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Máté Gábor polgármester: Köszöntöm a Tisztelt Képviselő-testületet. Megállapítom, hogy a
képviselő-testület határozatképes, a hét fős tagságból jelen van mindenki. Mielőtt a napirenddel
foglalkoznánk szeretném az Előkészítő Bizottság elnökét felkérni, hogy vagyonnyilatkozatokkal
kapcsolatosan számoljon be számunkra.
Sági Mihály képviselő: Minden képviselő időben leadta a vagyonnyilatkozatát, jegyző úrral
elvégeztük az adminisztrációt, én minden oldalt szignáltam és aláírtam, illetve azokat a borítékokat,
amiket jegyző úr készített vissza adott számotokra. Én azt ígértem jegyző úrnak is meg polgármester
úrnak is, hogy amit szükséges azt csináljuk meg. Az elmúlt öt évben egyszer sem készült ilyen, mint
amit most láttok mert vagyonkezelő Bizottság elnöke ilyesmit nem csinált. minden képviselőnek a
vagyonnyilatkozata nyilvános a családtagoké nem. Én abban kérnék most tőletek segítséget,
egyszemélyben nem tudjuk azt eldönteni, mert akkor nyilvános mikor felkerül Pusztaszer honlapjára
a képviselő vagyonnyilatkozata. Ha azt kéritek, hogy kerüljön fel, biztos, hogy a jegyző úrral
megcsináljuk, de én eltekintenék tőle, de nem én döntök.
dr. Jaksa Tibor jegyző: Segítségképpen mondanám, hogy Csengelén sem rakják fel.
Sági Mihály képviselő: Köszönöm, hogy a napirend előtt ezt elmondhattam, mindenki szavazhat.
Máté Gábor polgármester: Nincs elzárva senkitől, de azt gondolom, hogy valaki abban
böngészgessen azt fölöslegesnek tartom. Köszönöm Misinek a munkáját.
a napirendekkel
kapcsolatosan annyit mondanék ugye az első napirendi pontként Ópusztaszer-Pusztaszer összekötő
út állami kezelésbe adásának kezdeményezése témájában Makra polgármester urat hívtam,
egészségi állapotára hivatkozva mondta, hogy nem tud megjelenni mert nem érzi jól magát. az
egyéb dologgal kapcsolatban sem jelzett együttműködési szándékot Ebben a témában, de azt
gondolom, hogy miért nincs értelme napirenden tartani ezt a témát. A következő testületi ülésre
ismét próbálkozzunk meg ezzel a dologgal hátha a Polgármester úrnak az egészségi állapota
rendeződik és tudunk a témában legalább egy pár szót váltani vele. Valószínűleg az lesz, hogy én
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fogok menni hozzá és kiprovokáljuk valamilyen módon ezt az információt, ha másképpen nem megy.
így nem látom értelmét, hogy ezzel a napirendi ponttal foglalkozzunk.
Bitó Zsolt képviselő: Az Ópusztaszer-Pusztaszer összekötő út állami kezelésbe adásánál az a
lényeg, hogy az úttal kapcsolatosan felmerülő költségek ne a két önkormányzat büdzséjéből kerüljön
ki, hanem az állam állja, ez lenne a cél. Mivel ez a teljes szakasz csak a két önkormányzat közösen
adhatja át, csak a saját szakaszokat nem adhatjuk át?
Máté Gábor polgármester: Legjobb tudomásom szerint nem.
volt már egy ilyen
kezdeményezésünk akkor Ópusztaszer elzárkózott ez elől de most már több mint 10 éves az út
átadása már a pályázati elvárások és előírások sem kötnek minket, nincs akadálya annak hogy ezt
a lépést megtegyük. Ezt a napirendi pontot levenném a napirendről és akkor maradna összesen hét
napirendi pont. Van-e más javaslat esetleg? Amennyiben elfogadjuk ezzel a módosítással kérem
kézfelemeléssel jelezzük.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás módja: nyílt
A szavazás számszerű eredménye:
7 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
7/2020.(II.12.)Kt. határozat
Tárgy: Napirendi pontok elfogadása
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az alábbi napirendi pontok
megtárgyalását:
1.) Pusztaszer Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet első
olvasatban történő tárgyalása
2.) Rendelet-alkotás a köztisztviselők juttatásairól
3.) A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíja és a képviselői alap szabályozási kereteinek
meghatározása
4.) Rendelet-alkotás a helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról az életkezdési juttatás szabályozására figyelemmel
5.) Pusztaszer Községi Önkormányzat 2020. évi közművelődési szolgáltatási terve
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 jegyző
3.) Irattár

1. napirendi pont: Pusztaszer Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
rendelet-tervezet első olvasatban történő tárgyalása
Máté Gábor polgármester: Akkor az első napirendi pont már így módosítva a 2020. évi
költségvetésről szóló rendelet-tervezetünk. Ez még ugye nem végleges arra alkalmas ez a
dokumentum, hogy körülbelül összeszedjük miből mit kérdéseket képbe helyezzük magunkat és
majd egy hónap áll rendelkezésünkre, hogy március 16-áig egy rendeletet alkossunk ezzel
kapcsolatosan. Várom a kérdéseket, megjegyzéseket.
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Sági Mihály képviselő: Szokás szerint akkor elmondanánk a bizottsági ülésen Elhangzott apróbb
észrevételeket fűztünk hozzá hiszen ez egy képlékeny költségvetés. Vannak számok, amelyek még
ezután fognak megérkezni, de elveiben a bizottság egyetértett. Azt az ígéretet kapta a bizottság,
hogy a végleges költségvetési rendeletünknél, amiket jeleztünk azok javításra kerülnek.
Számszakilag nem volt másra javaslat, egyedül a közalapítvány nak nyújtandó támogatás
megosztására tettünk más javaslatot, elfogadásra javasoltuk. Köszönöm szépen.
Bitó Zsolt képviselő: Nekem az lenne a kérdésem, hogy a működési célú támogatások
államháztartáson belül ezek azok a támogatások, amelyeket az állam ad és azokra a célokra kell
felhasználni. Van itt egy olyan, hogy közutak fenntartásának támogatása Ez mind a szilárd burkolatú
mind pedig a földutakra is vonatkozik. Erre körülbelül ennyi pénz van, amit az államháztartás ad és
akkor ezt szükségszerűen vagy pótoljuk vagy valami. A földutak főleg Munkástelepen és néhány
belterületi utak elég rossz állapotban vannak. Arra lennék én kíváncsi, hogy a tavalyi évben például
mennyit kaptunk erre, hogy lássam körülbelül mennyire lehet számítani. Mennyit költöttünk ezekre
az utakra, a karbantartásukra és ki a kivitelező. Van- e szerződése az önkormányzatnak, van-e
meghatározott karbantartási terv, szeretném egy kicsit körbejárni. A Sági Misi is mondta, hogy a
közalapítvány az egyetlen, akinek utal az önkormányzat, amire már előre tervezünk. Más
egyesületnek?
Máté Gábor polgármester: Ők is kapnak hogyha előállnak azzal, hogy milyen célra szeretnék a
támogatást kérni akkor általában cél támogatást meg szoktuk adni. Nem szoktunk előre adni mert
mindig kötjük valamilyen tevékenységhez. Utána év májusában minden szerv beszámol az előző évi
munkájáról és ott általában ezeknek a pénzeknek a felhasználásáról is kapunk információt. A közút
karbantartáshoz annyit, hogy általában ősszel és tavasszal szoktunk földutakat gréderezni, tárcsázni
eligazítani. Erre van egy szerződésünk a Szabó Tamással, akinek óradíjas szerződése van. Amikor
ők tudják a gépeiket erre a célra fordítani, akkor általában szükség szerint és lehetőség szerint
szoktuk ezeket a gépeket igénybe venni. Általában február vége és március az az időszak amikor
érdemes ezekkel foglalkozni, mert a téli időszakban gyakran van az, hogy a hirtelen jövő eső és
előtte pár nappal munkáljuk el a földet akkor még nagyobb sarat csinálunk az útból. Egy viszonylag
gyorsabb felszáradási esélyt kell adnunk az útnak. A hosszú éves tapasztalatok alapján általában
azt látjuk, hogy ezt február március környékén érdemes ezzel foglalkozni. Meg is vannak ezek
tervezve, de általában nem szoktuk annyira kimérni, szükség alapján csináljuk. Ha szükség van rá
megyünk és rendbe tesszük részben a közmunka program keretében.
Kovács Henriett gazdálkodási ügyintéző: A tavalyi évben teljes mértékben abból volt fedezve, a
közmunka minta programhoz könyveltünk szinte mindent, ami azokkal kapcsolatos felújítás
beszerzés beruházás volt. Lehetőség volt fejlesztési kiadásokat szereznünk a pályázatból és ott
helyeztük el azokat, amiket egyébként meg valósítottunk volna másból. Így konkrétan a közutas
kormányzati funkción nem fogtok látni egy forintot sem könyvelve. Azt tudni kell, hogy az az utakról
és a járdákról szól konkrétan.
Bitó Zsolt képviselő: Az átgondolását javaslom mind az óradíjas megbízási szerződésnek, én
átgondolásra javaslom azt is, hogy a célfeladatra kössünk szerződést, teljesen mindegy, hogy
kivel. Ne óradíjban fizessünk, hanem amikor szükséges akkor ő majd csinálja, átalánydíjas
szerződést kössünk. Azt szeretném még kérdezni, hogy a bekötőút az is az állami Közútkezelőé?
Máté Gábor polgármester: Igen ettől függetlenül, mi elég komolyan bele szoktunk nyúlni a
rendszerbe. A szemétszedést határozottan mi csináljuk, ha valami olyan lombos benyúlás van stb.
Azt szintén megcsináljuk függetlenül attól, hogy nem a mi feladatunk lenne, de a kárát azt mi látjuk.
Jelzéssel mindig élünk általában sokat küzdünk ezzel mert amikor út bejárások vannak akkor
gyakorlatilag, aki polgármester részt szokott ezen venni az érintett önkormányzatoktól, az én
vagyok. Gyakran megállapodunk bizonyos dolgokban, ennek egy része Valamilyen formában
realizálódik is. Most például a központi buszmegállónak a rendezése az az, ami nagyon kiemelt
problémaként jelent meg. Egyrészt az a helyzet, hogy az nem buszöböl ez egy megálló gyakorlatilag
a busznak be sem kellene mennie az öbölbe, hanem az út szélén kellene megállnia. Mondtam, hogy
mi rendszeresen kapargatjuk, összerakjuk, de a fékezések és gyorsítások mivel nem olyan kötött az
útfelület ezért ez ideig óráig tartja magát, de nem sokáig. Most abban állapodtunk meg mivel másfél
méter az útpadka szélességében a közút fenntartónak a feladata ezért ők csináltak most egy tűzoltó
munkát, valamennyire össze igazgatták azt a kátyút, ami ott rendszeresen kialakul, de a tavasz
folyamán ők ki fognak jönni és felszedik az útpadkát és stabilizálni fogják az alapot is valamilyen
szinten. Aszfaltburkolatot nem tudnak rá tenni valamilyen mart aszfalttal aztán le fogják szórni.
Ideig óráig megint működni fog, de nem végleges megoldás. Azt tudni kell, hogy 2012-ig voltak
olyan pályázati kiírások, amikben az önkormányzatok buszöblökre tudtak pályázni. Volt, hogy
önállóan pályáztunk volt, hogy társulásban, Csengele Kistelek Pusztaszer vonatkozásában, de
egyszer sem nyertünk. Kész terveink voltak rá, ezeknek az engedélye már nincs meg azóta már
más szabványok is vannak, nincs értelme vele foglalkozni. Remény sincs rá pillanatnyilag, hogy
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közösségi közlekedés terén ilyen normál buszmegállót, illetve busz öblöt tudjunk építeni mert
ezeknek egyelőre sem a helye nem áll rendelkezésre, sem pedig a jogi státusza nem buszöböl. Egyéb
kérdés?
Körmendi Zsuzsa képviselő: Megkaptam a kérdésemre a választ, amit fel sem tettem mert éppen
ezt akartam kérdezni a buszmegállókkal kapcsolatban, hogy a buszöböl meg a beálló sáv kihez
tartozik. Sok esetben tényleg úgy történik, hogy nem áll be a busz, hanem az út szélén áll meg.
Máté Gábor polgármester: Egyelőre nem tudom mikor lesz ebben változás. Egyéb kérdés?
Körmendi Zsuzsa képviselő: Én böngésztem a költségvetést és nekem laikus szemmel nem volt
egyszerű. Én két szempontot láttam itt, az egyik az előző évi költségvetési maradvány, jól
értelmezem, hogy az, amit tavalyról megspóroltatok?
Kovács Henriett gazdálkodási ügyintéző: 51 625 753 forint a teljes maradvány, ami két részre
van bontva működési és Fejlesztési célú maradványra. A fejlesztési célú maradvány azokat a
támogatásokat tartalmazza, ami tavaly a magyar falu program keretében már ide utaltak viszont
még nem került felhasználásra, majd csak a 2020-as évet érinti. A működési pedig adott. Elsősorban
a működésre kell felhasználni és ha a működést nem veszélyezteti semmi akkor lehet fejlesztési
célra is fordítani a kiadásainkat. Az elsődleges mindig az, hogy a működési kiadásokat tudjuk
fedezni.
Körmendi Zsuzsa képviselő: Körülbelül intervallumban mit jelent, mi az, amikor már látjátok,
hogy az egész éves működés a költségvetésetek biztonságos és utána mi az amikor tudsz arról
ítélkezni?
Kovács Henriett gazdálkodási ügyintéző: Ezt úgy szoktuk már itt az elején tervezni, úgy szoktuk
végig gondolni a tervezést, hogy maradjanak tartalékok a rendszerben, hogy ha bármilyen probléma
adódik tudjunk hozzányúlni.
Körmendi Zsuzsa képviselő: Látom, hogy jóval csökkent az elmúlt két évben költségvetés.
Kovács Henriett gazdálkodási ügyintéző: Volt egy 46 000 000 forintos pályázati forrásunk, ami
utána visszautalása is került, az is fejlesztési célú bevétel volt egyébként.
Máté Gábor polgármester: Azt tudni kell, hogy a pályázatok mindig beépülnek ebbe a
költségvetésbe. az adott évben, hogy mennyi pályázat épül be az változtatja ezeket a szinteket, ez
nem feltétlen azt jelenti, hogy kevesebb pénzből működünk, mert a működés az általában mindig
megvan, hanem inkább a beruházások és a pályázatoknak az állapota elég komolyan bele mozdul
ebbe.
Kovács Henriett gazdálkodási ügyintéző: Én annyit mondanék még el, hogy Katikával tegnap
beszéltem és az Intézmény Fenntartó Társulásnak meg a Többcélú Társulásnak megvan a
költségvetés tervezete. A harmadik oldalon van fent a lap tetején, hogy mennyi az, amit én beraktam
a tavalyi szint szerint. Tájékoztatott arról, hogy a Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálatnál a
szociális központra valószínűleg nem kell finanszíroznunk, érdekeltségi hozzájárulást kell csak majd
meg fizetnünk. Ez egy 595 140 Ft-os összegre módosul. Az óvoda finanszírozása pedig a 12 969
000 forint, eredeti előirányzatról beszélek ez majd a későbbiekben változhat, sőt változni is fog.
Máté Gábor polgármester: A Csengelei Közös Önkormányzati Hivatalnak van egy költségvetése,
ők kapnak erre normatívát. Mivel a gesztor település Csengele ezért ők kapják és Csengelén
keresztül jut el ide. Amennyiben ez nem elegendő és általában úgy szokott lenni akkor
valamennyivel ki kell egészítenünk. Itt abba a szerencsés helyzetben kerültünk a Tibor által egyre
jobb rálátásunk van ezekre a dolgokra. Egyre rendezettebbek lesznek ezek a helyzetek. Azt látjuk,
hogy inkább túlfizetéseink vannak ebbe a dologba és ezeket fogjuk majd most rendezni és utána
kikompenzálni. Általában az van, ha túlfizetés van két lehetőség van vagy vissza utalnak egy
túlfizetése s összeget vagy a későbbiekben be tudják egy befizetésnek. Ugyanez van a másik társulás
esetében is, és ez jelenik meg ilyen formában.
Kovács Henriett gazdálkodási ügyintéző: Ez mindegyiknél úgy van az óvoda és a bölcsőde
esetében is, hogy kapnak valamennyi normatívát és a normatíva által nem fedezett részt valahonnan
pótolni kell, ezért adunk támogatást ezekre.
dr. Jaksa Tibor jegyző: Ebben a pusztaszeri költségvetési rendeletben annyira részletesen nincsen
alábontva, hogy a Csengelei közös Önkormányzati Hivatal mennyi pénzből gazdálkodik, az mire van
fordítva. A csengelei önkormányzatnak a költségvetési rendeletét valaki átbogarászná, abban van ez
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részletesen alá bontva. A következő hónapra azért mindenképpen látnia kellene a Pusztaszeri
képviselő-testületnek is a teljes csengelei költségvetési rendelet-tervezetet. Nyilván nem az
önkormányzatnak az egyéb dolgainak a górcső alá vétele lenne ezzel a cél, hanem a Csengelei Közös
Önkormányzati Hivatalra vonatkozó részletes kimutatásoknak az áttekintése. A pusztaszeri
képviselő-testületnek is látnia kellene, hogy ebből mennyi a személyi juttatás mennyi a dologi kiadás
teljesül. Ez az, ami az utóbbi években valójában elmaradt, ez az, amit nem tudom miért nem hiányolt
a Kormányhivatal. Nem hoztunk olyan testületi határozatot, amiben úgymond jóvá hagyjuk a
csengelei költségvetési rendeletnek a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal működésére vonatkozó
részét pedig ezt meg kellett volna tenni.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Van-e a költségvetéshez még gondolat vagy hozzáfűzni
való?
Körmendi Zsuzsa képviselő: Nekem lenne még egy, ami kapcsolódni fog egy másik napirendi
ponthoz egy picikét. Van itt ez a táblázatunk a közművelődési alapszolgáltatások költségvetéséről,
amiben, említetted az előbb, hogy az önkormányzat nem szokta előre ki utalni a szervezeteknek a
támogatást. Itt fel van az állami normatíva tüntetve mégis nekem nem egyértelmű, hogy most
valósan ennyivel működnek ezek a tervezett rendezvények?
Máté Gábor polgármester: Mindig többel.
Körmendi Zsuzsa képviselő: Ezt miért nem lehet feltüntetni?
Máté Gábor polgármester: Mert nem tudjuk előre, nem tudjuk most eldönteni, hogy az év
folyamán ez mennyibe fog kerülni. Közművelődéssel kapcsolatos tervet előírja nekünk egy szabály,
hogy ezt meg kell alkotni ezzel rendelkeznünk kell, ezt megcsináljuk, de egyébként a szükségletek
és az igények alapján oldjuk meg általában a dolgokat. Ennél lényegesen többet költünk ezekre a
témákra.
Kovács Henriett gazdálkodási ügyintéző: A 4. melléklet 2. oldalát, ha megnézed akkor a
kulturális szolgáltatás, könyvtári ellátás helyi közművelődési tevékenység két kormányzati funkcióból
áll, az egyik a nyilvános könyvtári szolgáltatás biztosítása a másik pedig a közművelődés közösségi
társadalmi részét, tehát fejlesztés. Ha látod akkor ennek a kettőnek a kiadási szintje 8 500 000
forint. 10% az, amit ebből az 1 800 000 forintból kötelező könyvtár könyvvásárlásra fordítani a
másikat pedig a PUSZI KÖSZI-nek, ott lehetne a civil szervezeteknek történő hely biztosításra, vagy
rendezvényszervezésre, bármire. Ezt is csak úgy köti a jogszabály, hogy 10%-ban köti meg. Ami
kötelezően kiadandó ilyen célra mert itt azért van személy juttatás, dologi kiadás, ez az 1 600 000
forint elsősorban működési kiadásokra van.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Amennyiben nincs további kérdés, akkor aki elfogadja ezt
az első olvasatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás módja: nyílt
A szavazás számszerű eredménye:
7 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
8/2020.(II.12.)Kt. határozat
Tárgy: Pusztaszer Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet első
olvasatban történő tárgyalása
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete első olvasatban elfogadja a Pusztaszer
Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet.
Határidő: azonnal
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Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző
3.) Gazdálkodás helyben
4.) Irattár

2. napirendi pont: Rendelet-alkotás a köztisztviselők juttatásairól
Máté Gábor polgármester: Második napirendi pont, rendelet-alkotás helyi közszolgálati tisztviselők
juttatásáról. Előzetesen annyit mondanék, hogy itt szép számok vannak, de annyit kell tudni róla,
hogy van egy úgy nevezett köztisztviselői béralap és van egy köztisztviselői tábla, ami a
köztisztviselői jogviszonyban eltöltött időhöz igazítva van. Ez a közalkalmazottak számára nem
újdonság, náluk is valami hasonló van. Az a helyzet állt elő, hogy ez a tábla alkalmazhatatlan a
minimálbérek és a garantált bérminimum meghaladta a táblának a legfelső pontját is. Próbálunk
ennek utánamenni és a részletesebb és pontosabb dolgokra Heni meg jegyző úr tud válaszolni.
dr. Jaksa Tibor jegyző: A magam részéről annyit mondanék, hogy ugyanúgy kezdeném mint az
írásos előterjesztést, hogy méltányos béremelésre teszünk javaslatot. Ez sajnos ebben a formában
nem igaz. A középfokú végzettséggel dolgozó kollegáinkra éppen csak egy minimális béremelést
eredményezne. Valójában ennek a rendeletnek a célja az, hogy Csengele Község Önkormányzatával
egybehangzóan, gyakorlatilag szó szerint ugyanaz az önkormányzati rendelet kerülne külön-külön
ugyan, de ugyanarra a személyi állományra vonatkozóan megállapításra. Most tennénk rendbe azt,
amit a jogszabály megkövetel, hogy bizonyos dolgokat önkormányzati rendeletben szabályozzunk,
egységesen szabályozzunk. Ez a rendelet-tervezet nem tartalmaz olyan illetmény elemet, ami ilyen
vagy olyan formában eddig ne létezett volna. A baj az, hogy ilyen vagy olyan formában létezett, sok
esetben a szokásjog mindent űberel. Nem tudtunk máshogy hozzányúlni fizetésekhez. Jegyző úr,
már most polgármester úr nem érezte ennek a szükségét, hogy ezt nagyon forszírozza ezt az
egységes szabályozásnak a bevezetését, én igen. Ez az illetményalapra vonatkozik, az
illetménykiegészítésre vonatkozik, illetve magából a rendelet-tervezetből nem következik, de
tájékoztatásként közlöm, hogy a képzettségi pótlékokra vonatkozik. Arra még egy kicsit keresni kell
a megoldást, hogy akár éppen a két jelen lévő kollegának a munkájának az anyagi megbecsültségét
egy kicsit hangsúlyosabbá tegyük. Vannak ötleteim, majd a csengelei dolgok függvényében esetleg
mi is ebben az irányban szeretnénk elmozdulni. A felsőfokú végzettségű dolgozóknál már nyilván
mutatkozik egy komolyabb előre mozdulás. A csengelei oldalon hét fő köztisztviselő dolgozik,
igazából most nem tudnám egészen pontosan megmondani, hogy közülük hányan jogosultak a
felsőfokú besorolás szerinti illetményre, mert itt kicsit sajátosan értelmeztek bizonyos dolgokat.
Eddigiekben pályázatból finanszírozták a társ önkormányzatok a köztisztviselői béremeléseket.
Egészen elrettentő számok is vannak itt a környékben. Korábban Pusztaszer pont azért nem tudott
pályázni ilyen bérfejlesztésekre, mert a gesztor önkormányzat lett volna jogosult benyújtani ezt a
pályázatot, ők viszont azért nem voltak jogosultak benyújtani a pályázatot, mert az iparűzési adóerő
képességük egy kicsivel meghaladja a pályázati kiírásban foglaltakat. Most máshogy van ennek a
finanszírozása, ezt Heni jobban el tudná mondani. Sajnos a mi problémánkra ez nem megoldás, itt
tényleg az lenne a megoldás, ha törvényi szinten rendeznék olyan összegben például az
illetményalapot, ami magasabb, mint amire most is a testületnek az áldását kérjük. Az szerintem
egy kicsit nem jó irány, hogy mondjuk a közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak esetében
bizonyos kormányzatilag preferált hivatások esetében külön szabályokat állapítanak meg. Gondolok
itt az egészségügy dolgozókra vagy pedagógus munkakörben foglalkoztatottakra, vagy tűzoltókra
vagy rendőrökre, vagy bárkire. A közalkalmazottak közé beletartoznak a könyvtári dolgozók vagy
közművelődési területen dolgozók, ők nem célcsoport. Én szeretném, ha ez egységesen lenne
kezelve, helyi szinten tudunk mi ebbe belenyúlni, próbáljuk legalább a mi dolgainkat egységes szintre
hozni Csengelével közösen. Nekem vannak aggályaim, hogy valamit most leírunk, ehhez képest
Csengelén meg máshogy lesz, mert ezt az egész szabályozást úgy ahogy van felül lehet azzal, hogy
egy teljesítmény-értékelésre alapuló személyi illetményt állapítunk meg bizonyos dolgozóknak. Ez
igazából bérfeszültséget teremt, mégiscsak egy munkahelynek minősülünk és itt nem az alapján van
különbség téve dolgozó meg dolgozó bére között, hogy az éppen férfi vagy nő hanem hogy Csengelén
dolgozik vagy Pusztaszeren. Ez így nagyon nem jó. A köztisztviselők napjával kapcsolatban annyit,
hogy hosszú éveken keresztül ez törvényben biztosított munkaszüneti nap volt. Az
önkormányzatoknak lehetőségük van rendeletben munkaszüneti nappá tenni. Az igazgatási szünet
szintén a csengelei oldalon igaz mindenféle jogalap nélkül, de hosszú évek óta divat, ezt viszont
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önkormányzati rendeletben kellene a törvény szerint szabályozni. Így beszéltük meg, hogy
augusztusnak az első 10 munkanapja lenne igazgatási szünet. Ez természetesen nem azt jelenti,
hogy bezárunk, így ahogy a rendelet-tervezetbe is beleírtam ügyeleti és rendkívüli munkavégzést
adott esetben biztosítani kellene. Ez a 10 nap az, ami a köztisztviselőknek a rendes szabadságából,
ami igazából 25 nap annak a 3/5-ét nem haladhatja meg de annak a terhére lenne elszámolva. A
közszolgálati ügykezelőkre, akik közül igazából csak egyet tudnék név szerint megemlíteni a Tóth
Mónika kolleganőnket. Csengelén nincsen úgy nevezett közszolgálati ügykezelő pozícióban
foglalkoztató dolgozó, számomra érthetetlen módon, de majd ezt is próbáljuk rendezni. A
közszolgálati ügykezelőkre bizonyos külön szabályok vonatkoznak, más szorzószámokkal.
Részleteiben őrá is vonatkozik ez a rendelet-tervezet amennyiben a tisztelt képviselő-testület ezt így
ahogy van elfogadja. Nyilván őneki a béréhez egy kicsivel könnyebb hozzányúlni, de ő esetében ezt
az illetmény-kiegészítést nem alkalmazhatjuk meg a képzettségi pótlékot, ott más módon kell
rendezni az ő bérét. Nem egy elrugaszkodott béremelésre kérünk most engedélyt a tisztelt képviselőtestülettől, hanem egy egységes szabályozás, egyáltalán egy szabályozás újra gondolására kérünk
javaslatot és majd keressük a megoldást a további problémákra. Köszönöm szépen.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm.
Sági Mihály képviselő: Tisztelt képviselő-testület! Ritkán szoktam ilyet kérni, a bizottság ezen a
napirendi ponton legalább egy óra hosszát hezitált, hogyan lehetne ezt az áldatlan állapotot kikerülni,
ami nálunk van. azért most kértem mindjárt szót, hogy a Tibor szavai után, hogy mondta, hogy
kiindulási alap. A bizottság ezért azt javasolja, hogy most belemerülhetünk egy nagyon hosszú
vitába, most ezt az előterjesztést így fogadjuk el, tekintsük egy kiindulási alapnak és azt javasoltuk,
hogy amikor rendeződnek Csengelén is meg nálunk is a dolgok, egy hosszabb megbeszélésen
kezdjük újra és terjesszük újra az önkormányzat elé, hogy ezen az áldatlan állapoton túllépjünk.
Most beszélgethetünk róla, dönteni nem tudunk. Pillanatnyilag a jegyző úr szavaival ítélve én
mondtam, hogy ne köszönje ezt a kicsit is megköszöni. Én arra kérlek benneteket, hogy most így
ahogy kiegészítette Gábor, jegyző úr meg a bizottság, ne merüljünk bele a szorzótáblákba meg. Ezt
a picike emelést, amit jegyző úr előterjesztett fogadjuk el és tekintsük kiindulási alapnak és térjünk
vissza rá, ahogy az ügyek rendeződnek, mert pillanatnyilag más megoldás nincs. Köszönöm szépen.
Körmendi Zsuzsa képviselő: Én csak annyit kérnék, nem kérdés számomra, hogy igen bérrendezni
kell, bár nem vagyok tisztában a köztisztviselők bérével, de ha egyszer kigazdálkodható és
megoldható akkor szerintem ezen nincs mit tárgyalnunk.
dr. Jaksa Tibor jegyző: Az előző napirendi pont, már ezekkel az emelt összegekkel került
beterjesztésre.
Máté Gábor polgármester: Egyéb esetleg? Aki a rendeletet ebben a formában elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás módja: nyílt
A szavazás számszerű eredménye:
7 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő önkormányzati rendeletet alkotta:
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete
a helyi közszolgálati tisztviselők juttatásairól
(A hivatkozott önkormányzati rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
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3. napirendi pont: A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíja és a képviselői alap
szabályozási kereteinek meghatározása
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, a hármas, képviselői tiszteletdíj és képviselői
alappal kapcsolatos elképzeléseink megbeszélése, meghatározása. Nem feltételen kell most ebben
döntést hozni, csak az irányelveket kellene valamilyen módon meghatározni és mire a költségvetés
konkretizálódik akkor ezt is teljes mértékben le tudjuk finanszírozni. Ennek megítélésére és hogy
képbe tudjunk kerülni különböző számításokat végeztünk. Mindenkinek kiküldtem a táblázatokat és
ez alkalmat adott mindenkinek arra, hogy kalkuláljon, számoljon. Azt kell tudni, hogy 1990-ben
amikor az első választáskor fölállt a testület akkor arról döntöttek, hogy nem használnak fel
képviselői tiszteletdíjat, hanem az maradjon benne a falu kasszájában és fordítódjon a falu javára.
Aztán telt-múlt az idő és fölmerült gyakran az a kérdés, hogy lemondtunk bizonyos juttatásokról, de
hol hasznosult ez a dolog és ez így nem volt kimutatható teljes mértékben vagy egyáltalán, hogy
minek fejében mondtak le a képviselők erről a dologról. Ennek a kiküszöbölésére és ennek a
helyzetnek a megoldására találtuk ki ha jól emlékszem 2008-ban azt a megoldást, hogy minden
költségvetéskor a képviselő-testület meghatároz egy bizonyos keretet és ezt a keretet egyenlően hat
felé elosztva a képviselők rendelkezhetnek arról hogy ezt az összeget milyen célra hasznosítsuk.
Ennek keretében tudtunk különböző utazásokat finanszírozni, táborozásokat finanszírozni, bizonyos
beszerzéseket vagy fejlesztéseket épületeken való javítást, ilyesmiket. Általában az utóbbi években
erre 1 500 000 forintot szántunk, ami azt jelentette, hogy 250 000 forintról dönthetett a képviselő.
Ami viszont bizonyos képviselői aktivitáshoz volt kötve. Volt arra példa, hogy az a képviselő, aki nem
kellő aktivitással vett részt a képviselő-testületi üléseken az nem szerzett jogosultságot arra, hogy
ezt a keretet felhasználja. Így aztán ennek a keretnek azért hasznosulása lett, mert a testület utána
eldöntötte, hogy mi legyen az összeggel. Ez volt eddig a rendszer. Fölmerült az, hogy esetleg
határozzunk-e meg a képviselőknek tiszteletdíjat, fölmerült az, hogy akár mind a kettő verzió
maradjon a rendszerben. Legyen tiszteletdíj valamilyen jelképes összeg, de lehessen felajánlani is
összegeket. Itt tartunk pillanatnyilag. Én a magam véleményét elmondtam mindenkinek az emailben,
amit küldtem. Nyilván ezen lehet finomítani, lehet alakítani. Rajtatok áll a dolog, mert engem sem a
képviselői alap sem pedig a tiszteletdíj vonatkozásában nem érint, viszont a hat képviselőt minden
képpen valamilyen formában. Vitára bocsátom a helyzetet. Még annyit tennék hozzá, hogy arról
kellene először döntenünk, hogy legyen-e tiszteletdíj vagy ne? Ha azt mondjuk, hogy ne akkor már
csak azon kell morfondíroznunk, hogy mennyi legyen az alap, amit aztán majd szétosztunk és milyen
arányban osszuk szét, mert fölmerült az a dolog, hogy valahogy a bizottsági tagokat jutalmazni
kellene azzal, hogy több feladatot vállalnak és ilyen alapon talán az eddigi rendszeren is az egyenlően
szétosztott helyzeten is lehetne változtatni. Ha úgy döntünk, hogy legyen képviselői tiszteletdíj akkor
még mindig van egy lehetőség, hogy e mellé még tegyünk-e alapot vagy se. Most a ti véleményetekre
vagyok kíváncsi.
dr. Jaksa Tibor jegyző: Szerintem ne szeleteljük ezt ennyire szét. Bizottsági ülésen egészen
konstruktív döntés született.
Sági Mihály képviselő: Az, aki képviselő volt tudja, hogy milyen nehéz volt ezt az alapot
fölhasználni. Nagyon sok részét nem tudja arra fölhasználni amire kérnék a civil szervezetek.
Mondjuk egy Dalárda szeretne valakiket elhívni, megvendégelni. A képviselő nem tud segíteni mert
élelmiszerre, teára, üdítőre, kávére. Fogja magát a civil szervezet elmegy a boltba és papírról és
egyéb dolgokról kér számlát, ha talál felajánláshoz és azzal le van fedve. Így éri el a célját, hogy
megkerülve odajut az összeg ahhoz, aki itt szeretne a civil szervezetek közül csinálni. Erre én mindig
is azt mondtam, hogy legyen tiszteletdíj. Amikor leírtam ezzel kapcsolatosan a véleményemet akkor
is azt mondtam, hogy ez nem arra szolgál, természetesen innentől kedvez nem tudja senki
ellenőrizni, hogy a családra fordítsam, hanem az olyan civil megmozdulásokra, ahol tényleg azt
kellene finanszírozni, amit. A bizottság hosszas vita után egyhangúlag azt javasolja, hogy legyen
képviselői tiszteletdíj és a tiszteletdíj mellé képviselői alap is. Volt egy táblázat, ami azt jelentette,
hogy erre a célra az önkormányzatnak körülbelül durván a kettőre a képviselői alapra és a képviselői
tiszteletdíjra 3 000 000 forint összeg kerül. E mögé sorakoztattuk fel a bizottsági ülésen is a javasolt
számokat, e mögé küldte vissza Gábor, hogy ő akkor a sok számot most már letisztítva, mert van
egy összeghatár, ami fölött már nem szabad osztani. Hiába lenne a képviselői alap 54 000 forint a
nettója nem több, mint egy 43 000 forintosnak, mert ott az adók elviszik. Bizonyos képviselői alapot
bizonyos adók nem terhelnek a minimálbér 30%-áig. Éppen ezért mi megpróbáltunk ezen belül
maradni. Lehet a képviselői alapból is húst venni meg kenyeret, de azt 54%-os adó terheli. Az elmúlt
időszakban mindig azt kérték, ezt Gábor a bizottsági ülésen is kirészletezte, hogy nem lehetett
ilyesmire fordítani a képviselői alapot. Egyelőre az, hogy miért legyen képviselői tiszteletdíj, amivel
szabadon rendelkezik a képviselő. Ezért volna az, hogy legyen képviselői tiszteletdíj. Köszönöm
szépen. Én most a bizottság véleményét mondtam el.
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Máté Gábor polgármester: Annyival egészíteném ki, hogy élelmiszerre tudunk költeni, ha falu
szintű rendezvény van. A nagy rendezvényekre tudunk ilyen kereteket biztosítani, de a kisebbekre
nem. Az volt a másik indok annak idején erre a dologra, hogy ne kelljen az államnak visszaadni ebből
az összegből. Kérdés az, hogy azért a 10-15% nyereségért érdemes-e ebben gondolkodni és a
további sorsa mi lenne, nem tudni, hogy ki hogyan használná.
Nagy Emese képviselő: Akkor amikor beszéltünk erről a képviselői tiszteletdíjról én mondtam,
hogy miért ne lehetne, máshol másik településen is van erre gyakorlat, viszont a táblázat mikor kijött
láttam, hogy mennyi anyagi vonzata van az önkormányzatnak, ha tiszteletdíj van megállapítva,
akkor már igen elgondolkodtató. A másik, ami még eszembe jutott, hogy a képviselői alapot mindig
valami jótékony célra ajánlottuk fel akár a közalapítványnak, akár a falu rendezvényeire, vagy
Dalárdának a programjára. Én most ennek függvényében azt gondolom, hogy ami volt eddig az egy
nagyon jól bevált dolog volt és nem egy olyan jelentős összegről van szó a képviselői tiszteletdíjban
itt a tervezetben amire azt mondom, hogy megéri az önkormányzatnak, hogy ennyi plusz kiadása
legyen.
Máté Gábor polgármester: A bizottsági ülés után is csináltam egy kalkulációt, amiben látszik, hogy
666 000 forint marad a képviselői alapra, amit aztán úgy osztunk szét ahogy akarunk.
dr. Jaksa Tibor jegyző: Az Előkészítő Bizottság hozott egy olyan határozatot, hogy ilyen-olyan
szabályozási javaslatot kér elfogadni a Tisztelt Képviselő-testület által. Ez már ismert dolog? Ott
konkrét számok hangzottak el, hogy bruttó ennyi.
Sági Mihály képviselő: Tisztelt képviselő-testület. Én soha nem pártoltam ezt a dolgot, engem
megkerestek képviselők Mesi is meg a Marika is hogy dolgozzuk ezt ki. Mi ebbe belefektettünk a
bizottsági ülésen külön-külön tárgyalásokon, akkor miért kértétek, ha most meg nem támogatjátok.
Katona Mária képviselő: Én nem azt mondom, hogy nem támogatom, hogy csak akkor azt
mondjátok, hogy legyen képviselői tiszteletdíj, de azt mindenki a köz javára ajánlja föl.
Tulajdonképpen ez lenne az értelme.
Sági Mihály képviselő: Mindenki azt csinál vele, amit akar.
Máté Gábor polgármester: Van egy elképzelés, vizsgáljuk meg hogy milyen vonzatai vannak.
Nyilván addig amíg nem kezdünk számolni, csak elképzelések vannak nem tudjuk, hogy akkor ez
mivel jár. Azért csináltunk részletes számításokat és azért próbáltuk úgy elétek tárni a dolgot, mert
jó szándékkal gondolunk valamit, hogy ez igen így jó lenne és elkezdeni lefejteni az egészet akkor
rájövök, hogy nem ezt akartam. Nem tudom, hogy jön le a rendszerből, én a legelejétől fogva
mondtam, hogy jobb hogyha maradunk a régi rendszernél, mert az nagyon bevált. Ahogy írtam is
én jobban szeretek adni, mint kapni és ebből az elvből kiindulva nemes dolognak érzem ezt a dolgot
mér akkor is ha vannak ilyen kis furcsaságok esetleg hogy nem tudjuk bármire fölhasználni. Ez az
egyéni ötletek alapján eldönthető.
Sági Mihály képviselő: Az egésznek én vagyok az elindítója, én kezdtem el zörgetni a kolompot,
még azért szeretném hozzátenni, hogy aki követi a szabályzókat azok nagyon jól tudni kell nekik,
hogy 2020. július 1-től, amit beütnek a pénztárgépbe bármelyik boltba azt a NAV azonnal látja.
Továbbítani kell akkor is, ha te kérsz róla számlát vagy nem kérsz róla számlát. Eddig különösebben
mi nem foglalkoztunk vele, ami tudtunk adtunk. Nem tudtok majd számlát szerezni. Eddig is nehezen
ment némelyik dolognak az elszámolása, Rózsika itt volt a bizottsági ülésen, de lenyeltük, mert eddig
úgy működött az alapítvány, hogy nem bántotta senki.
Körmendi Zsuzsa képviselő: Itt rögtön hozzá is szeretnék csatolni, hogy az alapítványnak van egy
alapító okirata, amiben meg van határozva, hogy milyen célokra tevékenykedik az alapítvány. Ha
most ebben vannak olyan momentumok, mint élelmiszer például hús, üdítő, akármi.
Sági Mihály képviselő: Az alapítványnál nincs ilyen.
Körmendi Zsuzsa képviselő: Most meghallottam egy momentumot, hogy mennyire nincs
leszabályozva, ha módosítható esetleg.
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dr. Jaksa Tibor jegyző: Nem az alapító okiratában van benne, hanem magasabb szintű
jogszabályokban, törvényben meg annak a végrehajtási rendeleteiben.
Máté Gábor polgármester: Erre a következő megoldásokat csinálják ott, ahol nagyobb
önkormányzat van. Létrehoz az önkormányzat egy céget, amelyiknek lehet, hogy egyetlen egy
ügyvezetője van. ennek a cégnek a tevékenységi körébe beleépíti azt, hogy rendezvényszervezés,
ez az amaz. Ő a cég nevében megvásárolja az élelmiszert és az önkormányzat felé, mint
rendezvényszervezést számolja el. Ez egy lehetőség lehet, nyilván ennek is vannak költségei. Az
ügyvezetőnek a bérezését ki kell valamilyen formában. A másik azt gondolom, hogy azért a képviselői
alap nagy része nem élelmiszerre ment eddig sem, hanem egyéb útiköltségekre, eszközvásárlásra.
Körmendi Zsuzsa képviselő: Rendezvényszervezésre a gyereknapnál is adtunk be számlát, mert
éppen le tudtuk, szerencsére most már úgy működnek a kitelepülő játékosok által le tudtuk számlázni
elég komoly összegbe. Eddig nem volt erről nekem sem információm, évek óta úgy működünk, hogy
nekem sincs hozzá kellő információm, hogy miről szerezzek számlát. Nagyon sok olyan dolog van,
hogy ha lenne tudomásunk róla, le tudnánk számlázni.
Sági Mihály képviselő: Mondok egy példát, karácsonyra kértek 50 000 forintot, édességről szólt,
nem lehet számlát hozni, másról kell.
Máté Gábor polgármester: A falukarácsony, a szüreti bál, ami falunap jellegű és az egész
lakosságot érinti arra az önkormányzat elszámolhat élelmiszer számlát. A kisebb rendezvényeknél
jelenik ez meg problémaként, amikor mondjuk a március 15-i műsorra a gyerekeknek adok 15 darab
csokit azt meg tudom oldani úgy, hogy vagy megveszem én saját zsebemből, vagy megoldjuk
valamilyen más formában.
Körmendi Zsuzsa képviselő: Ha az iskolának ilyen igénye van, nekünk is szokott jelezni például,
van, aki hozzánk fordul és segítséget nyújtunk. Azért döbbenek meg ezen Misi bácsi, mert ez annyira
ki lett így kontaktálva, élezve, hogy palackot nem lehet. Ha kell vagy olyan döntés születik akkor
célszerűen számlázunk. Nekem egy teljesen úgy hangzik, hogy csinálunk valamit és teljesen
máshogy számlázunk. A költségvetés tárgyalása és elfogadása előtt mondtam, hogy vannak olyan
pontok, amik visszavetnek majd a következő napirendi pontra és pont ez volt az egyik gondolatom,
amit már beszéltünk egy pár szóban. Vannak olyan költségvetési tételek, amik sem az alapítványba
nem bevihetőek meg magán céllal nem várhatja el senki és a múlt ülésen tárgyaltuk, hogy ezek
olyan rendezvények, amiket olyan jó lenne megtartani és fejleszteni meg sikeresen működnek. Én
most Gábort kérdezem meg a költségvetéshez kapcsolódóan, hogy ezek a kiadások önkormányzati
költségvetésből mert nem több 100 000 forintos tételekről van szó be tudnánk-e építeni esetleg,
hogy ne legyen magáncélú terhelés, de ne kelljen ezért megszűntetni azt a jól bevált évek óta jól
működő hagyományt. Még mindig jobban járunk, ha ezeket finanszírozzuk.
Máté Gábor polgármester: Be tudjuk építeni, sőt be is építettük mindig is amire igény volt, de
nem tudunk se italra, se élelmiszerre számlát befogadni. Én azt gondolom, hogy ha a felajánlások
nagy része nem élelmiszer jellegű akkor ezzel már nem is kell számolni. Én azt gondolom, hogy
szerencsésebb, ha maradunk a régi rendszernél így végig számolva a dolgokat. Nincs ezzel probléma
és Misi se érezze ez miatt kellemetlenül magát mert igen, sokat dolgoztunk vele, de a munkánknak
az eredménye sokszor az, hogy inkább ne menjünk ebbe az irányba. Már az is eredmény azt
gondolom, én nem sajnálom az ebbe belefektetett dolgokat.
dr. Jaksa Tibor jegyző: Szerintem nem jó ennek a dolognak a megközelítése. A képviselői
tiszteletdíjnak a nevében benne van, hogy ez egy tiszteletdíj, a munkájának az elismerése. Ehhez
hozzátársítani azt, hogy ez legyen a megoldás a fiktív számlázás problémájára, ez nem biztos, hogy
jó. A képviselői alapnak eddig is volt egy olyan olvasata azért itt a faluban, hogy ezt a képviselő a
saját zsebéből adja. Én úgy közelíteném meg, ha én most képviselőként ülnék itt a testületi ülésen,
nem csak tanácskozási joggal, hogy a szavazópolgárok irányában felvállalható-e az, hogy önök
tiszteletdíjért dolgoznak képviselőként. Szerintem igen. A mai világban ne várjuk el azt, hogy ingyen
végezzen valaki bármilyen jellegű munkát. Itt azért milliók fölött kell diszponálni, ezt lehet
felelősségteljes munkavégzésnek tekinteni. Ha valaki tiszteletdíjat kap, és azt megtartja, családi
kiadásokra fordítja, lelke rajta. Ha ő ebből kampányolni szeretne, és odaadja akár az összes pénzt,
hogy ezt én, mint önkormányzati képviselő a tiszteletdíjamból adom, az szintén egy nemes gondolat.
Sok esetben bizonyos dolgoknak a finanszírozását egyszerűbbé teszi. Szerintem az alappal is lehet
egészen komoly dolgokat támogatni. Ez egy huszáros megoldás lett itt az elmúlt évek alapján, hogy
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a közalapítványt egyfajta pénzmosónak tekintjük. Szerintünk a közalapítványra kicsit lazább
elszámolás vagy más vonatkozik, ez azért nem így van. Szerencsére a közalapítvány még nem kapott
mondjuk egy ügyészségi felügyeleti ellenőrzést. Itt a faluban nem sok olyan rendezvényt láttam, ami
jogilag a talpára esik. Erre egy megoldás lehetne, mint a nagy önkormányzatoknál van, hogy egy
olyan kft-nek van leadva az önkormányzatnak az ilyen jellegű feladatellátása, ami kifejezetten ezzel
foglalkozik, tényleg egy rendezvényszervező cég. Én azt mondom, hogy az a verzió, amit a tisztelt
bizottság kidolgozott, az tartható szerintem. Ha a költségvetési fedezete biztosítva van, utána a
tiszteletdíj részével ki mit tesz, az már az ő egyéni felelős magatartása. Nem olyan nagy összegről
van szó, ami akár a családi költségvetésben jelentősen megmutatkozna. Ismerve bárkit is, java részt
arra menne, amire Sági képviselő úr utal, hogy esetleg könnyebb lenne bizonyos dolgokat kifizetni.
Máté Gábor polgármester: Tisztában vagyunk azzal, hogy ha mindent szabály szerint akarunk
csinálni és ezután is ez lesz bárhogy döntünk most nem tudjuk megcsinálni a rendezvényt, nem lesz
a faluban rendezvény, nem lesz a faluban semmi, ha nem vállalunk be bizonyos kockázatokat mert
egész egyszerűen, ha mindent a szabályok szerint akarok csinálni képtelenség megoldani. Nincs rá
megfelelő emberünk, aki bevállalja. Semmi olyan dolog nincs benne, ami ne lenne nemes és ne lenne
jószándékú. Addig amíg van ember, aki képes energiát áldozni rá és képes megfelelő tudattal
bizonyos kockázatokat bevállalni addig menni fognak ezek a rendezvények. Mihelyt erre ilyen gátakat
fogunk elsősorban fölépíteni, már föl is vannak építve ezek a gátak, de ha ezeken nem tudunk átlépni
akkor előbb-utóbb az lesz, hogy normális rendezvényt nem fogunk tudni a faluban csinálni. Vannak
dolgokat, amiket meg kell tennünk, meg vannak a menekülési útvonalak, oda van készítve minden.
Nem mondom azt, hogy 1000%-osan megfelelünk mindennek, de a legfontosabb dolgoknak
igyekszünk megfelelni. Azt gondolom sokat léptünk előre ebben a témában, régebben szó se volt
ilyenről. Bizonyos esetekben kockázatok vannak ezekben a rendezvényekben. Egyelőre azt
gondolom, hogy olyan jellegű kockázatot még nem vállaltunk be, amit én mondjuk ne tudnék emelt
fővel szembe nézni akár egy büntetéssel vagy egy gárdával. Ha azt nézzük, hogy miért nem érdemes
megcsinálni akkor számtalan okot találunk rá, hogy miért ne csináljuk.
dr. Jaksa Tibor jegyző: A közalapítványnak is akceptálnám azt a véleményét, hogy ne tőle várjuk
a csodát. Nincs rálátásom, de ne hozzuk kényelmetlen szituációkba se. Azt vettem ki, hogy olyan
támogatási igényekkel fordulnak a közalapítványhoz, ami igazából ott is csodálkozásra ad okot.
Máté Gábor polgármester: Azt vissza kell utasítani.
Sági Mihály képviselő: Még azt szeretném mondani, hogy nem akartunk ezzel érvelni csak,
Csengelén is van tiszteletdíj, Bakson is van tiszteletdíj, Balástyán 150 000 forintos tiszteletdíja van
a képviselőknek, Kisteleken 100 000 forint. Kérdezem én, mivel különbek azok a képviselők, mivel
dolgoznak azok többet. Csengelén igen, ott 23-24 testületi ülés van egy évben, minden hónapban
2-3.
Katona Mária képviselő: Most úgy tűnik, mint hogyha, a nézőpontom továbbra is az, mint amiről
beszéltünk korábban is. Továbbra is úgy érzem, és amikor a legelőször beszéltünk erről akkor is úgy
gondoltam, hogy azzal a képviselői tiszteletdíjjal tulajdonképpen a képviselők munkáját ismernénk
el. Ha egy képviselő dolgozik és elismerjük a munkáját akkor azzal a pénzzel ő úgy rendelkezik ahogy
akar. Ha továbbra is elvárás, hogy a köz javára fordítsuk akkor azt csinálhatja a képviselő, hogy
megkapja, fölveszi ezt a fizetést hivatalosan és nyit egy számlát amire ezt gyűjtögeti, amiből illik a
köz javát támogatni és nem illik fölhasználni a saját céljaira. Holott én is úgy gondolom, mint ahogy
a környező településeken is, ott is kapják a képviselők a tiszteletdíjat, ezt majd mindenki eldönti,
hogy mire használja. Én is mikor az iskolai programokra hurcolászom a gyerekeket, vagy éppen
megveszem az anyagot a saját pénzemből teszem mindezt. Én nem azt mondtam, hogy hátat
fordítottam neked Misi, én továbbra is egyetértek azzal, hogy legyen mind a kettő. Úgy ahogy itt a
táblázatban, és azt látom, hogy ez megvalósítható. Csak azt mondtam, hogy akkor nincs értelme.
Kósáné Buknicz Mária képviselő: Nekem is felhozták, hogy indul egy ilyen szervezés, azelőtt én
nem is gondoltam erre. Nagyon kihegyeztétek ahogy Kati utalt rá meg az előbb a jegyző úr is, hogy
ez a tiszteletdíj továbbra is az egész menjen a köz javára. Akkor most úgy ahogy jegyző úr mondta
én, ha lesz is adok a közbe bele, amikor szükségét érzem akkor igen. Lehet, hogy azt mondom,
amire eddig nem volt lehetőség, hogy van egy olyan család, akinek én karácsonyra szeretnék valamit
venni és ebből esetleg megtehetem, mert abból nem adhattam, még egy kisebb társulásnak sem.
Ebből egy kis lehetőség lenne arra is, hogy kicsit szűkebb körbe is adhatnánk bárkinek. Most egy
kicsit ki lett ez hegyezve arra, hogy mind oda kell adnunk. Én csak ennyit szerettem volna.
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Körmendi Zsuzsa képviselő: Én még egy pici kommentet szeretnék ehhez hozzáfűzni,
Csengeléhez, Balástyához meg a környező településekhez viszonyítva a mi lakosságunk
gondolkodásmódja és ez egy kis szociális érzékenységem, hogy nem egészen úgy gondolkodnak itt
az emberek, mint Csengelén vagy Balástyán. Évek óta folyó hagyományt fogunk most megszavazni,
vagy megdönteni és a második gondolatom az, hogy a jó hagyományt eltöröljük teljese mindegy az
összes aprólék. A második gondolatom az volt mellette, hogy alakult egy új képviselő-testület és
azért elég sokat beszélgetek én is emberekkel, az első gondolatuk az lesz, hogy a testület első
jelentős döntése, hogy megszavazták maguknak a fizetést. Ezt kár szépíteni, ez így fog kijönni a
faluban. Én ettől amilyen módon lehet szeretném elhatárolni magamat. Én nem szeretném, ha ezzel
minősítenének az emberek mert nem ezért választottak erre a posztra, ez az egyik. A másik én nem
bánom, ha úgy döntenek, mindenki úgy dönt ahogy szeretne, évek óta, mióta van képviselő-testület,
mikor volt ez kérdés, hogy képviselő tiszteletdíja. Ezt a munkát szerintem eddig is önkéntesen
végezték és mindegy, hogy mennyi plusszal jár. Aki nem tud plusz vállalni valószínűleg nem indul
képviselőnek, nem pénz motivációja volt, akik itt képviselők ültek. A ráfordítási részt meg szerintem
meg lehet oldani, hogy mit hova. Nincs több hozzáfűzni valóm.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm.
dr. Jaksa Tibor jegyző: Valójában nem most döntjük el, hogy legyen tiszteletdíj, vagy legyen alap.
Itt egy kicsit kacifántosan van megfogalmazva a napirendi pont, hogy a szabályozási kereteinek
meghatározása. Támpontot kérnék továbbra is arra, hogy mondjuk a soron következő testületi
ülésen milyen konkrét rendelet-tervezetet merjek egyáltalán behozni a tisztelet képviselőtestületnek. Eddig az egy konkrétum volt, én már örültem a magam részéről valamilyen szinten, azt
írásba tudom foglalni, ami az Előkészítő Bizottság részéről határozatként és határozati javaslatként
a képviselő-testület irányában elhangzott. Abból tudok rendelet-tervezetet írni, még lennének
további keresztkérdéseim ezzel kapcsolatban, de változatlanul ezt a fajta megosztottságot látom,
hogy legyen, ne legyen. Én azt mondtam, hogy ne szabdaljuk fel ennyire ezt a kérdést, mert ezzel
félre lehet siklatni a vonatot bizonyos esetekben, de tényleg most már ott tartunk, hogy legyen, vagy
ne legyen.
Máté Gábor polgármester: Ez a fő kérdés, az, hogy hogyan az már egy más kérdés. Azt gondolom,
hogy a legnagyobb probléma itt az, hogy a jelen számítás esetén a felhasználható képviselői alap az
olya minimálisra csökkent, hogy abból már nagy mozgástere nem nagyon maradt senkinek. A 6700 000 forint elég rendesen lecsökkent az eddigiekhez képest.
dr. Jaksa Tibor jegyző: 3 000 000 forinttal, csak mint képviselői alappal számolsz, akkor megint
az van, hogy kicsit elrugaszkodott.
Máté Gábor polgármester: 3 125 000 forint azért jött, mert ott van a terv, ami gyakorlatilag, ha
54 000 fölé megyünk akkor visszaesünk erre a szintre. Nem érdemes eddig elmenni, de hogy hol
vonunk határt, lehet bármelyik szinten vonni határt, ez csak egy viszonyítási alap volt. én úgy
gondolom, hogy itt most semmit nem kell készpénznek venni van egy kiindulási alap, van egy
számítási lehetőség, látunk bizonyos arányokat, kérdés az, hogy kell-e ez nekünk vagy nem kell.
dr. Jaksa Tibor jegyző: Az is egy arány lehet, hogy ha maradunk ennél a 3 000 000 forintos
keretösszegnél, majdnemhogy képviselőnként akár ez dupla képviselői alaprészt is jelenthetne.
Máté Gábor polgármester: Az elosztást, ha azt mondjuk, hogy ha 3 100 000 forintba állapítanánk
meg ezt az összeget és azt mondanánk, hogy ezt toljuk rá erre a rendszerre és ez szétosztható
valamilyen formában képviselői tiszteletdíjként is az egész akár, ez az egyik végpontja a dolognak.
Ha pedig alapként veszem, akkor az általam fölvetett, de egyébként ez módosítható bármilyen
formában akkor gyakorlatilag ez azt jelentené, ha egyenlően osztanánk szét a 3 000 000 forintot hat
felé 500 000 forintot jelentene személyenként. Ha szét akarnánk egy kicsit osztani és most vegyük
azt, amit én mondtam, bármilyen formában hajlandó vagyok ettől eltérni, ezt csak azért írtam le
valamilyen elv alapján valamit indítsunk. Ha azt mondom, hogy 130%-os és 50%-os rendszert
akarom ebből a 3 100 000 forintból kihozni akkor a 100%-os képviselő alap 470 000 forint a
bizottsági tagoknak 611 000 forint lenne, az alpolgármesternek és a külsős bizottsági tagnak pedig
235 000 forint állna rendelkezésesére. Most a két végletről beszéltem, az egyik véglet az, hogy ha
elfogadjuk ezt a 3 100 000 forintot mindenki megkapja a megfelelő arányban, ami itt föl lett vázolva.
ez szétosztható képviselői tiszteletdíjként aztán azt kezd vele, amit akar. Kellemetlen helyzeteket
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tud hozni, kell egy kis nagyvonalúság hozzá. a másik pedig az, hogy csak képviselői alap, de
jelentősen megemelt összeggel.
Sági Mihály képviselő: Most még ügyrendi kérdésről csak az van, hogy szavazunk, hogy igen vagy
nem.
Máté Gábor polgármester: Szavazni fogunk róla, én is úgy ítélem meg, hogy eleget vitáztunk róla.
Én, ha odáig jutunk, hogy konkrétumok lesznek, nem fogok szavazni, most viszont abba a témába,
hogy legyen vagy ne legyen határozott véleményem van és én ezt elmondtam nektek. Én most
szavazásra bocsátom, hogy legyen tiszteletdíj, és az mellett majd eldöntjük, hogy legyen-e képviselői
alap vagy ne legyen tiszteletdíj és képviselői alap legyen csak, hogy mekkora ez az összeg, erről
nem kell most beszélni. az lesz a kérdés, hogy legyen képviselői tiszteletdíj, vagy ne legyen.
dr. Jaksa Tibor jegyző: Az ügyrendi javaslat az, hogy most már zárjuk le a vitát, és szavazzunk, a
határozati javaslat az, amit most nem értek.
Máté Gábor polgármester: Akkor először arról kell szavazni, hogy le akarjuk-e zárni a vitát, vagy
akarjuk még folytatni.
dr. Jaksa Tibor jegyző: A képviselő úr részéről erre tehet ő ügyrendi javaslatot, hogy miről
szavazzunk arról még nem.
Máté Gábor polgármester: Kérdésem, aki úgy gondolja, hogy zárjuk le a vitát, az tegye föl a kezét.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás módja: nyílt
A szavazás számszerű eredménye:
5 igen szavazattal
1 nem szavazattal
1 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
9/2020.(II.12.)Kt. határozat
Tárgy: Döntés napirendi pont tárgyalásának lezárásáról
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők
tiszteletdíja és a képviselői alap szabályozási kereteinek meghatározása tárgyú napirendi pont
tárgyalását lezárja.
Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző
3.) Irattár

Máté Gábor polgármester: Jegyző urat kérdezem segítségként, hogy mi most a következő lépés?
dr. Jaksa Tibor jegyző: Valami konkrét határozati javaslatot mondjál, hogy aki egyetért azzal,
hogy… Olyan szabályozás kerüljön kidolgozásra, ami azt tartalmazza, hogy tiszteletdíjat is kap a
képviselő-testület tag, és ez mellett valamilyen összegű képviselői alapot is, ez lehet egy határozati
javaslat.
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Máté Gábor polgármester: A határozati javaslat az, arról fogunk szavazni, hogy képviselői
tiszteletdíjat ítéljen-e meg a képviselő-testület? Aki erre igennel válaszol, az kérem, tegye fel a kezét.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás módja: nyílt
A szavazás számszerű eredménye:
4 igen szavazattal
2 nem szavazattal
1 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
10/2020.(II.12.)Kt. határozat
Tárgy: A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíja és a képviselői alap szabályozási kereteinek
meghatározása
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete igényt tart tiszteletdíjra.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló
önkormányzati rendelet tervezetét dolgozza ki.
Határidő: következő ülés
Felelős: dr. Jaksa Tibor jegyző
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző
3.) Irattár

Máté Gábor polgármester: A döntés eredménye, hogy lesz képviselői tiszteletdíj, tehát ki fogjuk
dolgozni a későbbiekben azt, hogy legyen és hogyan. Akinek van ötlete erre azt kérem, majd, én is
fogok ötletelni ezen. természetesen tiszteletben fogom ezt tartani és maximálisan elfogadom a
döntést, ez mellé fogok odaállni, hogy ebből hozzuk ki a lehető legjobbat. Úgy gondolom, hogy ennek
a legszűkebb része és számomra a legnehezebb oldala nem az, hogy vállaljuk-e a falu felé, hogy van
tiszteletdíj vagy nincs, mert szerintem igenis emelt fővel vállalhatjátok azt, hogy van tiszteletdíj. A
kérdés az, hogy ezt hogyan oldjuk meg. Én azt gondolom, hogy nekem itt a legmegdöbbentőbb a
számításba, amit én csináltam, az a 660 000 forint, azt én kevésnek tartom. Én azon fogok dolgozni,
hogy hogyan tudjuk ezt legalább fölhúzni arra a szintre, ami eddig is volt. Fogok táblázatokat csinálni,
és küldöm nektek. Köszönöm szépen.

4. napirendi pont: Rendelet-alkotás a helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról az életkezdési juttatás szabályozására
figyelemmel
Máté Gábor polgármester: Mondanám az ötödik napirendi pontnak a lényegét. Az a helyzet alakult
ki, hogy az önkormányzat hozott egy rendeletet segítve az újszülöttek életkezdését. 30 000, 40 000,
illetve 50 000 forintot gyerekszámtól függően automatikusan és kérés nélkül adunk azoknak az
újszülötteknek, akik pusztaszeri lakosként születnek. Az a helyzet alakult ki, amikor erre nem
gondoltunk amikor ezt meghoztuk és azzal szembesültünk az elmúlt 2-3 hónapban két esetben is,
hogy olyanoknak is a rendelet alapján kénytelenek voltunk adni 30 000-30 000 forintot, akik
egyébként a gyerek és a szülő is ide van bejelentve, bár életvitelszerűen nem lakik Pusztaszeren. Az
önkormányzat szándéka az volt, hogy a Pusztaszeren lakókat segítsük ezzel a témával,
hasonlóképpen, mint az iskolai támogatásnál. ezért gondoltam én arra, hogy át kellene vizsgáljuk
ezt a rendeletet és kössük a kifizetési lehetőséget ahhoz, hogy az illetőnek bejelentett lakhelye,
hanem életvitelszerűen a településen is lakjon. Hozzá kell tennem a két személy, akiknek minden
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további nélkül teljes jogosultsággal adtuk, jegyző úrral kitárgyaltuk, nincs más választás, ezt így volt
helyes, de megfontolásra dobnám föl.
Bitó Zsolt képviselő: Teljesen egyetértek vele. Egyetlen egy kérdésem van, milyen kritériumok
alapján lehet megállapítani és ki az, aki határozottan megállapítja, hogy ki az, aki életvitelszerűen
lakik itt és ki az, aki nem?
Máté Gábor polgármester: Aki itt fekszik le és itt kel fel és ez nap mint nap így van. Kis faluban
lakunk, tudjuk, hogy ki lakik itt és ki nem. Többféle lehetőség van, ha felmerül ez a kétség, akkor
akár meg is nyilatkoztathatjuk az illetőt, hogy írásban nyilatkozzon, hogy életvitelszerűen
Pusztaszeren lakik-e vagy sem, ha ez a kétség felmerül.
dr. Jaksa Tibor jegyző: Ez is lehet egy verzió. A közigazgatási rendtartásról, meg a szociális
igazgatásról szóló törvény is úgy fogalmaz, hogy nem kell, meg nem is nyilatkoztatható az ügyfél
olyan tényre, adatra vonatkozóan, ami köztudomású vagy a hivatal rendelkezésére áll. Ezt
fogalmazta meg úgy polgármester úr, hogy ismerünk mindenkit a faluban. Akit nem, az nyilván nem
itt lakik életvitelszerűen. B verzió, az is egy szabályszerű eljárás lehet egy ilyen szociális eljárásban,
hogy környezettanulmányt tartunk. A környezettanulmánynak a része lehet az is, hogy bekérünk
közüzemi számlákat, helyszíni szemlét tartunk. Annak nyilván nyoma van, ha pörög a villanyóra,
pörög a gázóra, pörög a vízóra. Ebből már lehet arra következtetni, hogy életvitelszerűen itt lakik.
Minden jogunk meg van, hogy ezt így döntsük el. Valójában ez úgy fog fölvetődni, hogy ha esetleg
valaki vitatja, hogy ő miért nem kapott. Akkor mondom én a kedves ügyfélnek, hogy játsszuk le
papíron. Úgy szól a rendeletünk, hogy a gyermek születésétől számított 60 napon belül gondoskodik
erről a polgármester úr, hogy ez ki legyen fizetve. Nyilván, ha ez valahogy az ügyfélnek a fülébe
jutott, de ő meg nem kapott, akkor majd érdeklődni fog, mi is történt. Akkor van az, hogy bizonyítsa
be, hogy ő tényleg életvitelszerűen itt lakik, és akkor járuljon hozzá, hogy környezettanulmányt
tartunk.
Sági Mihály képviselő: A bizottság elfogadásra javasolja ezt a rendelet-tervezetet.
Máté Gábor polgármester: Van-e kérdés? Amennyiben nincs, aki egyetért, kérem kézfelemeléssel
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás módja: nyílt
A szavazás számszerű eredménye:
7 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő önkormányzati rendeletet alkotta:
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete
a helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A hivatkozott önkormányzati rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

5. napirendi pont:
szolgáltatási terve

Pusztaszer

Községi

Önkormányzat

2020.

évi

közművelődési

Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, közművelődési szolgáltatás terv. Erről már
egy kicsit beszéltünk. ez egy kötelező dolog, be kell mutatnunk, hogy van ilyen. ezeken az
összegeken mindig túl szoktunk lépni. aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: oldal: 15/20

A szavazás módja: nyílt
A szavazás számszerű eredménye:
7 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
11/2020.(II.12.)Kt. határozat
Tárgy: Pusztaszer Községi Önkormányzat 2020. évi közművelődési szolgáltatási terve
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési alapszolgáltatások,
valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló
20/2018.(VII.9.)EMMI rendelet 3. §-ában foglaltaknak megfelelően az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadja Pusztaszer Községi Önkormányzat 2020. évi közművelődési szolgáltatási
tervét.
Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző
3.) Irattár

6. napirendi pont: Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, polgármester beszámolója. Kaptunk egy
jelzést a Nemzeti Együttműködési Alaptól, hogy azok a civil szervezetek, akik be vannak jegyezve
Pusztaszeren, illetve léteznek valamilyen alapító okirat keretében azok a NEA-nál regisztrálják
magukat mert ez ad lehetőséget arra, hogy a különböző pályázati kiírásokon részt vegyenek. Öt ilyen
civil szervezet van Pusztaszeren a Lovas Egyesület, az Alapítvány, a PISZE, a Homoktaposók és a
Polgárőr Egyesület. Mindegyiket meg fogjuk keresni. A PISZE biztos, hogy be van regisztrálva a
rendszerbe, de Rózsikának, Terikének írtam. A Zsófit fölkészítettem arra, hogy nézze meg a Lovas
Egyesületet is meg a Homoktaposókat is, mert a Zsófi mind a kettőnél olyan funkciókkal bír, amivel
intézkedhet is, illetve a Polgárőröket is be fogjuk ebbe a rendszerbe hozni. 17-ig kell ezt megcsinálni,
nem sok időnk van, holnap ezzel fogunk foglalkozni. Annyi súgást kaptam még, hogy szeretnék tudni
a Farkas Sándor képviselő úr is, hogy melyek azok a civil szervezetek, akik az önkormányzat
szempontjából kiemelten kezelendők, mert ott akkor megpróbál majd segíteni, hogy ezek sikeresek
is legyenek, de a civil szervezetnek pályáznia kell ehhez. Ha nem pályázik a civil szervezet, sajnos
akkor az nyilván nem fog nyerni. A költségvetésbe én írtam nektek, hogy milyen fejlesztési dolgokat
szeretnék látni valamilyen szinten. Én egy dologra, ha már most rábólintanátok, igazából nem kell
határozatot hozni rá. A PISZE-nek a mezeket szeretnénk elindítani a beszerzését. A Tiborral
összeszámoltuk, azt mondták, hogy nadrág nem kell csak póló, viszont dupla póló mennyiséget
szeretnénk, mert van úgy, hogy egy-egy versenyen is cserélni kell pólót. 2-szer 20 darabot fogunk
venni, nyilván nem 40 egyformát, és különböző méretekkel. Valószínűleg a Decathlonból lesz
beszerezve, mert azt mondja a Tibor és ebben teljesen igaza van, hogy szereti megfogni a mezt. Ő
utána is nézett ennek, úgy tűnik, hogy 4-5 000 forint körüli az, amit kinézett, ez eléri a 200 000
forintot, plusz ezt föl emblémáznánk. PISZE fölirattal, számmal látnánk el. Ez még plusz 100 000
forintnyi és ezt ott meg is csinálják. Ha erre rábólintotok akkor ezt a jövő héten szeretnénk elindítani.
Ez a költségvetés terhére megy és nem a PISZE-nek a támogatásából. Megvettük az autót, itt van a
garázsban. Leszedtük róla a matricát is, de nem mindegyiket. Nagyon szép, jó állapotban van. van
némi kis karosszéria igazítás. Vannak olyan hiányosságok rajta, amit most hogyha meg fogunk
viszonylag olcsón meg lehet oldani. Abban állapodtam meg a Belányiékkal, hogy mivel április 8-án
jár le a műszakija, ezért előtte egy pár héttel egész pontosan 16-a után egy-két nappal bevisszük
az autót és akkor le is vizsgáztatják meg vonóhorgot is tesznek rá és onnantól kezdve használható
lesz. Közben a fekete Vitarán is teljesen friss műszaki van. gondolkodjatok el, hogy mi legyen a
sorsa. Én nem tartom fontosnak, hogy három autót tartsunk fent. A Pusztabíró házát átvettük,
kitakarítás alatt van az egész rendszer. A közmunkások kint vannak és rendbe tesszük. Érdekes
módon nem ázott be egyszer sem azóta. Ildikóék még ezt-azt ott hagytak, még egy jurta, meg gépek
vannak még ott abban a sufniban. A Kormányhivatal megszüntette itt az ügyfélfogadást a hivatalban.
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Az lesz, hogy havonta, azt hiszem a Facebookra föl is tettem, havonta minden második csütörtökön
fog megjelenni a Kormányhivatal busz, ahol sokkal több dolgot lehet elintézni, mint amit itt lehetett.
A helyét úgy határoztam meg, hogy ide a Sportterem elé álljon be arra a bejáróra. Képbe van,
mindenki látja, WC van az ügykezelőknek áramot tudunk adni. Régebben lent volt ott a sportpályán
mivel ez délelőtti órákat fog igénybe venni nem mertem odaküldeni, hogy a testnevelés órákat
zavarja, egyetlen probléma van, hogy nincs árnyék. A hivatalban tönkre ment a telefonközpont egy
része, azt most újra kellett szerveznünk és a telefonszámok is egy picit változtak. Ha valakit érdekel,
és közvetlenül akar valakit hívni, akkor az enyém például 511-es lett, nem 521-es.
dr. Jaksa Tibor jegyző: A legfontosabb változás, hogy az a mobil szám, ami 70/311-7343, az
megszűnt. Innentől kezdve csak az 576-510 fog működni a hivatalnak a központi számaként, illetve
vannak bizonyos közvetlenül hívható számok. Például polgármester úrnak 576-511, az enyém az
512, Heni az 519.
Máté Gábor polgármester: Küldök nektek egy táblázatot ezekről a számokról. A beszámolómhoz
van-e kérdés? Amennyiben nincs, aki a beszámolómat elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás módja: nyílt
A szavazás számszerű eredménye:
7 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
12/2020.(II.12.)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 jegyző
3.) Irattár

7. napirendi pont: Kérdések, bejelentések
Máté Gábor polgármester: Kérdések, interpellációk az utolsó napirendi pont.
Bitó Zsolt képviselő: Én igazából kettő gondolatébresztőt szeretnék mondani. Az egyik az, hogy
gondolkoztunk-e már azon, hogy Pusztaszer Község Önkormányzat vagy Csengele Pusztaszer Közös
Önkormányzati Hivatal mobil flottát hozna létre. Egészen pontosan mondom, hogy miért, az egész
családom, kivéve engem különböző falvaknak a mobil flottáiban vannak benne. Olyan kondíciók
érhetők el, önkormányzati flottáknál, hogy 2430 forintos havidíj és minden szám ingyen hívható
korlátlanul és 2GB internet. Ennek az előnye az, hogy lényegesen csökken, aki csatlakozik a flottához
a másik pedig az, hogy lehetnek olyan önkormányzati alkalmazottak, akiknek költségtérítése van
mobiltelefonra szükséges. Ennek a finanszírozását nagyon le lehetne csökkenteni, ez az egyik. A
másik pedig a külterületi hulladék és szemét kérdése. Azt gondolom tisztában vagyok vele, hogy ez
az egész országos szinten nincs megoldva, mert aki nem belterületen lakik az nem létezik szemét
szempontjából. Vannak olyan megoldások, amik nem működőképesek. Én azt gondolom, hogy ki
lehetne dolgozni és támogatást kellene erre szerezni akár az országos képviselőn keresztül. Ezt úgy
mondják, hogy PILOT-projekt, hogy hogyan lehetne ezen az állapoton változtatni. Én rögtön olyanra
is gondoltam, hogy mondjuk ketté osztanák a külterületet és két külön megoldással, konkrét
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javaslattal előállva támogatást pénzügyi és mindenféle támogatást megpróbálni ennek a
megvalósítására. Semmi képpen nem gondolom azt, hogy ezt belülről kellene az önkormányzatnak
megcsinálni. Azt gondolom, hogy nem tenni semmit ebből a szempontból nem elfogadható. Konkrét
javaslatokat is fogok tenni ezzel a kérdéssel kapcsolatban.
Máté Gábor polgármester: Ha bárki konkrétan jelzi, hogy szemét le van rakva, azt azonnal össze
szoktuk szedni. Azt tapasztalom, hogy ha az út mellett is végig megyünk összeszedjük, már
másnapra megint van. Ez egy szélmalomharc azt gondolom, de ezzel együtt a gócokat, azt hogy ittott el van szórva valami, nem tudom hogy meg tudjuk-e oldani bármilyen formában. Az embereknek
az agyába kell megoldani a dolgokat, de ez nem megy gyorsan. Ha bárhol olyat tapasztalsz, hogy
szemét lerakó vagy zsákot kiraknak azt azonnal el szoktuk takarítani. Nem tudok róla, hogy
bármilyen pénzügyi ilyen jellegű keretek lennének, de ha tudsz ilyet Zsolti azt nagyon szívesen
veszem. Milyen technikával lehetne ezt megoldani, még nem teljesen fogtam fel, hogy mi a konkrét
elképzelés. A probléma valóban adott és azt gondolom, hogy a pusztaszeri illegális szemétlerakás
magasan jobb helyzetben van, mint az ország bármely része, de nem lehetünk vele elégedettek.
Beszéljünk és ha van ötlet akkor maximálisan mellé állok. Van-e még egyéb kérdés?
Sági Mihály képviselő: Az egyik kérdésem, hogy mit tudunk kezdeni a Máté Attilával? Látom már
házal, hol ezt adnak neki, hol azt. Kimegy a piacra, kap két-három darab almát, néha eszik néha
nem. Azt szeretném kérdezni, hogy befizetve, de nem elvíve, meg lehetne-e azt legalább neki oldani,
hogy elmenjen a kocsmába ebédelni?
Máté Gábor polgármester: Ha elmegy és úgy döntünk, hogy neki kifizetjük az ebédjét akkor nincs
akadálya azt gondolom. Neki rengeteget segítettünk azzal, hogy mindig hoztuk be a közmunka
programba, hogy legyen neki. Adtunk neki tüzelőt, adtunk neki kaját amikor úgy volt. Én őrajta nem
tudok segíteni, azt is megkockáztatom, hogy be se menne az ebédért. Köszönöm a jelzést.
Sági Mihály képviselő: Évek óta ott van, senki nem kérdezte meg, a héten arra várnak tőlem
választ, hogy közterületen elhelyezett katolikus kereszt miért nem nyilvános, miért nem tudhatják,
hogy az kiemelt-e mert ha a saját birtokán helyez el valaki azt csinál, amit akar. A közterületen a
park sarkában lévő keresztről van szó.
Máté Gábor polgármester: Megtudhatja, nem titok, Pap Pál építette, engedéllyel, de ő nem akarta
ezt fölírni rá.
Sági Mihály képviselő: A következő, egy évvel ezelőtt is fölvetettem és én most újra felvetem,
hogy Mesiéktől a boltig lévő járdával mikor kezd valamit, aki csinálta? Ehhez jön, hogy a könyvtárnál
ezelőtt két héttel jártam fönt a mai napig nincs kiöntve.
Máté Gábor polgármester: Én voltam bent, nem láttam semmi problémát. A járdánál nem tudom,
hogy a fagy emeli-e, mert az egyik része alatt van járda és egy kicsit szélesebb. Azt nem tudom
eldönteni, hogy az egy mélyebben alapozott rész, mint a járda, és én azt gondolom, hogy sokkal
inkább az a helyzet alakult ott, hogy a fagy időnkét a járdát egy kicsit megemeli, az a rész, ami
mélyebben van alapozva azt nem emeli meg. A homok odaszóródik és nem tud visszamenni a
rendszer. Nem gondolnám, hogy ott az egy megsüllyedés lenne.
Bitó Zsolt képviselő: Ki kellene szépen szedni a téglát és megnézni, hogy mi történik. Azt gondolom
nem nekünk a dolgunk eldönteni mi a probléma ott. Egy biztos, hogy a kivitelezéssel megbíztunk
valakit, valamilyen minőségi munkára. Nézze meg a kivitelező, szerintem ez nem a műszaki
előírásoknak megfelelő.
Sági Mihály képviselő: Tavaly is így nézett ki és ez egyre rosszabb lesz.
Bitó Zsolt képviselő: Én még azt is hozzáteszem, hogy ilyen apró dolgok miatt mikor majd szavazni
kell arról, hogy ki legyen a kivitelező ilyen meg ilyen munkánál, ezeknek a figyelembevételével fogom
megszavazni. Azzal teljesen egyetértek, hogy minden helyi vállalkozónak adjuk meg a lehetőséget,
de csak addig amíg az elvállalt munkát az elvárt minőségben kapjuk vissza. Azt gondolom ezek
nagyon figyelmet kellene, hogy kapjanak a jövőben.
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Tárgy: 2020. évi Költségvetési
rendelet-tervezet I.

Pusztaszer Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
Helyben
Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, melyben a Képviselő-testület az
adott költségvetési évre vonatkozóan meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, a
szükséges előirányzat kereteket.
A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.
A költségvetési rendelet megalkotására vonatkozó legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok
tartalmazzák:
-

Magyarország Alaptörvénye
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormány rendelet
15/2019. (XII.7.) PM rendelet a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok
osztályozási rendjéről

A 2020. évi költségvetés összeállításánál figyelembe vettük:
-

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvényének az önkormányzatokra
vonatkozó szakaszait.
A Képviselő-testület költségvetést érintő rendeleteit, határozatait.
Az önkormányzati gazdálkodásra ható gazdasági folyamatokat.
A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről
szóló módosításokat.

A költségvetési tervezet tartalmazza mindazon előirányzatokat, rovatokat címenként, bevételei és
kiadási előirányzat csoportonként, melyeket a jogszabályok előírnak. A beterjesztett anyag jelen
formájában általános vitára és a költségvetési rendelet megalapozására alkalmas, tartalmazza azokat a
költségvetési tételeket, amelyek az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetében
megjelennek.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 24. § (3) bekezdése értelmében a
költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény
hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ennek értelmében
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2020-ban a költségvetési rendelet-tervezet benyújtására előírt határidő 2020. február 15-e, mely
határidőig benyújtjuk a költségvetési rendelet-tervezetünk első olvasatát.
A költségvetés elfogadására konkrét határidőt nem ad a törvény, ám az Áht. 108 §. (1) bekezdése,
valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet
(Ávr.) 33. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az önkormányzati hivatal, a helyi önkormányzat,
valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv jóváhagyott elemi költségvetéséről
az önkormányzati rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő harminc
napon belül adatot szolgáltat a Kincstár területileg illetékes szervéhez. Ez évben 2020. március 18-áig
kell adatot szolgáltatni.
Az Áht. 23. §-ában foglaltaknak megfelelő tartalommal készítettük el a 2020. évi költségvetésünket.
Az Áht. 102. § (3) bekezdése előírja, hogy a költségvetés előterjesztésekor a bevételek és a kiadások
zárt rendszerű és megfelelő csoportosításban történő bemutatásához mérlegeket kell kialakítani és
összeállítani, mely tartalmazza a vonatkozó év terv adatait az előző év (2019 év) várható s az azt
megelőző év tényadatait (2018 év). Ezt a bemutatást szolgálja a 11. melléklet.
A 2020. évi költségvetési rendelet-tervezet részletes indokolását és annak számszaki adatait részletező
mellékleteit az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé megvitatásra:
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVRE JAVASOLT BEVÉTELI FŐÖSSZEGE:

141.142.289Ft

ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

117.438.149Ft

ÖNKORMÁNYZATI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

23.704.140Ft

ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

27.921.813Ft

ÖNKORMÁNYZATI FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

23.704.140Ft

1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
Az Ávr. 24. § (1) bekezdésében foglaltak szerint: helyi adó bevételek, a helyi önkormányzatok általános
működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó
egyéb költségvetési támogatások, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott
támogatással megvalósuló programok, projekt bevételek.
Önkormányzati bevételek kiemelt előirányzatonként
I.1.1.B11 Működési célú támogatások államháztartáson belülről
46.883.246Ft
Ezen összeg a költségvetési törvény és a Magyar Államkincstár által közölt támogatási összegek alapján
került megállapításra.
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
I.1.ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
I.5 Polgármesteri illetmény támogatása
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3.580.920Ft
13.824.000Ft
1.267.806Ft
3.836.300Ft
7.000.000Ft
1.004.700Ft
1.024.800Ft

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

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

III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak
támogatása
A támogatás az ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolt /gyermekjóléti szolgáltatások és
ellátások, valamint a szociális szolgáltatások és ellátások amelyek keretében települési támogatás
állapítható meg/ kiadásokra tervezhető.
III.1 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 13.148.000Ft.
III.5.b A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása 396.720Ft.
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
A központi támogatás a települési önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg a Mötv.-ben,
valamint a Kult. tv.-ben meghatározott nyilvános könyvtári feladatainak támogatásához és a
közművelődési alapszolgáltatások KÖSZI PUSZI működtetésének biztosításához.
IV.b Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása
1.800.000Ft
I. 1.1.B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
- Fejezettől átvett pénzeszköz mezőőri feladatokra (270.000Ft/negyedév) 1.080.000Ft,
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10.045.400Ft

- TB-től átvett pénzeszköz védőnői finanszírozás 4.283.100Ft,
- TB-től átvett pénzeszköz fogorvos finanszírozás 4.682.300Ft.
I.1.3.B3 Közhatalmi bevételek
28.400.000Ft
A közhatalmi bevételek tartalmazzák a helyi adó bevételeket, figyelembe véve az önkormányzat adó
rendeletét, a gépjárműadó átengedett részét /40%/ és az iparűzési adó tervszámát.
1.1.3 Vagyoni típusú adó Magánszemélyek kommunális adója 5.000.000Ft,
1.1.3 Építési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó 19.000.000Ft,
1.1.3 Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része 40% 4.400.000Ft.
I.1.4.B4 Működési bevételek
4.187.690Ft
Az önkormányzat intézményi működési bevételeinek előirányzata Ft, mely az alábbiakat tartalmazza:
- lakóingatlan bérbeadásából származó bevétel 998.208Ft,
- egyéb helyiség bérbeadásából származó jövedelem 600.000Ft,
- egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása 1.531.562Ft,
- közvetített szolgáltatás bevétele 733.320Ft
- egyéb sajátos bevétel (gondozási díj) 9.600Ft
- temető fenntartási hozzájárulás 20.000Ft
- sírhely megváltás 295.000Ft
I.2 B2,B5,B7 Felhalmozási költségvetési bevételek

0 Ft

I.2.2.B2 Felhalmozási célú támogatások, államháztartáson belülről

0 Ft

I.2.5.B5 Felhalmozási bevételek

0 Ft

I.2.7.B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 Ft

I.1-2.8.B8 Finanszírozási bevételek

51.625.953Ft

I.1.8.B8 Előző évek maradványának igénybevétele működési célra
27.921.813Ft
Ebből feladattal terhelt maradvány 717.475Ft: TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00017 Helyi identitás és kohézió
erősítés Balástya, Csengele és Pusztaszer településeken EU projekt szakmai szolgáltatás 517.450Ft,
Magyar Falu program Óvoda udvar projekthez tartozó saját forrás biztosítása /homok beszerzés/
200.025Ft,
I.2.8.B8 Előző évek maradványának igénybevétele felhalmozási célra
23.704.140Ft
Ebből feladattal terhelt maradvány 23.704.140Ft: Gépjármű beszerzés 900.000Ft, Termelői Piac
ponyva beszerzés 1.200.000Ft, Informatikai eszköz beszerzés 400.000Ft, Vidékfejlesztési program
EMVA pályázat és saját forrás WIFI pont kiépítés 209.500Ft, Közművelődési érdekeltségnövelő
támogatás és saját forrás biztosítása PUSZI KÖSZI felújítása és eszközbeszerzés 488.000Ft, Magyar Falu
program projekt támogatások és a hozzájuk kapcsolódó saját forrás: 1. Eszközfejlesztés belterületi
közterület karbantartására 3.771.900Ft, 2. Önkormányzati tulajdonú utak felújítása 7.222.118Ft 3.
Orvosi eszközök beszerzése 26.000Ft, 4. Kistelepülések járda építése és felújítása 4.006.165Ft, Óvoda
udvar játszótéri elemek felülvizsgálata és felújítása, valamint eszközbeszerzés
3.052.318Ft,
Polgármesteri hivatal felújítása 2.428.139Ft.
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AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVRE JAVASOLT KIADÁSI FŐÖSSZEGE:

141.142.289Ft

ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

117.438.149Ft

ÖNKORMÁNYZATI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

23.704.140Ft

ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0 Ft

ÖNKORMÁNYZATI FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0 Ft

Önkormányzati kiadások kiemelt előirányzatonként
I.1.1.K1 Személyi juttatások
30.234.968Ft
Az önkormányzat személyi juttatásai előirányzata 30.234.968Ft. Az alábbi munkavállalók személyi
juttatásait tartalmazza (1 fő polgármester, 1 fő védőnő, 1 fő pályázati referens, 1 fő mezőőr, 1 fő
karbantartó, 1 fő temetőgondnok, 1 fő könyvtáros, 1 fő közművelődési szakember, 1 fő EFOP
pályázatból finanszírozott Projektfelelős, 1 fő EFOP települési koordinátor megbízási díj és 13 fő
közfoglalkoztatott 2019. decemberi havi illetménye.) A költségvetési rendelettervezet 7. melléklete
részletezi.
I.1.2.K2 Munkaadókat terhelő járulékok
5.088.658Ft
Az önkormányzat által kifizetendő személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok
előirányzata 5.088.658Ft.
I.1.3.K3 Dologi kiadások
27.110.220Ft
Az önkormányzat dologi kiadásainak előirányzata 27.110.220Ft, ezen belül:
- Szakmai anyag beszerzés (gyógyszer, vegyszer, könyv, folyóirat, egyéb szakmai anyag) 935.000Ft,
- Készletbeszerzés (irodaszer, nyomtatvány, hajtó- és kenőanyag, munkaruha, egyéb üzemeltetési
anyag) 3.490.000Ft,
- Informatikai szolgáltatások (számítógép üzembe helyezés, szaktanácsadás, szoftverrel kapcsolatos
informatikai szolgáltatás, internet) 700.000Ft,
- Kommunikációs szolgáltatás (telefon, kábel-tv) 250.000Ft,
- Közüzemi díjak (villamos energia, gáz, vízdíj) 5.245.000Ft,
- Vásárolt élelmezés szünidei gyermekétkeztetés 312.378Ft,
- Bérleti díjak 680.000Ft,
- Karbantartás, kijavítás 3.545.000Ft,
- Közvetített szolgáltatási kiadások 469.600Ft,
- Egyéb szakmai szolgáltatás 1.280.000Ft, (ebből: parkosítás 500.000Ft, Köztársaság tér rehabilitációja
tervezés 300.000Ft)
- Egyéb szolgáltatások (biztosítás, bankköltség, szállítási szolgáltatás, postaköltség, mosás,
vegytisztítás, tagdíjak, tanfolyamok, felelősségbiztosítás, egyéb üzemeltetési szolgáltatások)
4.025.000Ft,
- Kiküldetések, reklám 80.000Ft,
- Különféle befizetések (ÁFA) és egyéb dologi kiadás 6.098.242Ft.
I.1.4.K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

13.148.000Ft

Az ellátottak pénzbeli juttatásai részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
I.1.5.K5 Egyéb működési célú kiadások

41.856.303Ft

I.1.5.K5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 24.378.996Ft
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- Járóbeteg szakellátás és 24 órás ügyelet támogatása 3.647.286Ft,
- Többcélú Társulás Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat gyermekjóléti feladatok és
érdekeltségi hozzájárulás 830.000Ft és 476.846Ft.
- Intézményfenntartó Társulás Óvoda finanszírozás 12.969.000Ft,
- Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozás 6.335.864Ft,
- Bursa Hungarica 120.000Ft.
I.1.5 K5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 6.967.584Ft
- Vállalkozás (fogorvos) működési célú támogatása 4.682.300Ft,
- Pusztaszer Községért Közalapítvány 1.500.000Ft,(750.000Ft kulturális és 750.000Ft sport célra)
- Hulladékgazdálkodási Társulás 305.284Ft,
- Víziközmű Társulás 180.000 Ft,
- EFOP-3.9.2-16-2017-00013 Humán kapacitások fejlesztése a Kistelek Járásban EU projekt
támogatásból ösztöndíj 300.000Ft.
I.1.5. K5 Tartalékok 10.509.723Ft
Ebből az általános tartalék összege 8.509.723Ft, Vis maior tartalék 500.000Ft és 1.500.000Ft a
Képviselői Alap tartaléka.
I.2.K6-8 Felhalmozási költségvetési kiadások

23.704.140Ft

I.2.6. K6 Beruházások
12.773.885Ft
Termelői Piac ponyva beszerzés 1.200.000Ft, Informatikai eszköz beszerzés 400.000Ft, Gépjármű
beszerzés 900.000Ft, Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból megvalósítandó PUSZI KÖSZI
eszközbeszerzés 45.440Ft, Vidékfejlesztési EMVA támogatásból Wifi pont kiépítése 209.500Ft. Magyar
Falu Programok: Orvosi eszköz beszerzés 26.000Ft, Eszközbeszerzés belterületi közterület
karbantartására 3.771.900Ft, Kistelepülések járda építésének támogatása 4.006.165Ft, Óvoda udvar
eszközbeszerzés 2.214.880Ft.
I.2.7. K7 Felújítások
10.930.255Ft
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból PUSZI KÖSZI felújítás 442.560Ft, Dózsa György utca
felújítás saját forrásból, mely a Magyar Falu Program Önkormányzati tulajdonú utak felújítása
projekthez kapcsolódik 500.000Ft, Magyar Falu Programok: Önkormányzati tulajdonú utak felújítása
6.722.118Ft, Óvoda játszótéri elemek felülvizsgálata, felújítása 837.438Ft, Polgármesteri hivatal
felújítása 2.428.139Ft.
I. K9 Finanszírozási kiadások

0Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2020. évi költségvetési rendelettervezetet a fenti
indokolással tárgyalja meg és fogadja el a hozzá tartozó mellékletekkel együtt.
Pusztaszer, 2020. február 06.

Máté Gábor
polgármester
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RENDELETTERVEZET 1.
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2020.(………) önkormányzati rendelete
a községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Pusztaszer Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetése mint az önkormányzati gazdálkodás alapja - egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű,
gazdaságos, hatékony, áttekinthető, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Ezen
rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási
előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok
felhasználásának jogosultságát jelentik.
(2) Az önkormányzati gazdálkodást alapvetően az Áht. és az Ávr. valamint az Ötv. rendelkezései
határozzák meg, (a költségvetési szervek jogállása, a tervezés és a költségvetés szerkezete, a
költségvetés végrehajtása, a gazdálkodás sajátos szabályai, a költségvetési támogatások, az
államháztartás önkormányzati alrendszerének támogatása, az államháztartás ellenőrzési rendszere, az
államháztartás alrendszereinek finanszírozási és számlavezetési rendje, a maradvány elszámolás,
beszámolás, valamint az államháztartás információs rendszere stb.) azonban a gazdálkodás
tekintetében alkalmazni kell a helyi önkormányzati költségvetési gazdálkodás szabályairól szóló
5/1997.(IV.25.) Kt. önkormányzati rendeletben (Kgör.) foglaltakat is.
2. § (1) A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki. A Képviselő-testület az egyes címek
költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
I. Pusztaszer Községi Önkormányzat
(2)Az Önkormányzat költségvetésének bevételeinek és kiadásainak előirányzat csoportok szerinti
bontása 1. működési költségvetés és a 2. felhalmozási költségvetés.
3. § A rendelet szerkezete, melléleteinek tartalma:
A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezései alapján – a költségvetés
táblarendszerét e rendelet 1-12. mellékleteinek szerkezetében alakítja ki és hagyja jóvá. Az
Önkormányzat 2020. évi zárszámadásának benyújtása a Képviselő-testület részére – a teljesítési
adatokkal kiegészítve – ezen szerkezetben történik.
4. § A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra
Önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatait:
89.516.336Ft KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL,
117.438.149Ft KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL,
51.625.953t KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGGEL,
51.625.953Ft FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELLEL állapítja meg.
- Az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontja rendelkezésének megfelelően az Önkormányzat költségvetési
bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti
bontásban e rendelet 1, 2 melléklete tartalmazza.
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- A 2020. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak előirányzat-felhasználási ütemtervét a
rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- A költségvetési szervekhez tartozó, bevételeket és kiadásokat a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdésében foglalt helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati
feladatonként, kormányzati funkciónként a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
- Az Áht.-ben és az Ávr.-ben foglalt előírásoknak megfelelően az önkormányzat költségvetési mérlegét
közgazdasági tagolásban, az (1) bekezdésben megállapított működési és felhalmozási célú bevételi és
kiadási előirányzatokat, azok összevont adatait tájékoztató jelleggel a rendelet 5. melléklete
tartalmazza.
- A közvetett támogatásokat- így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó
kimutatását azok jellege, mértéke, összege és kedvezményezettek megnevezésével a rendelet 6.
melléklete tartalmazza.
- Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszám- és béradatait a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
- A központi költségvetési kapcsolatokból származó helyi önkormányzatok általános működésének és
működési célú központosított előirányzatai támogatását jogcímenként a rendelet 9. melléklete
tartalmazza.
- A képviselői alap 2020. évi előirányzata 1.500.000Ft, melynek rész előirányzatai képviselőnkénti
kimutatását a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
- Az Áht. 102. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a bevételek és kiadások zárt rendszerű és megfelelő
csoportosításban történő bemutatásához mérleg, mely tartalmazza a vonatkozó év tervadatait, az
előző év várható, és az azt megelőző év tényadatait, melyet a 11. melléklet tartalmaz.
- A likviditási tervet a 12. melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármester az önkormányzat működőképesség
megőrzése, vagy egyéb a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet esetén a Költségvetési tv. 3.
melléklet I. 9 pontjában /Önkormányzatok rendkívüli támogatása/ meghatározottak szerint
gondoskodjon a kimutatott rendkívüli támogatási igény előkészítéséről és a meghatározott rend
szerinti felterjesztéséről. Továbbá elrendeli, hogy a polgármester gondoskodjon a rendkívüli támogatás
elbírálásának megismerését követően a Képviselő-testület azonnali tájékoztatásáról, vázolva a
döntésből adódó helyi intézkedések körét.
6. § A Képviselő-testület a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől az egyes egészségügyi feladatok
ellátásának biztosítására nyújtandó támogatásértékű működési bevétel összegét az 1. számú melléklet
Bevételek I cím, 1. előirányzat csoport, 1. kiemelt előirányzat B16 rovatszám szerint 8.965.400Ft-ban
(Nyolcmillió-kilencszázhatvanötezer-négyszáz) forintban állapítja meg. Ebből a fogorvosi feladatok
ellátásának finanszírozási bevétele 4.682.300Ft, mely összegre a szolgáltatást végző fogorvos jogosult.
7. § Az Önkormányzatot megillető központi költségvetési kapcsolatokból származó helyi
önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatinak támogatási összege 46.883.246Ft
(Negyvenhatmillió-nyolcszáznyolvanháromezer-kettőszáznegyvenhat forint).
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8. § Az Áht. 86. § (5) bekezdése szerint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv
esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv előző évi maradványának elvonandó és
felhasználható összegéről, amelyet a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagy
jóvá.
9. § (1) Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet az adott költségvetési évben érvényesülő,
(a továbbiakban egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő (a továbbiakban: tartós).
(2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.
(3) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési
bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
(4) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében
meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között
átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzatmódosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(5) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez
jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a képviselő-testületet
tájékoztatja.
(6) A Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a
költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon
meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az
intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési
rendelet módosítását.
(7) A Képviselő-testület a címeken belül a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát
negyedévenként legfeljebb 10 millió Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza át.
(8) Az Ávr. 35. § (10) bekezdésére hivatkozással többletbevétel felhasználása annak mértékéig
terjedhet.
10. § (1) Az e rendeletben meghatározott címre vonatkozó céltartalék felhasználást, személyi juttatás
növelést, tekintettel az Ávr. 42. § előírásaira, csak Képviselő-testület engedélyezhet.
(2)A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát – a többletköltségek fedezetére
– negyedévenként legfeljebb 1 millió forint összeghatárig a polgármesterre ruházza át.
11. § A 2020. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyévi kifizetése – saját bevételek
teljesülési ütemére figyelemmel - előirányzaton belül vállalható. Tárgyéven túli kötelezettség csak
olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az
esedékesség időpontjában a rendeltetésszerű működés, az Önkormányzat kötelező feladatainak
maradéktalan ellátása, a feladatellátás veszélyeztetése nélkül finanszírozható.
12. § Az önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek
számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel – nem szociális ellátáskánt –
juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem
teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a
felhasználást és az elszámolást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve
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magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, és a támogatási
szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel
kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére. A Pusztaszer Községért Közalapítvány részére
a kulturális és sport feladatok megvalósítása érdekében az önkormányzat 1.500.000,-Ft-ot tervez a
költségvetésében, mint non-profit szervezet támogatását.
13. § A Költségvetési tv. 68. §-a alapján az Áht. alkalmazása során a kisösszegű követelés értékhatára
100.000Ft. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormány rendelet 1. § (1) bekezdés 4.
pontja szerint a kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök a kettőszázezer forint egyedi értéket
nem meghaladó bekerülési értékű, vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök.
14. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek költségvetési támogatását – figyelemmel a
költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is – a feladatellátáshoz szükséges kiadások
esedékességének megfelelő ütemben biztosítja.
(2) Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési egyenlegének tervezettől eltérő, kedvezőtlen
alakulása esetén a költségvetési szervek támogatási előirányzatait a (3) bekezdésben foglalt
kivételekkel zárolhatja, csökkentheti, törölheti.
(3) A zárolás nem vonatkozhat:
a) az európai uniós források, vagy más támogatások igénybevételével megvalósuló projektekhez
biztosítandó önkormányzati támogatás,
b) meghatározott személyi juttatások, és járulékaik finanszírozásához szükséges önkormányzati
támogatás,
c) a részben vagy teljeskörűen fejlesztési célú hitel igénybevételével megvalósuló beruházások,
felújítások, valamint
d) a segélyek előirányzataira.
(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdés szerinti zárolás feladásáról, vagy a zárolt összegnek megfelelő
előirányzat csökkentéséről, törléséről legkésőbb a költségvetési év zárását megelőzően dönt.
15. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét – figyelemmel a (2) bekezdés
rendelkezéseire – a következők szerint határozza meg:
- 1 fő választott tisztviselő
- 5 fő főállású közalkalmazott
- 3 fő részfoglalkozású közalkalmazott
- 13 fő Mt. hatálya alá tartozó közfoglalkoztatott
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az időszakosan jelentkező
többletfeladatok ellátására a Csongrád Megyei Kormányhivatal Kisteleki Járási Hivatala Foglalkoztatási
Osztálya által támogatott közfoglalkoztatottakat alkalmazzon a feladatellátáshoz szükséges
létszámban.
16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a
működési célú forráshiány finanszírozására, illetve értékpapír-vásárlás valamint pénzintézeti
pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek
lebonyolítását 10 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester
a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
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(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a
képviselő-testület határozatban dönt.
17. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja:
likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) A likvid hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötése a képviselő-testület kizárólagos hatásköre.
18. § (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi és elszámolási számláit 2020. évben is az OTP Bank Nyrt.
Kisteleki Kirendeltségénél vezeti, más banknál bankszámlát nem nyithat.
(2) Az Áht. 41. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési szerv saját nevében
- a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, továbbá
- a törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhet
- faktoringot magában foglaló szerződést nem köthet, és
- garanciát, kezességet nem vállalhat.
19. § A költségvetés végrehajtásának beszámolási rendje: az éves költségvetésről szóló zárszámadást
2021. április 30-ig terjeszti a polgármester a Képviselő-testület elé.
20. § (1) Az Önkormányzat támogatása alá tartozó költségvetési szervnél a Csengelei Közös
Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltségénél közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők
illetményalapja 2020. január 1-től a 2019. évi LXXI törvény 58. § (1) bekezdésében meghatározott
összeg. 2020. február 1-jétől a köztisztviselői illetményalap összegéről külön önkormányzati rendelet
rendelkezik.
(2) A Csengelei Közös Önkormányzati Hivatalnál köztisztviselői jogviszonyban álló munkavállalók
Széchenyi-pihenőkártya cafeteria-juttatásának éves keretösszege 200.000Ft/fő. A Pusztaszer Községi
Önkormányzatnál állományban lévő választott tisztviselő (polgármester) Széchenyi pihenőkártya
cafeteria – juttatás éves kerete 200.000Ft.
21. § (1) A Képviselő-testület a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltsége
működési célú kiadásainak finanszírozásához 6.335.864Ft-ot biztosít a költségvetésben támogatásként.
(2) A Képviselő-testület a Térségi Intézményi Társulás Kisteleki Óvoda, Bölcsőde, Mini Bölcsőde
Csizmazia György Óvoda és Mini Bölcsőde működési kiadásai finanszírozására 12.969.000Ft-ot
működési célú támogatásként biztosít a költségvetésben.
(3) A Képviselő-testület a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása Szociális Központ és
Gyermekjóléti Szolgálat működését 830.000Ft összegben, valamint az érdekeltségi hozzájárulást
476.846Ft összegben támogatja.
22. § Önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbére:
a) összkomfortos lakás esetén:
255,- Ft/m2/hónap
b) komfortos lakás esetén:
172,- Ft/m2/hónap
c) félkomfortos lakás esetén
86,- Ft/m 2/hónap
d) komfort nélküli lakás esetén
52,- Ft/m 2/hónap
23. § (1) A házipénztár kezelése az önkormányzat tekintetében a Csengelei Közös Önkormányzati
Hivatal Pusztaszeri Kirendeltségén történik.
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(2) A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, a szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. § alapján, előnyben kell részesíteni a banki
átutalást.
(3) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet
sor.
(4) Az Önkormányzat készpénzes kifizetései teljesítése érdekében készpénzt vehet fel a
bankszámlájáról a házipénztári forgalom lebonyolítása érdekében.
(5) A házipénztárból lehetőség van készpénzelőleg felvételére. A készpénzelőleg felvételére, az azzal
való elszámolásra vonatkozó részletszabályokat a Pénzkezelési Szabályzat tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat házipénztárából készpénzben teljesíthető
a) Személyi juttatások
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek; foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
(közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi jellegű juttatások, diákmunka programmal kapcsolatos
személyi jellegű juttatások, illetményelőleg, fizetési előleg, nem rendszeres személyi juttatások a
foglalkoztatott külön kérésére, foglalkoztatottaknak járó szociális támogatások, megbízási díjak,
tiszteletdíjak, alkalmazottak munkába járásának utazási költségtérítése, közlekedési költségtérítések,
reprezentációs kiadások
b) Dologi kiadások
- Szakmai anyag beszerzés (gyógyszer, vegyszer, könyv, folyóirat, egyéb szakmai anyag),
- Üzemeltetési anyag beszerzés (irodaszer, nyomtatvány, hajtó- és kenőanyag, munkaruha, védőruha,
egyéb üzemeltetési anyag),
- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (informatikai eszközkarbantartás),
- Kommunikációs szolgáltatás (nem adatátviteli célú távközlési díj, egyéb különféle kommunikációs
szolgáltatás),
- Bérleti és lízingdíjak,
- Karbantartás, kisjavítás szolgáltatásai,
- Egyéb szakmai szolgáltatások,
- Szállítási szolgáltatás,
- Postai szolgáltatások,
- Egyéb üzemeltetési szolgáltatás,
- Belföldi kiküldetések,
- Díjak, egyéb befizetések kiadásai,
- Egyéb különféle dologi kiadás.
c) Ellátottak pénzbeli juttatásai,
d) Kis értékű informatikai eszköz, kis értékű egyéb eszköz beszerzés,
e) Elszámolási kötelezettséggel készpénzben adott előlegek kiadásai.
(7) Jogcímtől függetlenül a polgármester indokolt esetben egyedi mérlegelési jogkörben dönthet a (6)
bekezdésben foglaltakon túlmenően a készpénzben teljesíthető kifizetésekről.
24. § A Képviselő-testület a költségvetési rendeletet a mellékletekben szereplő bontással hagyja jóvá.
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25. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020.
január 1-jétől kell alkalmazni.
26. § A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti
a) a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.16.) önkormányzati rendelet,
b) a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.16.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 5/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelet,
c) a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.16.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 7/2017.(VIII.02.) önkormányzati rendelet, és
d) a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.16.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 9/2017.(X.26.) önkormányzati rendelet.
e) a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.16.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 1/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet.

Máté Gábor sk.
polgármester

dr. Jaksa Tibor sk.
aljegyző
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PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN

141 142 289

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN

117 438 149

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

I.

B1,B3-4, B6 Működési költségvetési bevétel

1

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

56 928 646

1

B11

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

46 883 246

1

B111

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok

3 580 920

1

B111

Közvilágítás fenntartásával kapcsolatos feladatok

13 824 000

1

B111

Köztemető fenntartás

1 267 806

1

B111

Közutak fenntartásának támogatása

3 836 300

1

B111

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok

7 000 000

1

B111

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

1 004 700

1

B111

Polgármesteri Illetmény támogatása

1

B113

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

1

B113

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

1

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1

B16

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

1 080 000

1

B16

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

4 283 100

1

B16

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

3

B3

Közhatalmi bevételek

3

B34

Vagyoni típusú adó Magánszemélyek kommunális adója

3

B35

Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó

3

B35

Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része 40%

3

B36

Egyéb közhatalmi bevételek Pótlékok, bírságok

4

B4

Működési bevételek

4

B402

Szolgáltatások ellenértéke

4

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

4

B404

Tulajdonosi bevételek

4

B405

Ellátási díjak

B2, B5, B7

Felhalmozási költségvetési bevétel

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

5

B5

Felhalmozási bevételek

-

7

B7

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson
kívülről

-

B8

Finanszírozási bevételek

8

B813

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

27 921 813

8

B813

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

23 704 140

2

I.

1
2

89 516 336

1

2

I.

23 704 140

1 024 800
13 148 000
396 720
1 800 000
10 045 400

4 682 300
28 400 000
5 000 000
19 000 000
4 400 000
4 187 690
20 000
733 320
3 424 770
9 600

-

51 625 953

1
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141 142 289

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI
ÖSSZESEN

117 438 149

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI
ÖSSZESEN

23 704 140

I.

I.

K1-5

Működési költségvetési kiadások

117 438 149

1

K1

Személyi juttatások

30 234 968

2

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3

K3

Dologi kiadások

27 110 220

4

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 148 000

5

K5

Egyéb működési célú kiadások

41 856 303

5

K506

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

830 000

5

K506

Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson
belülre Többcélú Társulás érdekeltségi hozzájárulás

476 846

5

K506

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

3 647 286

5

K506

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

12 969 000

5

K506

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

6 335 864

5

K506

Bursa Hungarica

5

K512

Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos)

4 682 300

5

K512

Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson
kívülre

2 285 284

5

K513

Képviselői alap tartalék

1 500 000

5

K513

Vis-maior tartalék

5

K513

Tartalékok

K6-8

Felhalmozási költségvetési kiadások

23 704 140

6

K6

Beruházások

12 773 885

6

K6

Termelői piac ponyva beszerzés

6

K6

Informatikai eszköz beszerzés

400 000

6

K6

Gépjármű beszerzés

900 000

6

K6

Magyar Falu Program Orvosi eszközök beszerzése

6

K6

Magyar Falu Program Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására

3 771 900

6

K6

Magyar Falu Program Kistelepülések járda építésének támogatása

4 006 165

6

K6

Magyar Falu Program Óvoda udvar eszközbeszerzés

2 214 880

6

K6

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból PUSZI KÖSZI eszközbeszerzés

6

K6

Vidékfejlesztési program EMVA WIFI pont kiépítése

7

K7

Felújítások

7

K7

Magyar Falu program Önkormányzati tulajdonú utak felújítása

7

K7

Dózsa György utca felújítás saját forrás

500 000

7

K7

Magyar Falu Program Óvoda udvar játszótéri elemek felülvizsgálata, felújítása

837 438

7

K7

Magyar Falu Program Polgármesteri hivatal felújítása

7

K7

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból PUSZI KÖSZI felújítás

8

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások, egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülre

-

K9

Finanszírozási kiadások

-

1

2

I.

5 088 658

120 000

500 000
8 509 723

1 200 000

26 000

45 440
209 500
10 930 255
6 722 118

2 428 139
442 560

1

9

K9

Finanszírozási kiadások működési

-

2

9

K9

Finanszírozási kiadások felhalmozási

-

3. melléklet a községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló ……./2020.(……….) önkormányzati rendelethez
Előirányzat felhasználási ütemterv a 2020. évre
Költségvetési bevételek
Rovatrend

Megnevezés

B1

Működési célú támogatások

B1

Működési célú támogatások

B3

Közhatalmi bevételek

B4

Működési bevételek
Működési költségvetési
bevételek
Felhalmozási költségvetési
bevételek

január

február

március

5 625 990

3 750 660

747 117

június

Ft-ban

április

május

július

augusztus szeptember

október

november

3 750 660

3 750 660

3 750 660

3 750 660

3 750 660

3 750 660

1 017 117

747 117

747 117

1 017 117

747 117

747 117

2 034 000

2 034 000

2 034 000

2 034 000

2 034 000

2 034 000

348 974

348 974

348 974

348 974

348 974

8 756 081

7 150 751

6 880 751

6 880 751

7 150 751

december

összesen

3 750 660

3 750 660

3 750 660

3 750 656

46 883 246

1 017 117

747 117

747 117

747 117

1 017 113

10 045 400

2 034 000

2 034 000

7 068 000

2 034 000

1 034 000

1 992 000

28 400 000

348 974

348 974

348 974

348 974

348 974

348 974

348 976

4 187 690

6 880 751

6 880 751

7 150 751 11 914 751

6 880 751

5 880 751

7 108 745

89 516 336
0

Költségvetési kiadások
Rovatrend
K1-5
K6-8

Megnevezés
Működési költségvetési
kiadások
Felhalmozási költségvetési
kiadások
Költségvetési kiadások
öszesen

január

február

március

8 786 512

9 786 512

1 371 440

10 786 512

április

május

június

9 786 512

9 786 512

209 500

10 157 952

9 786 512

január

február

10 996 012

9 786 512

július

augusztus szeptember

9 786 512

9 786 512

9 786 512

október

november

9 786 512

9 786 512

11 061 600
9 786 512

9 786 512 20 848 112

9 786 512

9 786 512

9 786 512

9 786 512

9 786 512

augusztus szeptember

október

november

december

összesen

9 786 517

117 438 149

11 061 600

23 704 140

20 848 117

141 142 289

Finanszírozási bevételek
Rovatrend
B8
B8

Megnevezés
Előző évi költségvetési
maradvány
Előző évi költségvetési
maradvány

március

április

május

június

július

2 635 761

2 905 761

2 905 761

2 635 761

-2 128 239

2 905 761

3 905 761

2 677 772

27 921 813

0 11 061 600

0

0

0

0

0

11 061 600

23 704 140

30 431

2 635 761

3 905 761

2 905 761

1 371 440

0

209 500

0

december

összesen

4. melléklet a községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló ......./2020.(...........) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási bevételek alaptevékenységenként 2020.
A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet
kormányzati funkció szerinti besorolás (funkció szám és megnevezés)

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

Rovat
rend

Bevételek megnevezése

B1

Működési célú
támogatások
államháztartáson belülről

B3

Közhatalmi bevételek

B4

Működési bevételek

B7
B1-7

Felhalmozási célú átvett
pénzeszközök
Költségvetési bevételek
összesen

Lakás- és
Sport, ifjúsági
helyiséggazdál
ügyek
kodás

Településüzemeltetés

Az
Közutak,
Város és
önkormányzati Szabadidőspor
Köztemető Család és
hidak alagutak községgazdálk
vagyonnal való t-(rekreációs
fenntartás és nővédelmi eü.
üzemeltetése, odási egyéb
gazdálkodással
sport-)
működtetés
gondozás
fenntartása szolgáltatások
kapcsolatos
tevékenység
013320-1
074031-1
045160-1
066020-1
feladatok
és támogatása
013350
081045-1
1 080 000

Kulturális szolgáltatás,
könyvtári ellátás, helyi
közművelődési tevékenység

Egészségügyi alapellátás

Fogorvosi
alapellátás
072311-1

4 283 100

Önkormányzati működéssel,
döntéselőkészítéssel,végrehajtással kapcsolatos
feladatok

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

4 682 300

46 883 246

-

315 000

3 129 770

63 500

246 600

60 000

363 220

28 400 000
4 187 690

1 089 600

Összesen

56 928 646
28 400 000

9 600

Ft

315 000

3 129 770

63 500

4 283 100

4 928 900

60 000

-

363 220

46 883 246

28 400 000

89 516 336

B8

Előző év költségvetési
maradványának
igénybevétele

-

51 625 953

51 625 953

B8

Finanszírozási bevételek

-

51 625 953

51 625 953

Költségvetési és
finanszírozási bevételek
összesen

-

1 089 600

315 000

3 129 770

63 500

4 283 100

4 928 900

1

60 000

-

363 220

46 883 246

51 625 953

28 400 000

141 142 289

4. melléklet a községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló ......./2020.(...........) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási kiadások alaptevékenységenként 2020.
A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet
kormányzati funkció szerinti besorolás (funkció szám és megnevezés)

Tevékenység

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

Rovat
rend

Kiadások megnevezése

Településüzemeltetés

Közutak,
Város és
hidak alagutak községgazdálk Önkormányzat
üzemeltetése, odási egyéb
ok általános
fenntartása szolgáltatások
igazg. tev.
045160-1
066020-1
011130-1

Zöldterület
kezelés
066010

Egészségügyi alapellátás

Támogatási
Köztemető
célú
fenntartás és - finanszírozási
működtetés
műveletek
013320-1
(technikai)
018030

Közvilágítás
064010-1

Család és
nővédelmi eü.
gondozás
074031-1

Fogorvosi
alapellátás
072311-1

Háziorvosi
alapellátás
072111-1

Kulturális szolgáltatás, könyvtári
Hulladékgazdálk
ellátás, helyi közművelődési
odás
tevékenység

Könyvtári
állomány
gyarapítása,
nyilvántartása
082042-1

Sport, ifjúsági
ügyek

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

K1

Személyi juttatások

11 887 565

6 894 200

1 421 100

5 783 956

1 553 300

1 659 000

K2

Munkaadókat terhelő
járulékok és szociális
hozzáárulási adó

1 978 389

1 216 572

248 693

1 012 193

271 828

267 383

K3

Dologi kiadások

1 209 350

2 373 650

571 500

1 212 050

750 000

305 284

750 000

K4
K5
K5

2 095 500

Ellátottak pénzbeli
juttatásai
Egyéb működési célú
kiadás
Egyéb működési célú
kiadás tartalék

10 416 200

1 524 000

381 000

180 000

3 910 000

849 600

24 258 996

348 200

793 750

4 682 300

10 509 723

K8

Beruházás

4 006 165

4 924 380

K8

Felújítás

7 222 118

3 265 577

13 323 783

43 161 834

8 110 772

5 295 900

2 050 793

24 258 996

3 910 000

7 671 749

5 030 500

793 750

3 034 478

5 538 033

876 784

1 962 050

13 323 783

43 161 834

8 110 772

5 295 900

2 050 793

24 258 996

3 910 000

7 671 749

5 030 500

793 750

3 034 478

5 538 033

876 784

1 962 050

4,00

1,00

1,00

1,00

Költségvetési kiadások
összesen
K9

3 771 900

26 000

45 440
442 560

Finanszírozási kiadás
Költségvetési és
finanszírozási kiadások
összesen
Létszám

1,00

1,00

ebből közfoglalkoztatott

2

4. melléklet a községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló ......./2020.(...........) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási kiadások alaptevékenységenként 2020.

Tevékenység

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

Rovat
rend

Kiadások megnevezése

A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről
szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet
kormányzati funkció szerinti besorolás (funkció szám és megnevezés)

Közfoglalkoztatás

Szociális ellátások

Egyéb szociális
és
Hosszabb
Közfoglalkozta Intézményen természetbeni
időtartamú
tási
kívüli
ellátások,
Köz
mintaprogram gyermekétkezt támogatások
foglalkoztatás
041237-1
etés 104037
(szociális
041233-1
ösztöndíjak)
107060-1
1 035 847

Ft-ban

Összesen

K1

Személyi juttatások

K2

Munkaadókat terhelő
járulékok és szociális
hozzáárulási adó

K3

Dologi kiadások

K4

Ellátottak pénzbeli
juttatásai

K5

Egyéb működési célú
kiadás

K5

Egyéb működési célú
kiadás tartalék

10 509 723

K8

Beruházás

12 773 885

K8

Felújítás

10 930 255

Költségvetési kiadások
összesen
K9

93 600
1 028 700

0

2 158 147

5 088 658
396 720

396 720

27 110 220
13 148 000

13 148 000

420 000

31 346 580

13 568 000

Létszám

141 142 289
0

Finanszírozási kiadás
Költségvetési és
finanszírozási kiadások
összesen

30 234 968

0

2 158 147

396 720

13 568 000

141 142 289

13,00

22,00

13,00

13,00

ebből közfoglalkoztatott

3

5. melléklet a községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló ....../2020.(.........) önkormányzati rendelethez

FELHALMOZÁSI MÉRLEG
Ft-ban
Rovat szám

Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási bevételek

ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi eredeti előirányzat

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

B5

Felhalmozási bevételek

-

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

Költségvetési bevételek

-

B8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra

23 704 140

B8

Finanszírozási bevételek

23 704 140

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

23 704 140

Ft-ban
Rovat szám

Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások

ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi eredeti előirányzat

K6

Termelői piac ponyva beszerzés

1 200 000

K6

Informatikai eszköz beszerzés

400 000

K6

Gépjármű beszerzés

900 000

K6

Magyar Falu Program Orvosi eszközök beszerzése

K6

Magyar Falu Program Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására

3 771 900

K6

Magyar Falu Program Kistelepülések járda építésének támogatása

4 006 165

K6

Magyar Falu Program Óvoda udvar eszközbeszerzés

2 214 880

K6

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból PUSZI KÖSZI eszközbeszerzés

26 000

45 440

K6

209 500

Vidékfejlesztési program EMVA WIFI pont kiépítése

K6

Beruházás

K7

Magyar Falu program Önkormányzati tulajdonú utak felújítása

K7

Dózsa György utca felújítás saját forrás

500 000

K7

Magyar Falu Program Óvoda udvar játszótéri elemek felülvizsgálata, felújítása

837 438

K7

Magyar Falu Program Polgármesteri hivatal felújítása

K7

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból PUSZI KÖSZI felújítás

K7

Felújítás

K8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadás

-

12 773 885
6 722 118

2 428 139
442 560
10 930 255

23 704 140

Költségvetési kiadások
K9

Finanszírozási kiadások

-

K9

Finanszírozási kiadások

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1

23 704 140

5. melléklet a községi Önkormányzat 2020 évi költségvetéséről szóló ....../2020.(.......) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI MÉRLEG
Ft-ban
Rovat szám

Működési költségvetési és finanszírozási bevételek

ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi eredeti előirányzat

B11

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak
általános támogatása

B16

Egyéb működési célú támogatás mezőőri feladatok

1 080 000

B16

Egyéb működési célú támogatás TB alaptól védőnő

4 283 100

B16

Egyéb működési célú támogatás TB alaptól fogorvos

4 682 300

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B34

Magánszemély kommunális adója

B35

Helyi iparűzési adó

19 000 000

B35

Gépjárműadó 40%

4 400 000

B36

Pótlék, bírság

B3

Közhatalmi bevételek

B4

Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke

4 187 690

B4

Működési bevételek

4 187 690

46 883 246

56 928 646
5 000 000

28 400 000

Költségvetési bevételek

89 516 336

B81

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

27 921 813

B8

Finanszírozási bevételek

27 921 813

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

117 438 149

Ft-ban
Rovat szám

Működési költségvetési és finanszírozási kiadások

ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi eredeti előirányzat

K1

Személyi juttatások

30 234 968

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó

K3

Dologi kiadások

27 110 220

K4

Elátottak pénzbeli juttatásai

13 148 000

K5

Járóbeteg ellátás, ügyelet működési támogatása

3 647 286

K5

Többcélú Társulás működési célú támogatása gyermekjóléti szolg.,
érdekeltségi hozzájárulás

1 306 846

K5

Óvoda működési célú támogatása

K5

Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása

K5

Bursa Hungarica

K5

Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos)

4 682 300

K5

Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre

2 285 284

K5

Tartalékok

10 509 723

K5

Egyéb működési célú kiadás

41 856 303

12 969 000
6 335 864
120 000

117 438 149

Költségvetési kiadások
K9

5 088 658

-

Finanszírozási kiadások
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1

117 438 149

5. melléklet a községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló ....../2020.(.........) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG
Ft-ban
Rovat
szám

Költségvetési és finanszírozási bevételek

ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi eredeti előirányzat

B1

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak
támogatása

B1

Egyéb működési célú támogatás Mezőőri feladatok

1 080 000

B1

Egyéb működési célú támogatás TB alaptól

4 283 100

B1

Egyéb működési célú támogatás TB alaptól

4 682 300

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B3

Magánszemély kommunális adója

B3

Helyi iparűzési adó

19 000 000

B3

Gépjárműadó 40%

4 400 000

B3

Pótlék, bírság

B3

Közhatalmi bevételek

B4

Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke

4 187 690

B4

Működési bevételek

4 187 690

46 883 246

56 928 646
5 000 000

28 400 000

Mködési célú költségvetési bevételek

89 516 336

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

B5

Felhalmozási bevételek

-

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

Felhalmozási célú költségvetési bevételek

-

Költségvetési bevételek öszesen

89 516 336

B8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

27 921 813

B8

Működési célú finanszírozási bevételek

27 921 813

B8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra

23 704 140

B8

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

23 704 140

Finanszírozási bevételek összesen

51 625 953

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1

141 142 289

5. melléklet a községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló ....../2020.(.........) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG
Ft-ban
Rovat
szám

Költségvetési és finanszírozási kiadások

ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi eredeti előirányzat

K1

Személyi juttatások

30 234 968

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó

K3

Dologi kiadások

27 110 220

K4

Elátottak pénzbeli juttatásai

13 148 000

K5

Járóbeteg ellátás, ügyelet működési célú támogatása

3 647 286

K5

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

1 306 846

K5

Óvoda működési célú támogatása

K5

Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása

K5

Bursa Hungarica

K5

Egyéb vállalkozás működési célú támogatása

4 682 300

K5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 285 284

K5

Képviselői alap tartalék

1 500 000

K5

Vis maior tartalék

K5

Tartalékok

K5

Egyéb működési célú kiadás

5 088 658

12 969 000
6 335 864
120 000

500 000
8 509 723
41 856 303
117 438 149

Működési célú költségvetési kiadások
K6

Beruházás

12 773 885

K7

Felújítás

10 930 255

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadás

23 704 140

Felhalmozási célú költségvetési kiadások

141 142 289

Költségvetési kiadások összesen
K9

Finanszírozási kiadások

-

Működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások

-

Finanszírozási kiadások összesen

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

2

141 142 289

6. melléklet a községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló …./2020(………) önkormányzati
rendelethez

Kimutatás a 2020. évi közvetett támogatásokról Áht. 24. § (4) bekezdése alapján

Ft
Kedvezményezett
(fő)

Kedvezmény
mértéke

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének
méltányossági alapon történő elengedésének
összege

0

0

-

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz
nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

0

-

Magánszemélyek kommunális adója 70 felettiek
adókedvezménye

116

50%

348 000

Magánszemélyek kommunális adója Három v.
többgyerm. csal. adókedvezménye

11

50%

33 000

Magánszemélyek kommunális adójánál biztosított
kedvezmény, mentesség összege

127

50%

381 000

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

0

0%

-

Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés
összege

0

0%

-

0

0

-

Támogatás jogcíme

Közvetett támogatás összesen

Kedvezmény
összege

7. melléklet a községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló …/2020.(….) önkormányzati rendelethez
K i m u t a t á s a 2020. évi bérjellegű juttatásokról

Kormányzati
funkció

011130
Önkormányzatok
ált. igazgatási
tevékenysége

Fő

Választott
tisztviselők
Béren kívüli
juttatásai,
Törvény szerinti
juttatások K1107- Munkavégzésre
illetmények K1101
irányuló egyéb
1109; K1113
jogviszony K121K122

1,00

Ft-ban

Összesen

5 655 704

5 655 704

1 238 496

1 238 496

6 894 200

6 894 200

011130
Önkormányzatok
ált. igazgatási
tevékenysége
011130
Önkormányzatok
ált. igazgatási
tevékenysége

1,00

066020 Város és
községgazdálkodási
egyéb szolgáltatások

1,00

1 423 965

0

1 423 965

066020 Város és
községgazdálkodási
egyéb szolgáltatások

1,00

2 456 300

0

2 456 300

066020 Város és
községgazdálkodási
egyéb szolgáltatások

1,00

2 664 000

500 000

3 164 000

066020 Város és
községgazdálkodási
egyéb szolgáltatások

1,00

2 668 300

0

2 668 300

066020 Város és
községgazdálkodási
egyéb szolgáltatások

1 350 000

066020 Város és
községgazdálkodási
egyéb szolgáltatások
066020 Város és
községgazdálkodási
egyéb
szolgáltatások
összesen:
074031 Család és
nővédelmi
egészségügyi
gondozás
082042 Könyvtári
állomány
gyarapítása,
nyilvántartása
082091
Közművelődési közösségi és
társadalmi részvétel
fejlesztése

1 350 000

0

825000

825 000

500 000

825 000

11 887 565

4,00

10 562 565

1,00

5 783 956

5 783 956

1,00

1 553 300

1 553 300

1,00

1 659 000

1 659 000

1 421 100

013320 Köztemető
fenntartás és
működtetés
041237
Közfoglalkoztatási
mintaprogram

1,00

1 421 100

13,00

1 002 123

33724

ÖNKORMÁNYZAT
ÖSSZESEN

22,00

21 982 044

533 724

1 035 847
7 719 200

30 234 968

8. melléklet a községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló ....../2020.(........) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai 2020. évi eredeti
előirányzata
Ft

Megnevezés
Települési támogatás
lakhatáshoz kapcsolódó

Ellátottak pénzbeli juttatásai K48 rovatszám
5 500 000

Rendkívüli települési támogatás

500 000

Települési támogatás temetési
költségek mérséklésére

60 000

Települési támogatás
életkezdési juttatás

380 000

Települési támogatás
Iskoláztatási támogatás

3 254 000

Települési támogatás Fűtési
támogatás

3 254 000

Köztemetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai
összesen

200 000
13 148 000

9. melléklet a községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló ......./2020.(....) önkormányzati rendelethez

Önkormányzatok működési támogatásai B11

A 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet 4. sz. melléklet c) pontja alapján a nettó finanszírozás ütemezése 2020

Jogcímek Magyarország 2020. évi
Éves
2020.
központi költségvetéséről szóló 2019. meghatároz
január 4%
évi LXXI. törvény alapján
ott összeg Ft

2020.
január 8%

Forintban

2020.
2020.
2020.
2020.
2020.
2020. április 2020. május 2020. június 2020. július
2020.
augusztus szeptember
november
február 8% március 8%
8%
8%
8%
8%
október 8%
8%
8%
8%

2020.
december
8%

2020. év 100%

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

3 580 920

143 237

286 474

286 474

286 474

286 474

286 474

286 474

286 474

286 474

286 474

286 474

286 474

286 469

3 580 920

13 824 000

552 960

1 105 920

1 105 920

1 105 920

1 105 920

1 105 920

1 105 920

1 105 920

1 105 920

1 105 920

1 105 920

1 105 920

1 105 920

13 824 000

I.1.bc) Köztemető fenntartással
kapcsolatos feladatok támogatása

1 267 806

50 712

101 424

101 424

101 424

101 424

101 424

101 424

101 424

101 424

101 424

101 424

101 424

101 430

1 267 806

3 836 300

153 452

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

3 836 300

7 000 000

280 000

560 000

560 000

560 000

560 000

560 000

560 000

560 000

560 000

560 000

560 000

560 000

560 000

7 000 000

I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos
feladatok támogatása

1 004 700

40 188

80 376

80 376

80 376

80 376

80 376

80 376

80 376

80 376

80 376

80 376

80 376

80 376

1 004 700

I.5. Polgármesteri illetmény
támogatása

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

1 024 800

40 992

81 984

81 984

81 984

81 984

81 984

81 984

81 984

81 984

81 984

81 984

81 984

81 984

1 024 800

I. A helyi önkormányzatok általános
működésének és ágazati feladatainak
támogatása

31 538 526

1 261 541

2 523 082

2 523 082

2 523 082

2 523 082

2 523 082

2 523 082

2 523 082

2 523 082

2 523 082

2 523 082

2 523 082

2 523 083

31 538 526

III.1 Települési önkormányzatok
szociális feladatainak egyéb
támogatása

13 148 000

525 920

1 051 840

1 051 840

1 051 840

1 051 840

1 051 840

1 051 840

1 051 840

1 051 840

1 051 840

1 051 840

1 051 840

1 051 840

13 148 000

396 720

15 869

31 738

31 738

31 738

31 738

31 738

31 738

31 738

31 738

31 738

31 738

31 738

31 733

396 720

13 544 720

541 789

1 083 578

1 083 578

1 083 578

1 083 578

1 083 578

1 083 578

1 083 578

1 083 578

1 083 578

1 083 578

1 083 578

1 083 573

13 544 720

1 800 000

72 000

144 000

144 000

144 000

144 000

144 000

144 000

144 000

144 000

144 000

144 000

144 000

144 000

1 800 000

III.5.b) A rászoruló gyermekek szünidei
étkeztetésének támogatása
III. A települési önkormányzatok
szociális, gyermekjóléti és
gyermekétkeztetési feladatainak
támogtása
IV.b) Települési önkormányzatok
nyilvános könyvtári és közművelődési
feladatainak támogatása
IV.Települési önkormányzatok
kulturális feladatainak támogatása
Központi költségvetési támogatás
mindösszesen

1 800 000

72 000

144 000

144 000

144 000

144 000

144 000

144 000

144 000

144 000

144 000

144 000

144 000

144 000

1 800 000

46 883 246

1 875 330

3 750 660

3 750 660

3 750 660

3 750 660

3 750 660

3 750 660

3 750 660

3 750 660

3 750 660

3 750 660

3 750 660

3 750 656

46 883 246

10. melléklet a községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló ......./2020.(.........) önkormányzati rendelethez

A 2020. évi képviselői alap rész előirányzatainak kimutatása képviselőnkénti bontásban

Név

2020. évi előirányzat Ft

Nagy Emese

250 000

Bitó Zsolt

250 000

Kósáné Buknicz Mária

250 000

Katona Mária

250 000

Sági Mihály

250 000

Körmendi Zsuzsa

250 000

Megvalósított célok

Megvalósításra fordított összeg

11. melléklet a községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló ....../2020.(.........) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁS Áht. 102. § 3. bekezdés szerinti részletezésben
Ft-ban
Önkormányzat
Bevételek
2018. évi teljesítés

2019. évi várható
teljesítés

2020. évi eredeti
előirányzat

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

46 799 788

47 045 077

46 883 246

Egyéb működési célú támogatások bevételei

38 587 897

33 780 346

10 045 400

Működési támogatások államháztartáson belülről

85 387 685

80 825 423

56 928 646

Közhatalmi bevételek

26 908 449

32 765 582

28 400 000

3 047 027

2 870 286

4 187 690

Egyéb működési bevételek

-

Működési célú átvett pénzeszközök
2 757 037

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

22 611 126

62 500

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

-

Részesedések értékesítése

-

500 000

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on belülről

-

24 600

Felhalmozási bevételek

Működési költségvetési bevételek
Felhalmozási költségvetési bevételek
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele működési célra
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele felhalmozási célra
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1

-

-

115 343 161

116 485 891

89 516 336

2 819 537

23 111 126

-

39 800 754

31 231 115

27 921 813

106 965 007

8 162 066

23 704 140

1 825 629

1 875 330

148 591 390

41 268 511

51 625 953

266 754 088

180 865 528

141 142 289

-

11. melléklet a községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló ....../2020.(.........) önkormányzati rendelethez

Ft-ban
Önkormányzat
Kiadások
2018. évi teljesítés

2019. évi várható
teljesítés

2020. évi eredeti
előirányzat

41 065 218

41 823 356

30 234 968

7 401 534

7 006 959

5 088 658

Dologi kiadások

19 959 298

25 701 159

27 110 220

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 973 950

13 046 475

13 148 000

Egyéb működési célú kiadás

35 885 284

32 266 945

41 856 303

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok

-

ebből: tartalékok

-

10 509 723

Beruházás

36 710 415

5 867 152

12 773 885

Felújítás

32 537 330

1 701 900

10 930 255

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

40 067 799
-

Egyéb felhalmozási célú kiadás

-

-

Működési költségvetési kiadások

116 285 284

119 844 894

117 438 149

Felhalmozási költségvetési kiadások

109 315 544

7 569 052

23 704 140

1 760 079

1 825 629

227 360 907

129 239 575

Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2

-

141 142 289

12. melléklet a községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló ……./2020.(……….) önkormányzati rendelethez
Likviditási terv a 2020. évre
Költségvetési bevételek
Rovatrend

Megnevezés

B1

Működési célú támogatások

B1

Működési célú támogatások

B3

Közhatalmi bevételek

B4

Működési bevételek
Működési költségvetési
bevételek
Felhalmozási költségvetési
bevételek

január

február

március

Ft

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

5 625 990

3 750 660

3 750 660

3 750 660

3 750 660

3 750 660

3 750 660

3 750 660

3 750 660

3 750 660

3 750 660

3 750 656

46 883 246

747 117

1 017 117

747 117

747 117

1 017 117

747 117

747 117

1 017 117

747 117

747 117

747 117

1 017 113

10 045 400

2 034 000

2 034 000

2 034 000

2 034 000

2 034 000

2 034 000

2 034 000

2 034 000

7 068 000

2 034 000

1 034 000

1 992 000

28 400 000

348 974

348 974

348 974

348 974

348 974

348 974

348 974

348 974

348 974

348 974

348 974

348 976

4 187 690

8 756 081

7 150 751

6 880 751

6 880 751

7 150 751

6 880 751

6 880 751

7 150 751

11 914 751

6 880 751

5 880 751

7 108 745

89 516 336
0

Költségvetési kiadások
Rovatrend
K1-5
K6-8

Megnevezés
Működési költségvetési
kiadások
Felhalmozási költségvetési
kiadások
Költségvetési kiadások
öszesen

január
8 786 512

február
9 786 512

1 371 440
10 157 952

március

április

május

június

július

10 786 512

9 786 512

9 786 512

9 786 512

9 786 512

209 500
9 786 512

augusztus

szeptember

9 786 512

9 786 512

október

november

9 786 512

december

9 786 512

11 061 600
20 848 112

9 786 512

9 786 512

9 786 512

9 786 512

9 786 512

összesen

9 786 517

117 438 149

11 061 600

23 704 140

20 848 117

141 142 289

10 996 012

9 786 512

9 786 512

február

március

április

május

június

július

30 431

2 635 761

3 905 761

2 905 761

2 635 761

2 905 761

2 905 761

2 635 761

-2 128 239

2 905 761

3 905 761

2 677 772

27 921 813

1 371 440

0

209 500

0

0

11 061 600

0

0

0

0

0

11 061 600

23 704 140

Finanszírozási bevételek
Rovatrend
B8

B8

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

január

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjétől
Előterjesztés
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. február 12-ei ülésére
Tárgy: Rendelet-alkotás a helyi közszolgálati tisztviselők juttatásairól

Tisztelt Képviselő-testület!
A Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak méltányos béremelése és az egységes
bérezés biztosítása érdekében terjesztem a Tisztelt Képviselő-testületek elé a helyi közszolgálati
tisztviselők juttatásairól szóló rendelet-tervezetet, előre bocsátva, hogy a bérrendezés fedezete az
állami költségvetés által biztosított.
A tárgykörünkre vonatkozóan a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi
LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény (a továbbiakban: Kttv.) az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:
A rendelet-tervezet 2. §-ához (Illetményalap) kapcsolódóan:
„Kvtv. 58. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti
illetményalap 2020. évben 38 650 forint.
(6) A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2020. évben - az önkormányzat saját
forrásai terhére - a helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatalánál,
közterület-felügyeleténél, illetve a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők
vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól
eltérően - az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az
illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja
meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre
vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e
bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető.”
Megjegyzés:
Ez az illetményalap 2009. évtől változatlan, miközben a közszféra több más területén –
egészségügyi és szociális, köznevelési, kulturális ágazatban – az elmúlt években az illetmények
rendezése többé-kevésbé megtörtént.
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – bár erre korábban is megvolt a
törvényi felhatalmazása – nem tért el a Kttv. 132. §-a szerinti illetményalaptól, ami a
fedezethiányra tekintettel érthető volt.
A 2020-as évre vonatkozóan a saját forrás mellett nem pályázati igénylés alapján biztosítja a
központi költségvetés a megemelt illetményalap alkalmazásához a fedezetet, hanem a települési
önkormányzatok működésének támogatása keretében az önkormányzati hivatal működésének
támogatása címén az elismert hivatali létszám alapján.
Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege.
2020. évre a költségvetési törvényben megemelték az elismert hivatali létszám finanszírozását. Az
általános önkormányzati választások miatti átmeneti szabály miatt a megemelt összeget 2020.
március hónaptól folyósítják. Így a támogatás a magasabb összegben megállapított illetményalap
fedezetét biztosítja.
Az illetményalap megemelt összegű megállapítását indokolja a munkaerő piaci helyzet, az átlagos
bruttó keresetek tapasztalható növekedése, részben a versenyszféra munkaerő elszívó hatása,
továbbá a közigazgatás más térségi alrendszerei által előidézett versenyhelyzet. (Tájékoztatásul
közöljük, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum a 2020-ra szóló megállapodás szerint – a
tavalyi évhez hasonlóan – nyolc százalékkal emelkedett. A minimálbér összege 2020-ban a 2019
évi bruttó 149 000 forintról 161 000 forintra, míg a munkavállalók jóval nagyobb részét érintő
garantált bérminimum a 2019 évi bruttó 195 000 forintról 210 600 forintra emelkedett.)

A köztisztviselők megfelelő bérezése, ezáltal a képzett szakemberek megtartása érdekében, és arra
is tekintettel, hogy a 2019. évi állami támogatás összegéhez képest magasabb állami forrás áll
rendelkezésre, arra teszek javaslatot, hogy a 2009 óta változatlan köztisztviselői illetményalap (38
650Ft) összegét 29,4%-kal emeljük meg, 2020. évre indokolt a köztisztviselői illetményalap
törvényinél magasabb 50 000Ft összegben történő megállapítása.
Fentiek értelmében a magasabb összegű köztisztviselői illetményalap alkalmazásához szükséges,
hogy a képviselő-testület annak összegét a 2020. évre rendeletben állapítsa meg.
Az illetményalap emelt összegű megállapításához Csengele és Pusztaszer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének egybehangzó döntése szükséges.
A rendelet-tervezet 3. §-ához (Illetménykiegészítés) kapcsolódóan:
„Kttv. 234. § (3) A helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi felsőfokú iskolai
végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke
a köztisztviselő alapilletményének
a) a megyei önkormányzatnál, a megyei jogú városnál legfeljebb 40%-a,
b) községi önkormányzatnál legfeljebb 20%-a,
c) az a) és b) pontban nem szereplő önkormányzatnál legfeljebb 30%-a.
(4) A helyi önkormányzat a (3) bekezdés szerint rendeletben illetménykiegészítést állapíthat meg
egységesen valamennyi érettségi végzettségű köztisztviselőnek, amelynek mértéke legfeljebb
20%.”
A rendelet-tervezet 4. §-ához (Bankszámla-hozzájárulás) kapcsolódóan:
„Kttv. 226. § (7) A képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselő részére a 143. § (2)
bekezdése szerinti bankszámlahozzájárulás a helyi önkormányzat képviselő-testületének
rendeletében meghatározott módon és mértékben nyújtható.”
„Kvtv. 58. § (5) A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak
havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2020. évben legfeljebb 1000 forint.
A rendelet-tervezet 5. §-ához (Egészszégügyi költségtérítés) kapcsolódóan:
„Kttv. 237. § Az önkormányzati képviselő-testület a juttatásokkal és támogatásokkal
összefüggésben e törvény keretei között rendeletben szabályozza a szociális, jóléti, kulturális,
egészségügyi juttatásokat, szociális és kegyeleti támogatásokat.”
A rendelet-tervezet 6. §-ához (Közszolgálati Tisztviselők Napja) kapcsolódóan:
„Kttv. 93. § (2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a 232/A. §-ban foglaltak szerint egy
további munkaszüneti napot állapíthat meg.”
„Kttv. 232/A. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete - a (2) bekezdésben foglalt feltétellel
- rendeletben rendelkezhet arról, hogy a képviselő-testület hivatala köztisztviselője számára a
Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je, munkaszüneti nap.
(2) A helyi önkormányzat képviselő-testületének az (1) bekezdés szerinti rendelkezése esetén az
azzal összefüggésben keletkező többletköltségek fedezetét a helyi önkormányzat saját bevétele
biztosítja.”
A rendelet-tervezet 7. §-ához (Igazgatási szünet) kapcsolódóan:
„Kttv. 232. § (3) A képviselő-testület, valamint a 2. §-ban felsorolt szervek vezetője - a Kormány
ajánlásának figyelembevételével - a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el.
Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre
megállapított alapszabadságának a háromötödét.”
„Kttv. 101. § (1) A kormánytisztviselőt évi huszonöt munkanap alapszabadság illeti meg.”
„Kttv. 243. § (1) A közszolgálati ügykezelők alapszabadságának mértéke húsz munkanap.”

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a közszolgálati tisztviselők részére
adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet
rendelkezik az ún. képzettségi pótlékról, az alábbiak szerint:
„2. § (1) A feladatkör szakszerűbb ellátását biztosító tudományos fokozat, valamint a feladatkörön
belüli szakosodást elősegítő további szakképesítés, szakképzettség elismeréseként a közigazgatási
szerv kormánytisztviselői, köztisztviselői számára a hivatali szervezet vezetője - a közigazgatási
szerv személyi juttatása előirányzata terhére - képzettségi pótlékot állapíthat meg.
(2) Képzettségi pótlék állapítható meg annak a kormánytisztviselőnek, köztisztviselőnek is, aki a
besorolásánál figyelembe vett iskolai végzettségénél magasabb szintű szakképesítéssel,
szakképzettséggel rendelkezik, feltéve, ha az a munkakör ellátásához szükséges.
(3) A képzettségi pótlékra jogosító munkaköröket és képzettségeket a közszolgálati szabályzatban
vagy ügyrendben kell feltüntetni.
(4) A képzettségi pótlék mértéke:
a) doktori (PhD) fokozat vagy a felsőoktatási törvényben meghatározott, azzal egyenértékű, vagy
ennél magasabb tudományos fokozat esetén az illetményalap 75%-a,
b) felsőfokú iskolai rendszerű képzésben, továbbképzésben szerzett további szakképesítés,
szakképzettség esetén az illetményalap 50%-a,
c) akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben vagy iskolarendszeren kívüli felsőfokú
szakképzésben szerzett szakképesítés, szakképzettség esetén az illetményalap 40%-a,
d) akkreditált iskolai rendszerű emeltszintű szakképzésben vagy iskolarendszeren kívüli emeltszintű
szakképzésben szerzett szakképesítés, szakképzettség esetén az illetményalap 35%-a,
e) iskolarendszeren kívüli középfokú szakképzésben szerzett további szakképesítés, szakképzettség
esetén az illetményalap 30%-a.
(5) A több feltételnek is megfelelő kormánytisztviselő, köztisztviselő csak egy, a magasabb összegű
pótlékra jogosult. A (4) bekezdésben meghatározott több, a képzettségi pótlék szempontjából
azonos szintű oklevél vagy szakképesítés esetén is csak egyszeres pótlék állapítható meg.
(6) A felsőfokú iskolai végzettségű kormánytisztviselő, köztisztviselő nem jogosult képzettségi
pótlékra, ha a (4) bekezdés e) pontjában meghatározott további szakképesítéssel rendelkezik.”
Előzetes hatásvizsgálat
A rendelet-tervezetben foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások
tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
A rendelet megalkotásának gazdasági, költségvetési hatása van, fedezetét a 2020. évi
költségvetési rendeletben biztosítani szükséges. A társadalmi hatása: az illetménykiegészítés
megállapítása a köztisztviselők munkájának anyagi és egyben erkölcsi elismerését szolgálja.
Környezeti, egészségügyi hatás: az egészségügyi költségtérítés biztosításával a dolgozók
egészségügyi ellátása – az egyéni költségek mérséklése alapján – javulhat, a preventív
vizsgálatokon való részvételi hajlandóság növekedhet, és a képernyő előtti munkavégzés
egészségkárosító hatásai is kis mértékben ellentételezésre kerülnek a munkáltató részéről.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:
A rendelet alkalmazása az adminisztratív terheket nem befolyásolja.
A jogszabály megalkotásának szükségesség, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
a rendeleti szabályozás elmaradásának következménye, hogy csak ez által biztosítható jogszerűen
több illetményelem.
A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: a rendelet alkalmazásához
szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

szükséges

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt önkormányzati rendelettervezetet szíveskedjenek megtárgyalni, és a tárgybani önkormányzati rendeletet szíveskedjenek
megalkotni.
Pusztaszer, 2020. február 7.
dr. Jaksa Tibor
jegyző

RENDELET-TERVEZET!
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2020.(…………) önkormányzati rendelete
a helyi közszolgálati tisztviselők juttatásairól
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének
f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében, és a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdésében, 226. § (7) bekezdésében,
232. § (3) bekezdésében, 232/A. § (1) bekezdésében, 234. § (3)–(4) bekezdésében, 237. §-ában
kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőre
és – a 3. § kivételével – közszolgálati ügykezelőre terjed ki.
Illetményalap
2. § Az illetményalap 50 000 forint.
Illetménykiegészítés
3. § A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő és az érettségi végzettségű köztisztviselő
illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20%-a.
Bankszámla-hozzájárulás
4. § A fizetési számlához kapcsolódóan az egy foglalkoztatottat havonta megillető bankszámlahozzájárulás mértéke 1000 forint, mely alapján számított éves összeg egy összegben a tárgyév
szeptember hónapban kerül kifizetésre.
Egészségügyi költségtérítés
5. § Az egészségügyi költségtérítés egy foglalkoztatottra biztosított éves összege a 2. § szerinti
illetményalappal megegyező összeg, melyet a foglalkoztatott a Csengelei Közös Önkormányzati
Hivatal nevére kiállított, egészségügyi ellátás, vizsgálat, gyógyászati segédeszköz, védőszemüveg
vásárlásáról szóló számla alapján jogosult igényelni. Az egészségügyi költségtérítés egy
foglalkoztatottra biztosított éves összegének igénybe nem vett része a foglalkoztatott részére nem
fizethető ki.
Közszolgálati Tisztviselők Napja
6. § A Közszolgálati Tisztviselők Napja (július 1.) munkaszüneti nap.
Igazgatási szünet
7. § Augusztus hónap első tíz munkanapjában a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási
szünetet tart, mely időszakban is az ügyeleti és szükség szerinti rendkívüli munkavégzést
biztosítani kell.
Záró rendelkezés
8. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020.
február 1-jétől kezdődően kell alkalmazni.
Máté Gábor
polgármester

dr. Jaksa Tibor
jegyző

RENDELET-TERVEZET!
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2020.(…………) önkormányzati rendelete
a helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4)
bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § A helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § (1) A 3. § d) pontja szerinti települési támogatásra a Pusztaszer Község Önkormányzata
illetékességi területén meglévő állandó lakó- vagy tartózkodási helyét ténylegesen, életvitelszerűen
is használó újszülött gyermek jogosult.”
2. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését
követő napon hatályát veszti.

Máté Gábor
polgármester

dr. Jaksa Tibor
jegyző

Szolgáltatási terv előlap
Tárgyév

2020.

Település neve

Pusztaszer

A közművelődési alapszolgáltatás
ellátásának módja

Pusztaszer Község Önkormányzata által

Közművelődési intézmény neve

Pusztaszeri Közösségi Színtér

Közművelődési intézmény székhely címe

6769 Pusztaszer, Kossuth utca 49.

Ellátott alapszolgáltatások

2 alapszolgáltatás

Felelős vezető neve

Máté Gábor

Szakmai vezető neve

Szabó Zsófia

Kitöltő neve és beosztása

Szabó Zsófia

Kitöltő telefonszáma

+36 30 538 6973

Kitöltő e-mail címe

szabo.zsofia@pusztaszer.hu

Közművelődési alapszolgáltatások

Szolgáltatási terv 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2)

Közművelődési alapszolgáltatások
Kultv. 76. § (3)

A közösségi
tevékenység
megnevezése

Dalárda
Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése,
működésük támogatása, fejlődésük segítése, a
közművelődési tevékenységek és a művelődő
közösségek számára helyszín biztosítása
Nyugdíjas Asszony
Klub

A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Szülők Klubja

A közösségi
tevékenység
célja

A nótakör
felkészülése
minősítőkre és
egyéb települési
rendezvényeken
való fellépésre
Közös
beszélgetés,
mindennapi
életviteli
témakörökben

A közösségi tevékenység
rendszeressége vagy
tervezett időpontja,
időtartama

A közösségi
A közösségi
tevékenységben
A közösségi
tevékenységben a helyi
részt vevők
tevékenység
lakosság részvételi
tervezett száma helyszíne/ helyszínei
módja
(fő)

(5)
Saját
bevétel

(6)
Egyéb
bevételi
forrás
(adomány,
Norvég
Alap…)

csütörtök 18-20 óra

28

Közösségi Színtér

Egyeztetés a
csoportvezetővel

100 000

0

0

0

0

0

kedd 17-19 óra

8

Közösségi Színtér

Egyeztetés a
csoportvezetővel

0

0

0

0

0

0

10

Közösségi Színtér

Egyeztetés a
csoportvezetővel

100 000

0

0

0

0

0

200 000

0

0

0

0

0

Részvétel a helyi
közösségi élet
szervezésében és Kéthetente pénteken 17-20
települési
óra
programok
előkésztésében

ÖSSZESEN ÁLLAMI NORMATÍVA
Egyéb,
nem
kötelezően
ellátandó
közművelődési
feladat

(1)
Állami
normatíva

(3)
Egyéb hazai
(2)
(4)
állami
Önkormányzati
Európai
pályázati
támogatás (állami
Uniós
támogatás
normatíván
pályázati
(NKA, Csoóri
kívül)
támogatás
Alap, egyedi
támogatás..)

Rendezvény/program/projekt 1.

Lovasnap

2020.07.04

500

Egyeztetés a településen
működő csoportokkal és
vezetőikkel

0

200 000

0

0

0

0

Rendezvény/program/projekt 3.

Újkenyér ünnepe

2020.08.15

100

Az esemény
meghirdetése, felhívás
készítése

0

100 000

0

0

0

0

200 000

300 000

0

0

0

0

Éves mukatervben szereplő bevételek összesítése
ÉVES BEVÉTEL ÖSSZESEN (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)
Megjegyzés: Az állami normatívát a könyvtár üzemeltetése teljes egészében lefedi. A támogatás 10%-át törvény szerint közműveldési alapszolgáltatásra kell fordítani.
Az önszerveződő csoportok és civil kezdeményezések, eseti döntés alapján kapnak támogatást.

500 000

Jóváhagyási záradék
Pusztaszer település önkormányzata a közművelődési közösségi színtér 2020. évi szolgáltatási tervét a
______ számú határoztatával jóváhagyta.
Pusztaszer település önkormányzata a _______________ közművelődési intézmény szolgáltatási tervét a
2020. évi munkaterv részeként a ______ számú határoztatával jóváhagyta.

Kihirdetési záradék
A szolgálatási tervet a közművelődési közösség színtér/közművelődésintézmény székehelyén és telephelyén
az előcsarnokban/aulában jól látható helyen legkésőbb a jóváhagyást követő 15 napon belül ki kell helyezni.

