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Máté Gábor polgármester: Köszöntöm a Tisztelt Képviselő-testületet. Megállapítom, hogy a
képviselő-testület határozatképes, a hét fős tagságból jelen van hat fő. Körmendi Zsuzsa képviselő
asszony jelezte, hogy a munkahelyi elfoglaltságai miatt nem tud részt venni a mai nap az ülésünkön.
A napirendi pontok kiküldésre kerültek. Annak érdekében, hogy ne húzzuk az idejét az iskolai
témához kapcsolódó személyeknek ezért azt javasolnám, hogy az ötödik napirendi pontot a SzegedCsanádi Egyházmegyével fennálló közoktatási-nevelési megállapodás felülvizsgálata témáját vegyük
első napirendi pontnak és a többi napirendi pont pedig a szöveg szerint sorolódna. A második
napirendi pontra pedig javasolnám, hogy a mezőőr beszámolója kerüljön. Két módosítási javaslatom
van, az első az iskola a második napirendi pont a mezőőr beszámolója a többi pedig sorolódik úgy
ahogy kell. Van-e egyéb megjegyzés ehhez esetleg? Amennyiben nem, aki elfogadja a módosítási
javaslatokat, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás módja: nyílt
A szavazás számszerű eredménye:
6 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
13/2020.(III.11.)Kt. határozat
Tárgy: Napirendi pontok elfogadása
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az alábbi napirendi pontok
megtárgyalását:
1.) A Szeged-Csanádi Egyházmegyével fennálló közoktatási-nevelési megállapodás felülvizsgálata
2.) Mezőőr beszámolója
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3.) Döntés a Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. és a Kisteleki Térségi Járóbeteg
Szakellátó Kft. 2020. évi finanszírozásáról
4.) Rendelet-alkotás a községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
5.) Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő
három évre várható összegének megállapítása
6.) Rendelet-alkotás a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok juttatásairól
7.) Pusztaszer Községi Önkormányzat 2020. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyása
8.) Kivitelező kiválasztása a „Pusztaszer, hrsz.: 47/16 ingatlanon lévő közparkon épült piactér
rávezető járda építése a Kossuth utca és az Ady Endre utca közötti szakaszon” tárgyú munkához
9.) Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítési lehetőségeinek felülvizsgálata
10.) Gyermekétkeztetés térítési díjainak tudomásul vétele
11.) Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről
12.) 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: A Szeged-Csanádi Egyházmegyével fennálló közoktatási-nevelési
megállapodás felülvizsgálata
Máté Gábor polgármester: Első napirendi pont, Szeged-Csanádi Egyházmegyével fennálló
közoktatási-nevelési megállapodás felülvizsgálata. Mint azt a bizottsági ülésen is mondtam egy 8
éves szerződésünk volt. Annak idején abból a megfontolásból, hogy próbát teszünk hogyan működik
ez a rendszer és ha jól működik akkor nincs akadálya annak, hogy ezt meghosszabbítsuk akármilyen
időtartamra is. Most egy döntést hozunk, mégpedig azt, hogy kezdjük meg a szerződésünknek a
meghosszabbítását vagy ne kezdjük meg. Ebben az esetben, ha úgy dönt a képviselő-testület, hogy
ne kezdjük meg akkor az iskola fenntartása visszaszállna a KLIKK keretébe. Az állami rendszer
részévé vállnak az iskolánk. Mivel az iskola telephely-vezetője Mészáros Zsolt is itt van neki adnám
először is meg a szót, hogy jellemezze ezt a pár évet. Együtt küzdöttünk az elején, nem volt
egyszerű, az óvatosságunk nem volt alaptalan, de aztán a dolgok azért elindultak.
Mészáros Zsolt telephely- vezető: Köszönöm. 2012-ben gondoltunk arra, hogy az új nemzeti
köznevelési törvény szövegét ismerve arra gondoltunk, hogy biztonságosabb lenne, ha az egyházi
fenntartást választanánk, mint az állami fenntartást. Ezért kezdeményeztünk tárgyalásokat a püspök
úrral és az akkori működési megállapodásban, ami még most is él, egy nagyon fontos dolog
bevezetésre került, az, hogy az egyházzal, hogy Pusztaszer beiskolázási körzetébe tartozó gyermek
itt helyben tud tanulni. 8 évvel ezelőtt történt ez a megállapodás. Azóta ez a pont meg a többi pont
is megállta a helyét, betartotta a fenntartó ezeket az ígéreteket. A 2012-es váltás óta eltelt 8 évet
úgy értékelném röviden, hogy összecsiszolódott a csapat, összecsiszolódott az egyház az új
emberekkel, iskolákkal. Néhány év alatt ez teljesen összeállt, összeállt a kép, összeállt a vezetés,
összeálltak a dolgozók, és mára már nagyon jól működünk. Természetesen nem az én hatásköröm
eldönteni azt, hogy az iskola milyen fenntartás alá fog kerülni, ez a képviselő-testület hatásköre lesz
most. Azt szeretném hozzátenni, hogy tegnap volt egy értekezletünk és a kollégákat megkérdeztük
arról, hogy ők hogyan dolgoznának tovább. Valamennyien azt mondták, hogy ők szeretnének az
egyházi fenntartásban maradni. Ha ez nektek segítség a döntéshez. Még egy dolog van, hogy tudom,
hogy a falu rengeteget fejlődött az utóbbi időben és folyamatosan fejlesztések történtek a történtek
a faluban. Azt is tudjuk, hogy Pusztaszer elvileg nem volt egy vallásos közösség. Azzal, hogy a
templom megépül azt is látjuk, hogy azért a templomba járók jelentős részét majd az iskolai tanulók
fogják alkotni, hiszen ők hitéleti nevelést kapnak. Azt gondolom, hogy ezt sem szabadna hagyni így.
Lesz a templomnak a miséknek részt vevő közönsége, a gyerekek minden képpen és azok a hívők
akik itt laknak Pusztaszeren. Ez a két dolog szerintem jól működne tovább, hogy ha a képviselőtestület úgy döntene, hogy a fenntartást továbbra is a püspök úr által fenntartott Szeged-Csanádi
Egyházmegye kezébe adja. Én ennyit szerettem volna mondani.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen. Azt jegyezném meg, hogy maga az egész szerződés
ötlete az abban az időben sem az önkormányzat generálta. Általában az volt a jellemző, hogy
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mindenhol az önkormányzatok le akarták passzolni az iskolát a vállukról. Nálunk ez éppen fordítva
volt, mi annak idején rengeteg áldozatot vállaltunk az iskoláért és küzdöttünk, hogy az legyen. A
tanárok teljesen jó meglátva a dolgokat, saját maguk keresték meg az önkormányzatot azzal, hogy
foglalkozzunk ezzel a témával és ennek lett a következménye az, hogy az iskolát vittük az óvodát
viszont nem, mert az óvodának ilyen problémái nem merültek fel. Máshol mindenhol az óvodát is
vitték, én úgy gondolom, hogy jól tettük, hogy nem vittük az óvodát, mert én ezt jobban szeretem,
hogy így van. az iskolával nem tudunk másképp tenni, úgyhogy én is azt javaslom, hogy folytassuk
tovább ezt a rendszert.
Sági Mihály képviselő: A bizottság tárgyalásra alkalmasnak találta, hisz nem volt róla vélemény,
nem volt előterjesztője. A bizottságnak nincs álláspontja, hogy így marad vagy nem marad, ezért a
képviselő-testületnek kérjük a véleményét. A bizottság nem alakított ki álláspontot. Köszönöm
szépen.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm.
Katona Mária képviselő: Ahogy Zsolti is mondta, megküzdöttük az első néhány évet, viszont most
már nagyon összeszokott gárdával dolgozunk itt helyileg is meg a Szent Miklós csapat is. Én úgy
érzem, hogy az irányítást is elfogadtuk, Ibolya vezetésével jól működnek a dolgok. Én is azt mondom,
hogy kezdjük meg a tárgyalásokat és maradjon ez a helyzet. Tegnap föltettem a kérdést az igazgatóasszonynak, hogy a többi telephelyen mi a helyzet, milyen hosszú szerződést írtak alá. Úgy tudom
csak mi írtunk alá 8 éveset, az összes többi az 99, illetve azt mondta, hogy egy telephely van, aki
határozatlan időre írt alá. Ilyen rövid időt senki nem írt alá. Ő is kihangsúlyozta, hogy ez a szerződés
bármikor felmondható akkor is ha 99 éves szerződést kötünk. Viszont én nem látom értelmét és nem
találom hasznosnak azt, hogy 8 év múlva ugyanígy leüljünk és ismét erről tárgyaljunk, hogy akkor
hosszabbítjuk vagy nem hosszabbítjuk, mert ezzel bizonytalanná tennénk a családok jövőjét, a
gyerekek jövőjét és a dolgozók jövőjét. Én azt indítványoznám, hogy tárgyaljunk, maradjunk és ne
8 évet, hanem vagy határozatlan időre, vagy 99 éves szerződést írjunk alá.
Bitó Zsolt képviselő: Olvastam a szerződésben egy olyan részt, amennyiben a szerződés lejártakor
nem történik semmilyen indítvány akkor automatikusan határozatlan időre vált. Ez azt jelenti
számomra, hogy ha most mi megszavazzuk semmiféle komolyabb tárgyalást nem igényel ez a
szerződés. Felmerült-e olyan, ami miatt újra kell tárgyalni ezt?
Máté Gábor polgármester: Nem merült fel. Megnézzük a szerződést van-e benne módosítási igény,
javaslat. Most az lett volna a következő lépés részemről, hogy ha azt mondjuk, hogy igen menjünk
tovább, hogy akkor üljünk le az iskola-vezetővel, az iskola-igazgatóval, telephely-vezetővel,
polgármester így hárman és beszéljük meg azt, hogy kell-e ezen valamilyen apró módosítás. Nyilván
nem kardinális módosításokról van szó. Van-e szükség arra, hogy ezen módosítsunk. Attól kezdve
azt mondom, hogy a 99 év helyett a határozatlan idejű a jobban kezelhető dolog. Addig ameddig
ennek van értelme, a 99 év lehet több is, lehet kevesebb is. Formailag nekem jobban hangzik a
határozatlan idő. Azt gondolom, hogy Ibolyával, Zsoltival, a tantestülettel leülnénk, végig nézzük a
szerződés pontjait. Van-e olyan rész esetleg amire javaslunk módosítást, egyeztetünk. Ha rendben
van, akkor hozunk egy szerződés-módosítási javaslatot. Vagy azt mondjuk, hogy helyben hagyjuk
azt, ami van, és innentől kezdve határozatlan idejűre átmódosul.
Bitó Zsolt képviselő: Ha az egyház működteti továbbra is akkor benne a lesz továbbra is a
szerződésben, amit az intézmény-vezető úr is kiemelt, hogy vállalja az egyház, hogy az itteni
gyerekeket itt helyben fogja oktatni. Ez azt is jelenti számomra, hogy a 120-ból a maximálisan
oktatható gyerekek száma meghatározatlan ebben a szerződésben, minimum létszám nincsen
megadva. Azt is jelenti számomra, hogy vélhetően tartósan a gyereket számának nem drasztikus
csökkenése utána is, mint intézmény az általános iskola működni fog amennyiben ez a szerződés
van ennek egy újabb módosított változata hatályba lép. Ezt jól gondolom?
Máté Gábor polgármester: Az észszerűség határain belül természetesen igen.
Sági Mihály képviselő: Az egyik kérdésem az, hogy a szülők ezt a döntést hogyan élték át ezt a 8
évet? A másik kérdésem, ehhez kapcsolódik egy picit a Zsolti kérdéséhez, hogy mi lesz az a létszám,
amit még az Egyházmegye fenntart? Köszönöm szépen.
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Mészáros Zsolt telephely-vezető: Én a dóci iskolát ismerem, a 90-es években rengeteg jártam
oda, ott akkor 60 gyerek volt, ma olyan 40 körül tudom és valamennyi gyerek ott tanul. Az egyház
megoldotta, hogy aki dóci az Dócon tanulhat. Én úgy gondolom, hogy 40-ig lemehetünk. Jelenleg,
aki konkrétan itt tanul és nem magántanuló az 73. Szerintem 20% az esély arra, hogy az egyház azt
mondja, hogy ő innen el fogja vinni a gyerekeket Ópusztaszerre, vagy Baksra vagy valahová, hiszen
ez a szülőknek sem állna érdekében. Ha a pusztaszeri szülők azt tudnák, hogy a gyerekeket Baksra
viszik, itt hatalmas probléma lenne. az egy ház sem akar a jól működő dolgok ellen menni és ez a
dolog jól működik, szerintem nem fog ebbe belenyúlni semmiképp sem. Valamennyi magyarországi
alapfokú oktatási intézményben van valamilyen hitéleti nevelés. Az egyházi fenntartású
intézményekben hittan óra van. A KLIKK-es iskolákban lehet választani vagy hittant tanul vagy hit
és erkölcstant tanul a gyerek. Mindenhol van valamilyen formában. Én azt gondolom, hogy a
gyerekek majdnem ugyanazt tanulják, mint a KLIKK-es osztályban. A szülők ezt úgy élték meg, hogy
szerintem teljesen elfogadják, mert ha nem fogadták volna el akkor már hallottunk volna erről. A
szülők azt is tudják, hogy máshol is milyen. Ez nem hiszem, hogy a szülő számára visszatartó erő
lenne.
Máté Gábor polgármester: Minden képpen szeretném a szülőknek is a véleményét a szerződéssel
kapcsolatban megtudni. Nem csak a működtető szakemberek részéről a véleményt, hanem a
szülőknek is megadni a lehetőséget, hogy mondjanak véleményt a szerződésről. Van-e esetleg az ő
részükről módosítási javaslat. Nem hiszem, hogy lesz, mert annak idején is emlékszem, hogy a
szülőket nagyon komolyan előkészítettük erre a dologra. Minden információt megadtunk arról, hogy
a támogatásukat meg tudják adni az egyház irányába. Azt hiszem, egyetlen család volt, aki nem is
támogatta meg nem is ellenezte igazából a többiek mindenki támogatta és minden gyermek idejárt
végig, nem vitték el őket a szülők.
Katona Mária képviselő: Másik településről, Öttömösről van információm a tanító néniktől, hogy
35 tanulóval tartja fenn az egyház, ugyanez az Egyházmegye. Alsóban is meg felsőben is vannak
összevonások. Lényeg az, hogy nem engedik el ezeket a ki létszámú iskolákat sem.
Bitó Zsolt képviselő: Még kettő kérdésem lenne. az egyik az, hogy ha ez a mostani létszámú iskola
demográfiai előrejelzés szerint, mert azért egy pár évre előre látjuk és a KLIKK kezébe kerülne, az
mit jelentene az iskola számára? Másik kérdésem, hogy szakmai oldalról, nyilván tudom, hogy
mindenütt van hittan az egyházi fenntartású iskolában, ettől függetlenül az oktatásban bármilyen
szakmai oldalról van-e különbség a következő iskola kezdésével kapcsolatban. Éreztek-e előnyt vagy
hátrányt valamelyik oldalról a gyerek továbbtanulásával és iskolai további életével kapcsolatban.
Mészáros Zsolt telephely-vezető: A nemzeti köznevelésről szóló törvény a minimális
osztálylétszámokat meghatározza, amit minden KLIKK-es intézménynek be kell tartani. A nemzeti
köznevelési törvény egyházi fenntartású intézményekre vonatkozó fejezetében előírja, hogy az
egyházi fenntartású intézmények a minimális osztály létszámoktól eltérhetnek. Ez is volt nekünk
2012-ben az aduászunk. Ha a KLIKK fenntartásába kerülnénk akkor kötelezően alkalmazni kellene a
minimális osztálylétszámokra szóló előírást.
Bitó Zsolt képviselő: Ez azt jelenti, hogy az intézmény jövője kérdéses, szinte évről-évre?
Mészáros Zsolt telephely-vezető: Szerintem nem lenne kérdéses, nyilvánvaló lenne, ha nincs.
Bitó Zsolt képviselő: Akkor nekünk most arról kell dönteni, hogy akarjuk-e, hogy Pusztaszeren ez
az általános iskola 1-8 osztályig képezze azokat a gyerekeket, akiket a szülei ide íratnak, ahogy egy
normális faluban elvárás, hogy legyen oktatás.
Máté Gábor polgármester: Szó szerint erről van szó, ugyanis, ha kellő szülői igény van és itt 7-8
szülői igényről van szó akkor az alsó tagozatot működtetni kell minden településen. Ha jól emlékszem
ilyen egészen minimális létszámhoz van ez kötve, de a felső tagozatot nem. Ezzel a felső tagozatot
lefejeznénk egyrészt. Másrészt azt is tudni kell, hogy a jelenlegi tantárgy felosztási rendszer meg
egyáltalán az újonnan kialakult tantárgyak messze nem fedezik a szakemberek képzettségét. Olyan
tantárgyak vannak és olyan tantárgyi összevonások lettek, hogy például egy kémia-biológia szakos
tanár még egy rendes nagy iskolában sem tud annyi órát tartani amennyi neki a kötelező lenne. több
iskolában kell egy-egy tanárnak tanítania. A mi rendszerünkbe négy iskola tartozik Tömörkény, Baks,
Ópusztaszer, Pusztaszer, és még mellé ott van Balástya, ami szintén egyházi fenntartású. Olyan
összedolgozás van az 5 iskola között, még a kisteleki Gimnáziumot is belevehetem, ha jól tudom.
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Ezek az egyház által fenntartott iskolák a tanárok részéről is nagyon komoly együttműködést tesznek
és ebből lehetett azt elérni, hogy nem kellett tanárokat elbocsátani, ki tudtuk várni a
nyugdíjazásukat, és mindenhol a legfontosabb tárgyakban megfelelő szakos ellátottság van.
Majdnem kijelenthetem, hogy szinte minden tantárgy megfelelő szakos ellátottsággal tud működni.
Mészáros Zsolt telephely-vezető: A második kérdésemre az lenne a válasz, hogy én ismerem a
KLIKK-es iskolákat is, a szabályzataikat is és más a tantárgy felosztása, mint az egyházi fenntartású
iskoláknak. Az alsó és felső tagozattal kapcsolatban pedig, úgy gondolom biztosítani kell a felsőt is,
mert ha alsó tagozat van és felső nincs, akkor a szülő nem fogja két helyre járatni a gyerekét, ha
például van neki egy alsós meg egy felsős is.
Sági Mihály képviselő: Gábortól is meg a tanároktól is azt hallottam, hogy minden jó és minden
szép az iskolában kivétel a WC-k helyzete. Azokat fel kell újítani! Ezt hogyan lehet elérni?
Máté Gábor polgármester: Az önkormányzattal tudjuk elérni. Ez egyeztetés kérdése a fenntartóval
közösen. Pályázhatunk külön-külön is, pályázhatunk együtt is, ha lesz erre alkalmas pályázat.
Pillanatnyilag csak önerőből tudnánk ezt megoldani mert amikor az iskola felújításában pályáztunk
akkor egy kétütemes pályázat volt. Ez a 2007-2013-as ciklusban volt és akkor az volt, hogy a 20132020-as ciklusban, aminek már vége van tudunk majd egy második ütemet. Ez volt a második ütem,
hogy a vizes blokknak és a mosdóknak a rendbetétele. Se pályázat kiírás nem volt, utána még a
2007-2013-ban az iskolára továbbiakban amire pályázni tudtunk volna. Se a következőbe nem volt
ilyen pályázat amire mint vizes blokk tudtunk volna pályázni. A mi programjainkba ez mindig benne
is marad, de pillanatnyilag a saját személyes eszközeinkkel tudunk foltozgatni ezen a helyzeten.
Amikor már nagyon olyan a dolog, hogy működésképtelen akkor természetesen meg tudjuk tenni.
Az egész felújítását önállóan nem tudjuk megtenni, de rajta vagyunk. Zsolték is az egyháznál is volt
már egy lehetőség ebben a mostani ciklusban, hogy beadott az egyház egy pályázatot az iskolai
tornaterem építésére, ami magába foglalta volna a vizesblokknak a felújítását is. Sajnos ez a pályázat
akkor nem nyert. Ha bármilyen olyan jellegű helyzet lesz azt el fogjuk hárítani. Ebben azért van
együttműködés a fenntartó részéről is valamilyen szinten. Nem tudom ígérni, hogy ez a vizesblokk
felújításra kerül most.
Katona Mária képviselő: Szerintem szükség lenne erre az iskolára, ha pedig nem lesz iskola akkor
nem biztos, hogy itt fognak maradni.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen. Maradt-e még valakinek kérdése?
Sági Mihály képviselő: Én a határozatlan időre szóló szerződést támogatom.
Máté Gábor polgármester: Nekem is ez az értelmes, a próbaidőt megküzdöttük, nincs értelme
tovább ezen gondolkodni, egyértelmű, hogy határozatlan időre kössük. Nekünk ennyit kell
határoznunk, hogy akkor kezdjük meg a tárgyalást ezzel kapcsolatban és a szerződésnek a
határozatlan idejűvé való átminősítését a szükséges módosításokkal. Valószínűleg erről majd júniusi
testületi ülésen konkrétan be tudunk erről számolni, akkor az iskolai beszámoló lesz a téma. Addigra
már ez a szerződés aláírásra fog kerülni. Ha fenntartót szeretnénk váltani, akkor arról május 15-ig
kellene döntést hozni, de mi most meghoztuk a döntést. Aki ezt így elfogadja, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás módja: nyílt
A szavazás számszerű eredménye:
6 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
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HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Máté Gábor polgármestert,
hogy kezdje meg a tárgyalásokat a Szeged-Csanádi Egyházmegyével a Pusztaszer Község
Önkormányzata és a Szeged-Csanádi Egyházmegye között 2012. július 5. napján keltezett, 2012.
szeptember 1. napjától kezdődően 2020. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra létrejött
Közoktatási-nevelési megállapodás határozatlan időre történő újabb megkötése érdekében.
Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző
3.) Szeged-Csanádi Egyházmegye
4.) Irattár

2. napirendi pont: Mezőőr beszámolója
Máté Gábor polgármester: Következő témánk, mezőőri beszámoló. Az anyag kiküldésre került.
Sok minden változás az első felében nem történik, az évről-évre meg van ez a beszámoló. A feladata
olyan nagyon nem szokott változni, de nyilván, hogy lássuk mi a feladata benne szoktuk hagyni és
egy kicsit csiszolunk rajta. A második fele ennek a dolognak azért minden évben módosul, újabb
problémák merülhetnek fel és bizonyos problémák megoldódik, kikerül a rendszerből. Mezőőr urat
kérdezem, hogy szóban mit tenne még hozzá a beszámolójához?
Szabó Sándor mezőőr: Először is köszöntöm a képviselő-testületet. Válaszolnék a kérdésekre, ha
valakiben fölmerül. A tények le vannak írva, a szabályoknak megfelelően. Az egyéb feladatok
ellátásánál szokott lenni változás, de azt mindig a lehetőségekhez képest el szoktuk végezni.
Bitó Zsolt képviselő: Nekem lenne egy csomó dolog. Az első, hogy a mezőőr az napi 8 órában,
hétfőtől péntekig főállásban végzi a tevékenységét?
Szabó Sándor mezőőr: Igen, így van.
Bitó Zsolt képviselő: Ezek a feladatkörök, amik itt vannak ez olyan mennyiségű, hogy ezt 5 ember
sem tudja ellátni. Látok olyan pontokat, amelyek legalább egy embert kívánnak, nem vagyok benne
biztos, hogy ez minden évben sikerült betartani. Szeretném kérdezni, hogy a külterületi földutak
állapota időjárás függő. Rendszeres kapcsolatot tartunk a gazdákkal, a földutak állapotára kevesen
figyelnek és egyre romlik az együttműködési készségük. Az utak karbantartásához szükséges
eszközök rendelkezésünkre állnak, de megfelelő pályázat híján, továbbra sem sikerült alkalmas
erőgépet beszerezni. Ez nem teljesen értem, ha rendelkezésre állnak az eszközök, akkor mit nem
sikerült beszerezni?
Szabó Sándor mezőőr: A rendelkezésre álló eszközök azért vannak, mert pályázatból lehetőségünk
volt, tárcsát és grédert vásárolni. Erőgépet bérelünk hozzá.
Bitó Zsolt képviselő: Akkor ez azt jelenti, hogy az önkormányzatnak nincs olyan eszköze, ami
húzza ezeket. Ezek a dolgok hol vannak jelen pillanatban?
Szabó Sándor mezőőr: Jelen pillanatban a tárcsa és a gréder nálunk van, mert Munkástelepen
most csináltuk az utakat.
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Bitó Zsolt képviselő: Én kimentem megnéztem, és két dolgot tudtam megállapítani. Először is a jó
szándékot, azt mindenképpen, hogy az utcák jelentős része sokkal jobb állapotba került. A Lengyel
Fecó féle történet van, a felázott talaj miatt, de azzal nem tudunk mit csinálni.
Szabó Sándor mezőőr: Az a rész a nemzeti park területén van, azon az úton ő jár, vagy tápos
kamion, vagy állatszállító kamion. Ő a mostani idők szerint már egy kicsit tud hozzátenni az út
karbantartásához, de a rongálásához is. Minden nap, ha esik, ha nem egy erőgéppel végigmegy rajta
és azt az utat teljesen tönkreteszi. Ő szokott a legjobban panaszkodni, hogy nem tud az úton eljárni.
Mi azért az ő kedve szerint próbáljuk az utat helyre tenni. Az elképzeléseit felül szoktuk írni, ha lehet
és van rá lehetőségünk, minden esetben azt az utat javítsuk, ha a mienk, ha nem. A nemzeti parkkal
szerződésünk van, hogy amennyiben van egy pici pénzük akkor azt az utat javítsuk.
Bitó Zsolt képviselő: Következő dolog, az illegális hulladéklerakók felderítése, felszámolása. Nem
tudom értesültél-e erről, amit már polgármester úrral beszéltünk, hogy a faluszélen, nem tudom,
hogy melyik szippantási műveletet végző teherautó rendszerint lerakja ott a rakományát.
Szabó Sándor mezőőr: Igen, értesültünk róla, a helyszínre ki is mentünk, megvizsgáltuk a
lehetőségeket Polgármester úr várta a jelentkezését az embernek, nem tudom, hogy hol tart.
magánterületre rakta, sem közterületre, sem magánterületre nem szabad, de az ember, ha megkéri,
hogy a magánterületére vigye akkor akár ki is viheti.
Bitó Zsolt képviselő: Én azt gondolom, hogy ez egy kicsit túlmutat ezen a dolgon.
Szabó Sándor mezőőr: Ez a dolog most került felszínre, jobban figyelünk rá. Nem gondoltuk, hogy
a helyi vállalkozó ilyen dolgokat képes művelni.
Máté Gábor polgármester: Az első jelentés amikor ez jött, akkor ez olyan formában alakult, hogy
nem tudtam pontosan, hogy ki rakta le. Nem volt hivatalos jelzés úgy mond. Néhány nappal később
az önkormányzat részéről kértem meg a szennyvíz szippantást a piacról és itt a sportpályáról. Egy
teli szippantóval volt és körülbelül egy 10 perccel azután, hogy elhagyta a területet a szippantó a
Lengyel Feri hívott engem, hogy most megint látja. Akkor ez megalapozott minden képpen, mert
innen ment el és nyilvánvaló, hogy ez a helyzet lehet. Nem látta konkrétan ezt a helyzetet, de ahogy
eddig időnként látta most ugyanolyan mozgás történt. Én másnap reggel kimentem Szacsival és
fotókat is készítettünk. Ott megvolt az egyértelmű leeresztés nyoma. Nem mondom, azt, hogy
rendszeresnek, de az látszott, hogy nem először történt ez meg. Mivel a teljesítés igazolás miatt ez
pénteki nap volt, hétfő kedd tájékára ígérte a szolgáltató, hogy bejön az aláírásokért, meg az egyéb
papírozásokért. Akkor én leültettem az irodában és elmondtam neki a tapasztaltakat és mondtam,
hogy nagyon komoly következményei lehetnek annak, ha ezt nem fejezi be. Ez így az ő teljes
vállalkozását tönkre teheti. Akkor én ígéretet kaptam. Azóta nem jelzett még senkisem, hogy ilyen
történt volna. Bizonyos szabályokat be kell tartani, különösen akkor, ha a szennyvíztisztítási
összegekről beszélünk és annak része a lerakásnak a díja. Azt gondoltam, hogy ez így tisztességes,
hogy akkor aszerint járunk el, ahogy kell.
Bitó Zsolt képviselő: A szerződésben benne van az ő kötelezettsége, hogy ezt ő hova viszi. Nem
vagyok benne biztos, hogy innentől kezdve így fog történni, lehet hogy egy másik helyre viszi. A
szerződés felülvizsgálata szükséges lehet, ha még egyszer ilyen történik. Nem gondolom, hogy akkor
ez így folytatható.
Máté Gábor polgármester: Szó szerint így álltam elő vele kapcsolatban. Azt mondtam, hogy ez
így nem tartható.
Bitó Zsolt képviselő: Azt szeretném még kérdezni, hogy legjobb tudomásom szerint nincsen
erőgépünk, szerződés van azzal, aki ezt húzza?
Máté Gábor polgármester: Szabó Tamás vállalkozásával van szerződésünk.
Bitó Zsolt képviselő: Ennek van egy pozitív oldala is, hogy ha feltársz olyan utakat, ami alkalmas
arra, hogy helyreigazítsuk és van rá igény is, akkor ez megtehető.
Szabó Sándor mezőőr: Nem, polgármester úrral egyeztetünk. Ha van rá fedezet, lehetőség akkor
szól a vállalkozó, nem mi szólunk a vállalkozónak, csak ha megkér.
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Máté Gábor polgármester: Ha jelzés van, én ilyen alapon én állapodok meg a Tamással. Van egy
általunk összeállított munkanapló, ebbe beírja a napot, mit csinált, mettől meddig, melyik rendszámú
traktorral, milyen munkát végzett el. E szerint történik utána a számlázás, ha én ezt aláírtam.
Bitó Zsolt képviselő: Kérdezném, hogy az illegális szemétlerakók felderítésével kapcsolatan, hogy
én azt gondolom, hogy ezt a kérdést nem csak a mezőőr hatáskörében kellene tárgyalni. Én ennél
kicsit súlyosabbnak látom a helyzetet. Ez azt jelenti, hogy a négyes pont számomra, hogy itt nagyon
egységes hulladék lerakókat nem találtál. Gondolom azt azért látod a külterületen, hogy szépen
szórványosan itt-ott vannak kisebb lerakatok.
Szabó Sándor mezőőr: Az erdő és a Nemzeti Park területén a mezőőr nem jogosult eljárni, csak
ha az ottani felügyelő vagy jogosult értesíti, hogy ilyen és ilyen probléma van. A Nemzeti Park külön,
az erdőtulajdonos külön érintett ezeknek a felszámolásával, de nem szokta megtenni. Két-három
esetben fordult elő ilyen. Ezeket átdúrjuk, megpróbáljuk kideríteni, hogy ki volt, aki esetleg benne
hagyott egy cédulát. Ha ilyen történik akkor elvitetjük vele, ha nem akkor a helyi lerakóba a
közmunkások segítségével behozzuk. Ezek az illegális szemétlerakók, nincs Pusztaszer
viszonylatában olyan személy, ha a külterületen látunk, próbáljuk önként, sőt egyre sűrűbben
összeszedni, főleg az utak mentén. Aránylag tiszta a környezet. Ehhez hozzásegít a
vadásztársaságnak is van ilyen szemétgyűjtési akciója, ami egy évben egyszer van.
Bitó Zsolt képviselő: Köszönöm szépen.
Máté Gábor polgármester: Én annyit fűznék hozzá az illegális lerakókhoz, hogy az illegális lerakók
fogalma az, ahova rendszeresen leraknak dolgokat és állandó jelleggel ott van valami. Az, hogy
megjelenik itt-ott az illegálisan lerakott szemét, nem illegális lerakó. Szerencsére azt kijelenthetem,
hogy illegális lerakó Pusztaszeren nem nagyon van vagy legalábbis nem nagyon vettük készre. Valaki
véletlen észrevett volna és a figyelmünket elkerülte, akkor kérem, hogy szóljon, mert mi mindegyiket
rövid határidőn belül eltakarítjuk, mert ezek a lerakott szemetek újabb szemetet vonzanak aztán.
Erre igyekszünk odafigyelni. Vannak, akik notóriusan zsákba rakott szemetet raknak jobbra-balra,
és azt tapasztalják rendre, hogy két-három nap múlva az onnan eltűnik és azt gondolják, hogy ez
így a követhető rendszer. Ennek lett a következménye, hogy az 5-ös melletti újjá épített buszmegálló
mellől eltakarítottuk azt a nagyon szépen kialakított hulladéktároló edényt, mert valaki azt gondolta,
hogy annak elég nagy a szája, ezért a háztartási szemetet abba bele tudja rakni, sőt még az autónak
a gumiját, meg az egyéb hulladékot. Ott rendre megjelentek ezek a dolgok. Ennek úgy vettük elejét,
hogy egy számomra nem szép, azt még a fiúkkal el fogom bontatni, mert nem úgy oldották meg
ahogy én szerettem volna. Kicseréltük egy olyan hulladéktároló edényre, amibe nem lehet belerakni
egy zsákot. A véleményem az, hogy nem is kellene egyáltalán hulladékgyűjtő edényeket rakni ezekre
a helyekre, ott nem keletkezik ugyanis szemét. A fő közlekedési utakat havonta egyszer végig járjuk,
összeszedjük a szemetet, de már másnap megjelenik. Sajnos ezekkel küzdünk, de szerintem nagyon
jó irányba haladunk. Sokkal rosszabb volt 10-20 évvel ezelőtt a helyzet, mind most. Jó irányba
haladunk és reméljük, hogy ez továbbra is így marad.
Bitó Zsolt képviselő: Nekem teljesen más a véleménye. Én azt gondolom, hogy a szemét akkor
válik szemétté, amikor kiürül a csomagolásból valami. Buszra várakozáskor vannak olyan
tevékenységek, amiből szemét keletkezik. Én másképpen élem meg ezt az egész történetet. Azt
gondolom, hogy az illegális szemétlerakó a kisebb baj, mind a szórványosan elszórt személt 15 000
hektáron. Azzal, hogy kitették a szemetelni tilos táblát a fő utak mentén, ahol a parkolók vannak,
aza szemét nem fog automatikusan elvándorolni a központi szemétlerakóba, hanem már az illegális
szemétlerakóig valahol a keletkezés forrásától bele fog esni az árokba. Az én véleményem teljesen
más és azt gondolom, hogy nem javult jelentősen a helyzet. Nincsen jó megoldás jelen pillanatban
a szemét kérdésre. Ezzel valamit kezdeni kell. Nyilván nem a mezőőrnek a feladata ez.
Szabó Sándor mezőőr. A külterületi szeméttel kapcsolatban a külterületen élők szemét lerakását
megnehezíti ez a helyzet, mivel nekik nincsen kukájuk, nem is fizetnek éppen díjat, viszont nekik is
van valamilyen szemetük. Ezek a zsákos megoldások nem vezettek eredményre, főleg, ha két nappal
előtt kirakják. A hulladék lerakó, ami működik szelektív gyűjtő. Régebben azt mondanám, nem látta
el a funkcióját kellőképpen, mert olyan telepőr volt, aki majdnem mindent visszafordított. Nem azzal
a személlyel tol ki, akit visszafordított, hanem azt nekünk össze kellett szedni valahol. Ezeknek javult
a megítélése, most már egyre könnyebb a hulladékudvarba lerakni a hulladékot, de talán lehetne
még ezen javítani.
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Sági Mihály képviselő: Annyit szeretnék, hogy az önkormányzat mennyire reagál és mennyire nem
a bejelentésekre. Március közepétől amikor javul az időjárás én mindennap kerékpározok
Ópusztaszerig meg vissza és ha szólok, hogy van akkor azt másnap nem találom ott, de harmadik
nap már újra találok és újra és újra szólok. Ezeken, hogy lehet változtatni nem tudom. Maga az
önkormányzatnak a tevékenységével teljesen elégedett vagyok. A mezőőri beszámolót egyébként a
bizottság elfogadásra javasolja.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Egyéb:
Katona Mária képviselő: Nekem egy kérdésem felmerült, hogy a külterületen élőknek hulladék
elszállítás csak az a lehetőségük van, hogy ők megfogják és elviszik az udvarba?
Szabó Sándor mezőőr: Igen.
Máté Gábor polgármester: Nem. Azt gondolom, hogy a környéken a legjobban kidolgozott
hulladékkezelési lehetősége van a tanyán élőknek. Mondom, hogy mi volt Csengelén, csak hogy
tudjuk utána viszonyítani. Ott az volt, hogy mindenki fizette a szemétszállítási díjat, a tanyán
lakóknak a szemetét úgy szedték össze, hogy a tanyán lakók időnként kirakták valahova egy dűlőút
mellé és ott egy traktorral meg pótkocsival végig jártak rendszeresen. Járták körbe a tanyákat és
szedték össze így vagy úgy a szemetet. Olyan minimális szemetet szedtek össze ilyenkor és olyan
nagy kárt csináltak az utakban, hogy nincs értelme ennek a dolognak. Egyetlen egy helyen van ennek
nyeresége a hulladékszállító cégnél. Pusztaszeren fél évet vagy egy évet harcoltunk, hogy ez a
rendszer legyen. Elvileg belterületen is az van, hogy ha nem fér bele a 120 literes kukába a szemét,
akkor lehet vásárolni vagy a hulladékszállító cégtől vagy jelen esetben a munkástelepi boltban
többségében, ha el nem fogy emblémás zsákot, aminek a zsák árában benne van a zsák elszállítási
díja is. Munkástelepen mivel nem akarjuk azt, hogy minden hétfőn a több tonnás teherautó
bemenjenek az utcákba és a végén ne tudjon megfordulni ezért úgy döntöttünk, hogy Munkástelepen
nem kell szemétszállítási díjat fizetni. Mindenki a szemetét a boltban megvásárolt zsákba tesi és
minden hónap második és negyedik hétfőjén a buszmegállóhoz vagy a bolthoz és az Árpád utca és
a bolt utcájának a kereszteződéséhez ki lehet rakni és oda kimegy érte a kocsi. A tanyán lakóknak
viszont az a lehetőség, hogy szintén megvásárolják ezt a zsákot és amennyiben ez a zsák tele van
akkor a hétfői napon reggel 8 órági ide a hivatal elég vagy reggel 6-ig bárhol a faluban lerakhatja az
út szélén. Amikor jön a kukásautó észreveszi az emblémás zsákot, fogja és berakja. Nagyon kevesen
élnek vele. A munkástelepiek élnek vele. Ez annyi költséget terhel a lakóra, amennyi szemete
keletkezik, ha ezt nem a kályhába dobálja. Sajnos ez jellemző és gyakran kell figyelmeztetni. Van
égetési lehetőség a faluban, de nem műanyag hulladékot. Minden kedden és pénteken délután 4-től
6 óráig lehet kerti hulladékot égetni, figyelembe véve a szélirányt. Ez a Pusztaszer honlapjáról
letölthető, meg a Facebookon is többször megjelentettük. Ha már az égetnél tartunk, akkor
elmondom, hogy a külterületi égetésre is van lehetőség most. Régebben ott úgy lehetett égetni,
hogy 3000 Ft-os okmánybélyeggel a katasztrófavédelemnél kellett bejelenteni az égetés pontos
dátumát öt nappal az égetés megkezdése előtt. Ez azért nem életszerű. Most nem kell
illetménybélyeggel bejelenteni, hanem csak sima bejelentési lehetősége van a külterületen való
égetésre. Van egy űrlap, amit Mónikánál el lehet kérni, ez egyébként új rendelkezés és a
katasztrófavédelemnek ezen az űrlapon be lehet jelenteni szintén öt nappal előtte, de intervallumot
lehet megadni. Elérhetőséget is érdemes beleírni. Nem láttam még az űrlapot, mert két hete volt a
helyi védelmi bizottságnak az ülése és ott mondták ezeket a rendszereket. Erre a hírfutárban meg a
Facebookon fogunk megfelelő információt adni. Az illegális szemétlerakásra visszatérve, ez egy
hosszú folyamat. Azért mondtam, hogy jó irányba haladunk, mert a régebbi dolgokhoz képest nagyon
sok az előrelépés, de még nem lehetünk vele elégedettek. Van-e még kérdés esetleg a mezőőri
témához? Amennyiben nem, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás módja: nyílt
A szavazás számszerű eredménye:
6 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
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15/2020.(III.11.)Kt. határozat
Tárgy: Mezőőr beszámolója
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mezőőr beszámolóját az előterjesztés
szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző
3.) Szabó Sándor mezőőr
4.) Irattár

3. napirendi pont: Döntés a Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. és a
Kisteleki Térségi Járóbeteg Szakellátó Kft. 2020. évi finanszírozásáról
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, döntés a Kisteleki Térségi Egészségügyi
Központ Nonprofit Kft és Kisteleki Térségi Járóbeteg Szakellátó Kft 2020. évi finanszírozásáról. Ez az
előző testületi ülésen már tárgyalt téma volt. Azért vettük erre a pontra, mert a költségvetési
rendeletünkbe ezt a támogatási összeget be kellett építeni. Az a javaslatom, hogy fogadjuk el az
Egészségügyi Központnak a javaslatát számolva azzal, hogy minden rajtunk kívüli önkormányzat
olyan információm van, hogy elfogadták. Aki nem fogadja el ott az ügyeleti ellátást jó eséllyel
beszüntetik. Most az előző évekhez képest visszafogottabb ez a történet. Én azt gondolom ez
kezelhető. Az indok egyébként szerintem megalapozott. Abból adódik a növekedése ennek az
összegnek, hogy az egészségügyi dolgozóknak a bérrendezése jelentős összegeket emészt fel. Más
helyeken nincs akkora változás, de a változás többnyire ebből adódik. A Szerapisz költségvetése
alapján számolják ki és úgy szokták nekünk előterjeszteni. Minden önkormányzatra külön-külön
vonatkoztatva van ez a dolog. A Járóbeteg szolgálat a kisteleki központnak a működtetése, illetve a
24 órás ügyeleti szolgálatnak a működtetése az, amit ilyenkor finanszíroznunk kell. Azt is tudni kell,
hogy az ügyeleti szolgálatot az orvosok is támogatják saját pénzükből. Ugyanis ez nagy segítség
számukra, hogy amikor rendelésiidőben valamilyen riasztás van akkor nekik nem kell ott hagyni a
rendelőt, hanem az ügyeleti szolgálat vonul ki. Pusztaszer viszonylag jól áll ebben a témában, a
legnagyobb terhelés a baksi helyzetek teremtik. Kötelezően délután 4 órától reggel 7-ig kell
fenntartani. Mindenképpen hozzá kellene járuljunk és a baksiak is hozzájárulnak. A baksiak a
rendelési idő alatti ügyeletet nem fogadták el ezért ők arányával annyival kevesebbet fizetnek. Így
a délelőtt folyamán nem is megy ki Baksra ez az ügyeleti szolgálat, hanem a helyi orvos oldja meg
ezeket. Lakosság arányosan fizetjük a finanszírozást. Többször tettem kísérletet arra, hogy a
szolgáltatás igénybevétele alapján osszuk szépt, de nem sikerült keresztülvinni.
Sági Mihály képviselő: A bizottság elfogadásra javasolta, így is nyertünk két hónapot.
Máté Gábor polgármester: Igen, neheztelnek időnként ránk, hogy mi húzzuk az időt, de azért van
a költségvetési időszakunk innentől indul. Addig nem tudunk dönteni, amíg idáig nem jutunk. Én
mindig azt szerettem volna elérni, hogy novemberben kérjék, hogy ezzel mi novemberben tudjunk
foglalkozni, hogy a költségvetésbe már bele tudjuk építeni. Tavaly még ennél keményebbek voltunk,
mert jó sokáig elhúztuk, ezt a dolgot. Nem szándékosan, csak nem kaptunk kellő válaszokat,
bizonyos dolgokra. Van-e egyéb kérdés? Nincs, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás módja: nyílt
A szavazás számszerű eredménye:
6 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
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16/2020.(III.11.)Kt. határozat
Tárgy: Döntés a Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. és a Kisteleki Térségi
Járóbeteg Szakellátó Kft. 2020. évi finanszírozásáról
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ
Nonprofit Kft. által végzett járóbeteg szakellátás támogatására 125 532,-Ft/hónap, a Kisteleki
Térségi Járóbeteg Szakellátó Kft. által végzett 24 órás ügyeleti tevékenység ellátására pedig
178 408,-Ft/hónap támogatási összeget állapít meg és folyósít 2020. március 1-jétől kezdődően.
Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző
3.) Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.
4.) Gazdálkodás helyben
5.) Irattár

4. napirendi pont: Rendelet-alkotás a községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, rendelet-alkotás a költségvetésünkről.
Vitára bocsátom a témát.
Sági Mihály képviselő: Az előző előterjesztésben voltak kifogásaim, de ezeket a Heniék teljes
mértékben kijavították. Köszönöm az előterjesztőknek. Fölösleges dolgokat kivettek belőle. Viszont
hiányolom és nincs előterjesztve, hogy mi lesz a köztisztviselők munkabérével. Arról volt szó, hogy
a költségvetés teljes elfogadása előtt még hozzányúlunk. Köszönöm szépen.
dr. Jaksa Tibor jegyző: Ebben már most benne vannak ezek.
Ság Mihály képviselő: Értem akkor lett javítás ahhoz képest, ami volt?
Máté Gábor polgármester: Igen.
dr. Jaksa Tibor jegyző: Az érintett két kollega esetében lett, így van benne.
Sági Mihály képviselő: Amikor elfogadtuk a köztisztviselőkre a rendeletet.
Máté Gábor polgármester: Van differenciálás is benne.
Sági Mihály képviselő: Nem lett a tudomásunkra hozva így nyíltan. Köszönöm szépen.
Bitó Zsolt képviselő: Nekem az lenne a kérdésem, hogy le van írva, hogy a polgármester saját
hatáskörben bizonyos pénzügyi műveleteknél 10 000 000 Ft-ig dönthet. Olyan esetben ez
vonatkozik-e, hogy van egy beruházásnak egy pótköltségvetése és a pótköltségvetés
pótfinanszírozására?
Máté Gábor polgármester: Nem szokott ilyen jellegű helyzet teremtődni és nem szoktam ezzel
élni, de élhetnék ilyennel igen.
Bitó Zsolt képviselő: Olyan a községet érintő beruházás esetében a polgármester saját maga akkor
is dönthet, ha ez a 10 000 000 Ft alatti?
Máté Gábor polgármester: Ez arra szolgál, hogy ha valami olyan helyzet alakul, hogy azonnal
döntést kell hozni és nincs lehetőség arra, hogy mondjuk megtárgyaljuk. Erre még nem volt példa.
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Kovács Henriett gazdálkodási ügyintéző: A 16. § (2) bekezdésről beszélünk, többletbevételt
jelent, tehát ha bármilyen kivetési többlet bevétel keletkezik, amit mondjuk működési célú
forráshiány finanszírozására vagy pedig pénz lekötésre szeretnénk fordítani, akkor fölhatalmazást ad
polgármester úr arra, hogy erre vonatkozóan a hasznosítással kapcsolatos szerződést illetve a
pénzügyi műveleteket lebonyolíthassa 10 000 000 Ft összehatárig.
dr. Jaksa Tibor jegyző: Valójában Zsolti a 9. § (7) bekezdést mondta, ami ezzel összefügg az a
10. § (2) bekezdés, amire meg kifejezetten háklisak lettek újabban, vagyis fölhívták a jegyzők
figyelmét, hogy törvényességi szempontból figyeljünk oda rá, hogy az Mötv. 68. § (4) bekezdésében
előírtaknak megfelelően történjen rendelkezés arra vonatkozóan, hogy a polgármestert milyen
összeghatárig jogosítja fel forrás felhasználásra. Valóban egy kicsit huszáros, mert például ezt a
paragrafust egyértelműen tudom arra az esetre alkalmazni, mint ami történt nem régiben, hogy a
900 000 Ft-os autót a polgármester úr egy személyben megvette. Beszéltünk róla testületi ülésen,
mindenki tudja, hogy miről van szó, hangos rábólintás volt, de nem testületi határozat. Sok
1 000 000 Ft fölött rendelkezhetne akár a polgármester úr. Itt fölötte, ami van, az a negyedévenkénti
10 000 000 Ft-os összeghatárig polgármesterre átruházza. Emellé oda kell viszont tenni azt, hogy a
költségvetési rendeletnek a negyedéves módosításai mindig itt vannak. Ezt is látja a testület. Ez egy
ilyen operatív intézkedés, hogy polgármester úr úgymond játszik ezekkel a számokkal, de a testületi
utólag ugyan, ha erre nem bólint rá, akkor gond van.
Kovács Henriett gazdálkodási ügyintéző: Az előirányzat negyedéves módosításait takarja a
10 000 000 Ft.
dr. Jaksa Tibor jegyző: Valójában ezt a fajta korlátozást amire gondoltál vagy más polgármester
esetében lehet gondolni, ezt a 10. § (2) bekezdés. Ez az újdonság, hogy meddig szabad a pálya a
polgármesternek egy személyben. A társ önkormányzatnál ez úgy vetődött föl, hogy nekik az előző
szervezeti és Működési Szabályzatukban egy ilyen megfogalmazás volt benne, hogy a képviselőtestület legfeljebb 10 000 000 Ft önerő igényű pályázat benyújtását a hatáskörébe adta. Csengelén
most 3 000 000 Ft lesz. Mi ennél szerényebbek vagyunk.
Máté Gábor polgármester: Ennél kisebb összegnél is általában információt szoktam adni. Van
olyan helyzet, hogy azonnal dönteni kell, hogy márpedig most ez kell, akkor kell, de azt is el szoktam
mondani. Ha van idő rá akkor mindig megkérdezem a véleményeteket.
dr. Jaksa Tibor jegyző: Polgármester úrnak az egészéges önmérsékletére hagyatkozunk, mert
egyébként hogyan határolnánk le még jobban. Ez most egy új megfogalmazás itt benne, mert ezt
kifejezetten számon fogják kérni a Kormányhivatal törvényességi felülvizsgálat folyamán. Igazából
nem nagyon tudjuk tartalommal megtölteni.
Bitó Zsolt képviselő: A kérdésem értelmezése szempontjából volt, nem másért.
Máté Gábor polgármester: Kérdés? Aki elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás módja: nyílt
A szavazás számszerű eredménye:
6 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő önkormányzati rendeletet alkotta:
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2020.(III.12.) önkormányzati rendelete
a községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
(A hivatkozott önkormányzati rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

oldal: 12/30

5. napirendi pont: Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek
költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítása
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, adósságot keletkeztető ügyekből eredő
fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítása. Ez
is egy nagyon szép dolog.
Kovács Henriett gazdálkodási ügyintéző: Nincs ilyenünk, ezért minden évben nullás összeggel
van beállítva.
Máté Gábor polgármester: Szükséges formalitás gyakorlatilag.
Sági Mihály képviselő: A bizottság elfogadásra javasolja így ahogy van.
Máté Gábor polgármester: Van-e kérdés hozzá? Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás módja: nyílt
A szavazás számszerű eredménye:
6 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
17/2020.(III.11.)Kt. határozat
Tárgy: Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő
három évre várható összege
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a)
pontja szerinti saját bevételek, valamint a 8. § (2) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető
ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő három évre várható összegét az
alábbiak szerint határozza meg.
Ft-ban
Megnevezés
2020. év
2021. év
2022. év
2023. év
Iparűzési adó

19 000 000

19000 000

19 000 000

19 000 000

Magánszemélyek kommunális
adója

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Helyi adóból származó bevétel
összesen

24 000 000

24 000 000

24 000 000

24 000 000

0

0

0

0

24 000 000

24 000 000

24 000 000

24 000 000

0

0

0

0

12 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

Bírság, pótlék- és díjbevétel
Saját bevétel

Likvid hitel igény

Stabilitási tv. 8. § (2) bek.
szerinti fizetési kötelezettség
maximális összege, mely a 10.
§ (5) bek. szerint egyik évben
sem haladhatja meg az adott
évi saját bevételek 50%-át
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Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző
3.) Gazdálkodás helyben
4.) Irattár

6. napirendi pont: Rendelet-alkotás a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok
juttatásairól
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, rendelet-alkotás a helyi önkormányzati
képviselők és bizottsági tagok juttatásairól. Sokat agyaltunk rajta, próbáltunk valamit összerakni,
két javaslat volt. Próbáltuk a törvényes utat alkalmazni.
Sági Mihály képviselő: A bizottság támogatta az előterjesztést. Ennek ellenére elmondanám
aggályaimat az előterjesztéssel kapcsolatban. Ezt nem elmondom, hanem felolvasom. Tisztelt
polgármester, képviselők! 2020. februári ülésünkön a testület elfogadta, hogy 2020-ban a képviselők
tiszteletdíjat kapnak. Ez számomra azt jelenti, hogy nincs a képviselő részére más lehetőség, hisz
egy döntés született. Arra van lehetősége a képviselőnek, hogy erről részben vagy egészben lemond.
Arra nincs lehetőség, hogy válasszon a képviselő. Polgármester ennek ellenére tervezett be
javaslatot a képviselői alapra, hogy semmilyen testületi határozat erre nem jogosította fel. Csak
akkor tehette volna, ha a képviselő-testület a korábbi határozatát visszavonja vagy visszavonatja.
Ez azt jelenti számomra, hogy az előterjesztés nem felel meg a testület határozatának. A februári
ülésen volt arról is szó, hogy a tiszteletdíj kevesebb lesz, mint 3 124 000 Ft akkor a kettő közötti
összeget a polgármester ossza fel a képviselők között képviselői alapként. Kérem a testületet, hogy
ezen napirendi pontot ennek figyelembevételével tárgyalja. Erre csak az egyik táblázat felel meg,
ami nem név szerint tartalmazza a tiszteletdíjakat, hanem a képviselői összeg szorozva képviselői
bizottsági összeg és a nem képviselői bizottsági tag. Szerintem a februári döntésünk értelmében, ez
felelne meg a határozatnak. Ha nem ezt akarjuk úgy újra kell kezdeni a tiszteletdíjról szóló
döntésünket. Kérem a testületet, hogy az észrevételemet vegye figyelembe a döntésével
kapcsolatban. Köszönöm a türelmet. Mindig arról van vita, hogy a képviselő, idehoztam egy olyan
települést, ami 1074 lakosú település általános rendelkezés a testület tiszteletdíjáról. Nem a mértéke
miatt olvasom fel. A képviselői tiszteletdíj mértéke 100 000 Ft/hó. A bizottsági elnök tiszteletdíja
75 000 Ft/hó. A bizottsági tag tiszteletdíja 50 000 Ft/hó. A képviselői tiszteletdíja után személyi
jövedelemadót és jogszabály szerinti járulékot fizet, melyet a kifizető önkormányzat a számfejtés
során levon, és a nettó számfejtés keretében tovább utal a hatóság felé. A tiszteletdíjat a tárgyhót
követő 10 napjáig fogja utalni. A képviselő a tiszteletdíjáról írásban lemondhat. A tiszteletdíjáról
történő lemondását tartalmazó írásbeli nyilatkozatot évente a polgármesterhez kell benyújtani
legkésőbb az önkormányzat költségvetésének elfogadásáig. Ezt szerettem volna még, hogy 30 000
Ft-ot kapnak a képviselők utazási költségre, de még azt is hozzátenném, hogy holnap lesz ebben az
évben a 9. testületi ülése ennek a településnek. Két bizottságuk van pénzügyi, gazdasági és ügyrendi
bizottság, valamint szociális bizottság. Köszönöm szépen. Ennyi az észrevételem. A többség akarata
előtt meghajlok, de szeretném elmondani, hogy ez az előterjesztés, ami a képviselők tiszteletíjáról
szól az én olvasatomban ahogy a Zsolti mondta az előtt a 10 000 000 Ft-ra, hogy alapvetően
kételyezi meg a mostani előterjesztést. Köszönöm szépen.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Kérdezném Misit, hogy a rendeletbe személyre szólóan
mennyi van?
Sági Mihály képviselő: Nincs személyre szólóan.
Máté Gábor polgármester: Ezt mondtad. A rendeletünkben személyre szólóan, hogy van
meghatározva a tiszteletdíj? Eben a rendeletben mondjuk Sági Misinek a tiszteletdíja meg van-e
határozva?
Sági Mihály képviselő: Igen és én pontosan azt akarom, hogy ne személyre szóló tiszteletdíj
legyen.
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Máté Gábor polgármester: Hol van ez, mert én nem látok Sági Mihályt ráírva erre a határozatra?
Sági Mihály képviselő: A határozatban nem, de a táblázatban igen.
Máté Gábor polgármester: A táblázat egy segédanyag.
Sági Mihály képviselő: Rendben, akkor a másik az, hogy az én olvasatomban sajnálom, hogy nincs
itt a Zsuzsa, a képviselő tiszteletdíjáról lemondhat, úgy ahogy itt a másik településen történik, de
nem helyettesíthető képviselői alappal, mert a képviselő-testület nem azt mondta ki. Az a képviselő,
aki nem veszi fel a tiszteletdíját az képviselői alapot kap. Itt 660 000 Ft körüli képviselői alap van,
amit először beszélgettünk ezt csak az egyik táblázat takarja, a másik nem. Köszönöm szépen. Ezzel
én be is fejeztem és a szavazásnál majd látom mit csinálok. Köszönöm szépen.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Egyéb hozzászólás?
dr. Jaksa Tibor jegyző: Ez a berentei rendelet jobban tetszik neked?
Sági Mihály képviselő: Nem. Én csak azért hoztam ide, hogy a képviselői lemondhat a
tiszteletdíjról, de nem úgy, hogy helyette mást kap.
dr. Jaksa Tibor jegyző: Ezért hívják önkormányzatiságnak, mert mi máshogy szabályozzuk. Maga
az Mötv. valóban csak ennyit mond, hogy a tiszteletdíjról rendeletet alkot. Semmiféle kereteket nem
határoz meg a magasabb szintű jogszabály ezzel szemben. Ez egy egészen sajátságos rendelettervezet, amit itt hosszasan sikerült kitalálni. Ez föl lesz rakva a Nemzeti Jogszabálytárba, lehet,
hogy jövőre vagy bármikor a későbbiek folyamán más önkormányzatoknál ez fog visszaköszönni.
Máté Gábor polgármester: Én próbáltam értelmezni jegyző úrral közösen a dolgokat és nagyon
sokat rágódtunk rajta, hogy tudjuk ezt megcsinálni, hogy mindenkinek jó legyen. Minden táblázat,
amit én elküldtem és ez benne is volt az e-mailjeimben, hogy javaslat. Mindenhova lehet számokat
írni, kísérletezzetek vele, hogy mi lenne a jó, mekkora legyen az összeg. A legjobb tudomásom
szerint összeállítottam ezeket a táblázatokat, nem javasoltam egyetlen egy forintot sem ebben a
dologban. Egyetlen egy dolgot csináltam, hogy meghatároztam azt a rubrikát, ami a teljes összeget
jelenti. Abban nem volt vita, hogy a 100%, 130% és 50%-os arányos osztás legyen, ebben senki
nem javasolt mást, ezért próbáltam valamilyen szinten az osztásnál követni. Ettől kezdve ez adott
egy keretet és utána voltak különböző javaslatok, Kati részéről Misi részéről, ezeket próbáltam
valahogy beleépíteni. Részemről mind ahogy annak idején is mondtam én egy esetben fogok
szavazni, mikor arról döntünk, hogy legyen tiszteletdíj vagy ne legyen. Ezt meg is tettem. Ettől
kezdve csak a legjobb tudásom szerint próbáltam a rendszert fölépíteni, hogy nektek a döntés minél
tisztább legyen és minél jobban következő legyen. Kicsit bonyolultabb lett a helyzet, mint ami az
előzőekben volt, de én azt gondolom, hogy használható és világosan átlátható a dolog. Abszolút nem
javaslat volt a részemről. Ettől még valaki veheti javaslatnak, lelke rajta. Nem szoktam tartózkodni,
én most ebben a szavazásban tartózkodni fogok. Nem fogok szavazni, mert engem nem érint a
történet. Elég sokat dolgoztam vele és látjátok, hogy én melyiket tartom jónak. Sokféle lehetőség
van még, ha valakinek van javaslata. Ez most lehetőséget ad arra, hogy tiszteletdíj legyen.
Valamilyen szinten lehetőségetek van arra, hogy tiszteletdíjat vegyen fel a képviselő és lehetősége
van arra, hogy erről lemondjon valamilyen formában. Azt viszont nem szeretném, ha valaki lemond,
akkor az bekerüljön a költségvetés nagy kalapjába és utána arról már a továbbiakban ne
rendelkezhessen. Éppen ez volt a lényege és a bája az előző rendszernek, hogy tudtunk egy ilyen
felajánlási rendszert kialakítani és erre csodájára jártak a környékbeli önkormányzatok. Mondták,
hogy milyen jó ötlet és hogy milyen nagyszerű ez a rendszer. Én azt gondolom, hogy a mostani
rendszerrel sem kell szégyenkezzünk. Bárki mellé odaállok és bárkit meg tudok az ügyben védeni,
hogy tesztek annyit a közösség érdekében ebben a funkcióban, hogy tiszteletdíjat kaphassatok. Azt,
hogy mennyit én nem szeretném meghatározni. Tiétek a szó.
Nagy Emese képviselő: Én két dolgot szeretnék mondani, az egyik az, hogy amikor döntés
született ebben, akkor volt egy olyan, hogy legyen képviselői tiszteletdíj és rendelkezésre álló alap
is. Ez így hangzott el és ezzel a többég egyetértett. A képviselőtársam olvasata szerint én azt
értelmeztem, hogy az a probléma merült föl benned, hogy aki a kézzel fogható tiszteletdíjára nem
tart igényt milyen alapon különítheti el rendelkezési alapot. Jól értelmezem?
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Sági Mihály képviselő: Jól.
Nagy Emese képviselő: Miért függ összeg egyik a másikkal? Szerintem nem függ össze.
Sági Mihály képviselő: Legelőször az volt, hogy durván 2 600 000 forint menne képviselői alapra,
amit a Gábor kidolgozott és 630 vagy 650 000 Ft képviselői alapra. Amikor februárban erről
tárgyaltunk, akkor ezek a határok merültek fel. Akkor föl is osztotta Gábor, hogy a képviselő 100 000,
a képviselői bizottsági tag 130 000, alpolgármester és a külsős 50 000 Ft. Ha jut ennyi, akkor a
3 124 000 Ft-ból és az akkori számítások szerint. Ezek a számok mozogtak, ezek a számok voltak
akkor amikor a képviselő tiszteletdíjáról szavaztunk, hogy legyen. A többiek ezt mondták, hogy így
jó lesz, valamennyi képviselői alap és lesz tiszteletdíj, hogy mind a kettőt igénybe tudjátok venni.
Ezzel szemben az változott, hogy fele-fele arány a képviselői alap és fele arány a tiszteletdíj. Nem
ez volt az első szavazatunknál.
Nagy Emese képviselő: Továbbra sem értem, hogy ha valamelyik képviselőtársunk nem tart igényt
a tiszteletdíjra miért probléma az, hogy őneki ez által több rendelkezésre álló alapja van. az
önkormányzati törvény szerint a tiszteletdíjáról lemondhat, de nem a képviselői alapról, arról miért
mondjon le.
Máté Gábor polgármester: Én azt gondolom, hogy ha itt szembe mennénk az eddigi
határozatainkkal jegyző úr már jelezte volna. Egyszer sem mondta, hogy álljak meg ebben a
gondolkodásban, mert nem erről volt szó. Én azt gondolom, hogy teljes mértékben a múltkor
megállapodottak szerint jártunk el. Még egyszer hangsúlyozom az 50, 100, 130 000 Ft-ok csak azért
kerültek ebbe a táblázatba, mert ezt nagyon könnyű volt beírni. Én nem javasoltam egyik táblázatba
sem semmilyen összeget, én csak egy táblázati rendszert építettem föl, amit feltöltöttem bizonyos
adatokkal. Semmilyen javaslatom nem volt erre. Ha valaki elolvassa az e-mailjeimet akkor ebből ki
is tudja következtetni. Kérem Misit, hogy ne adja a számba azt a táblázatot, mert azt a táblázatot
én nem javasoltam senkinek, hogy ez legyen.
Sági Mihály képviselő: Jegyző úr elmondta, amikor megkezdtük ezt a vitát a képviselői
tiszteletdíjról januárban, hogy más a képviselői alap és már a tiszteletdíj. A képviselői alap nem arra
szolgál csak nálunk szolgál arra, hogy amit itt megfogalmazunk, hogy mire használhatja fel a
képviselő. A képviselői alap az, amikor a képviselő azzal az összeggel szabadon rendelkezik olyan
területen a választásai során ígéretet tett a lakosságnak, hogy ezt meg ezt megvalósítom. A
képviselői alapot én így értelmezem, és az nem arra szolgál amire mi használjuk, használtuk. Ezt
nem csak mi találtuk ki, minden önkormányzatnál van képviselői alap.
Máté Gábor polgármester: Melyiknél van képviselői alap?
dr. Jaksa Tibor jegyző: Én csak egyről tudok, az a szegedi, én onnan plagizáltam 2008-ban. A
szegedi közgyűlésben van tiszteletdíj is meg képviselői alap is. 2008-ban amikor született ez a
képviselői alap intézménye itt helyben, tudtam, hogy Szegeden, hogy van. Érdeklődéssel figyeltem
november óta, hogy milyen gondolatok röpködnek, jöttek-mentek az email váltások. Én vártam,
hogy mi lesz ennek a kicsengése. Utána én leszűrtem belőle azt, amit most itt a testület elé tettünk.
Még polgármester urat is sikerült meglepni azzal, hogy hogyan szűrtem én le ennek az egésznek a
jelentését.
Máté Gábor polgármester: Szó szerint érthetővé tette azt a gondolatmenetet, amit
megbeszéltünk. Én azt gondolom, hogy a szándékaink szerint történt ez. Kérem azt, hogy a
táblázatot most felejtsük el, it egy határozat van, a határozatban vannak számok, vannak fogalmak
ezekről kell most döntenünk. Táblázat majd akkor fog keletkezni, amikor a képviselők nyilatkoznak.
A rendeletbe az is benne van, hogy mennyi idő alatt kell nyilatkozni. Ha nem nyilatkozik, akkor ez
az összeg van.
dr. Jaksa Tibor jegyző: Arra szeretném felhívni a tisztelt képviselő-testület figyelmét, hogy
rendelet-alkotásról van szó, ez minősített többséggel keletkezik, ami azt jelenti, hogy a
megválasztott önkormányzati képviselők több mint felének azonos tartalmú szavazata szükséges,
esetünkben négy igen szavazatot jelent. Ha most polgármester úr tartózkodik, Sági képviselő úr
határozottan nemmel szavaz, Zsolti te sem szavaztál még ebben a kérdésben. Látom, hogy reális
esélye van, hogy három igent kap ez a rendelet-tervezet, ha polgármester úr így ahogy van
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szavazásra bocsájtja. Az azt jelenti, hogy nem alkotta meg a testület ezt a rendeletet. Akkor
dolgozunk rajta tovább.
Kósáné Buknicz Mária képviselő: Ez a rendelet szerintem jó.
Bitó Zsolt képviselő: Ez a rendelet egyféle megközelítése a történetnek.
Máté Gábor polgármester: Természetesen sokféle megoldás van. ezt nevezik rendelet-alkosának.
Két hónapja vitatjuk ezt a dolgot, próbáljuk csiszolgatni, hogy legyen világos, legyen következő,
legyen törvényes. Mindenkinek megfelelő teret adjon, lehetőségeket adjon, ennyit tudtunk ebből
kihozni. Mivel két javaslat jött összesen és abból lett ez összegyúrva, azt gondolom mind a két
javaslatot ez valamilyen szinten önmagában foglalja. Döntés előtt állunk. Van-e még hozzáfűzni
valója bárkinek?
Nagy Emese képviselő: Ha képviselői alap is van, meg tiszteletdíj is akár lemond róla akár nem az
mindenképpen jótékonysági célra megy. Olyan helyre megy, ahol szükség van rá. Engem nem
érdekelnek a számok. Az biztos, hogy a rendelkezésre álló alapom kevesebb lesz vagy több ezt nem
tudom, de azt tudom, hogy nekem is van egyfajta tiszteletdíjam, aminek a feléről én lemondtam. A
másik fele nincs, én még csak azt sem tehettem meg, hogy a másik fele hova kerüljön megmondjam.
Ezzel teljesen egyetértettem, nincs is ezzel semmi baj, elfogadtam, köszönöm szépen, hogy
megkaptam azt az 50%-ot is. Ha nem írná elő a jogszabály, hogy adható akkor is elvégezném ezt a
feladatot tisztelettel venném ezt a megtisztelő címet. Ez nem volt annál a döntés belekalkulálva,
hogy ebből ekkora ellentmondások lesznek. Ha van egy kis tiszteletdíj, ami nem nagy összeg,
valóban megérdemli mindenki, hogy tiszteletdíjat is fölvegyen és marad még rendelkezésre álló alap
is. Ezzel szerintem nincsen semmi gond. Köszönöm.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm.
dr. Jaksa Tibor jegyző: Nincs előttem most a februári ülés jegyzőkönyve, de be tudom hozni. Én
úgy foglaltam írásba azt a múltkori ominózus döntést, amit Sági képviselő úr felvetett, hogy nem
tudom hányas számú testületi határozat Pusztaszer Község Önkormányzatának képviselő-testülete
igényt tart tiszteletdíjra. Felkéri a jegyzőt, hogy a következő testületi ülésre dolgozzon ki ezzel
kapcsolatban rendelet-tervezetet. Valahogy így fogalmaztam meg. Szerintem én a magam részéről
ennek eleget tettem, van most tiszteletdíjra javaslat. Bizottsági ülésen is ezt mondtam, hogy ha
akkor, amikor polgármester úr így vetette fel a határozati javaslatot, hogy ki az aki egyetért azzal,
hogy legyen tiszteletdíj és az nem kapta volna meg a támogatottságot a képviselő-testület részéről,
akkor nem lenne per pillanat ebben a rendelet-tervezetben ez a szó, hogy tiszteletdíj. Akkor nem
tudom, hogy mit tettünk volna. A képviselői alapnak az összegét gondoltuk volna át. Csak a
képviselői alapról szóló rendelet került volna módosításra vagy újra alkotásra helyette. Nem tudom,
hogy akkor milyen irányba mozdultunk volna el. Szerintem ez, hogy most beszélgetünk nem lehet
azzal a minősítéssel illetni, hogy most mi ellene mennénk a testületi határozatnak. Ezt változatlanul
nem értem.
Sági Mihály képviselő: A képviselő-testület 2020-ra abban foglalt állást, hogy a testületi tagok
tiszteletdíjat kapjanak, nincs tovább. Nincs képviselői alap. Direkt megszavaztuk, hogy nincs
képviselői alap.
Kósáné Buknicz Mária képviselő: Azon voltunk, hogy mind a kettő legyen.
Sági Mihály képviselő: Utána hozzátettük Gábor is meg én is, hogy ha a képviselő-testületi
tiszteletdíjból marad, az a bizonyos összeg azt fel kell osztani, hogy legyen mind a kettő, hogy legyen
képviselői alap is meg tiszteletdíj is. Ha szó szerint ragaszkodunk, akkor úgy ahogy te mondtad csak
tiszteletdíjról szavaztunk és aztán egészítettük ki, hogy legyen képviselői alap is.
Máté Gábor polgármester: Arról szavaztunk, hogy legyen tiszteletdíj is. Az nem volt kérdés, hogy
legyen-e képviselői alap, ezért erről nem is beszéltünk. Arról beszéltünk, hogy legyen-e tiszteletdíj
is? Nekem ez elég egyértelmű, hogy mit jelent.
dr. Jaksa Tibor jegyző: Amikor polgármester úr is eleve ezt a napirendi pontot úgy kezdtük el
tárgyalni, hogy döntsük már el először azt, hogy legyen tiszteletdíj vagy ne legyen. Én tiltakoztam
itt ellene, hogy ne szalámizzuk ennyire föl a döntést, mert nagyon félre lehet vinni. Akkor is az lett
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a nóta vége miután sokat beszélgettünk róla, és ügyrendi javaslatra lezártuk a napirend feletti vitát.
Akkor is az hangzott el, hogy a polgármester úr tegye fel a határozati javaslatot. Csak ennyit tett
föl, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy legyen tiszteletdíj. Négy igen, két nem és egy tartózkodással
döntött erről a testület.
Máté Gábor polgármester: Van-e még a rendelet-tervezethez hozzászóló?
Kovács Henriett gazdálkodási ügyintéző: Abból indultunk ki és ez a költségvetési rendelettervezetünk 8. oldalán van, hogy a képviselői alapra szánt keretösszeg 2020. évi előirányzata
3 100 000 Ft. Onnan indultunk ki, hogy beállítottunk egy keretet, amit előzetesen kértem, hogy
mennyi legyen az annyi. 3 100 000 Ft-ból kezdtük el gondolkodni. Előzetes nyilatkozatok alapján
nem véletlen kértem Gábort, hogy mire a költségvetési rendelet megszületik személyi juttatásba és
járulékba tudjak mivel számolni. ugyanis ezeket a számfejtéseket minél előbb el kellene kezdeni. Így
is havonta mindenkinek külön-külön januártól fel kell vigyem ezt és meg kell számfejtenem. Azért
szerettem volna, ha a költségvetési rendelettel együtt elfogadásra kerüljön maga a képviselői
tiszteletdíjról és az alapról szóló rendelet is, hogy konkrét összegeket tehessek a költségvetésbe. Az
előzetes nyilatkozatok alapján volt olyan, aki úgy nyilatkozott, hogy ő nem kéri akkor sem, ha lesz
egy emelt összegű tiszteletdíj megállapítva és egy külsős bizottsági tagnak járó összeg. Beszéljünk
konkrét számadatokról, hogy én mennyivel tervezzem a tiszteletdíjat.
dr. Jaksa Tibor jegyző: Pont ez a lényeg, hogy ne beszéljünk konkrét számadatokról. Az előzetes
nyilatkozatok elhangzottak. Így nehéz jogszabályt alkotni, hogy már tudjuk, hogy mennyi az annyi.
mi már láttuk, hogy mire akartuk kifuttatni ezt a dolgot, fordított logika mentén erre kellene tudni
alkotni egy jogszabályt. Az esetjogi megoldások helyett egy általános érvényű szabályozást kellene
nekünk önkormányzati rendeletként megfogalmaznunk. Mi tudtuk, hogy ki mennyi pénzben
gondolkodik. Polgármester úrnak a táblázataiba ez valamilyen szinten persze, hogy visszaköszön.
Ezt mondom én is, hogy ezt inkább felejtsük is el ezeket a táblázatokat, mert nehogy az legyen,
hogy a képviselő-testület állapítja meg személyre szabottan, hogy kinek mennyi az annyi. ezt én
akár a fentiekben elfogadott költségvetési rendeletből már ki tudnám olvasni. Ennek lehet egy olyan
jogászi olvasatát adni, hogy a testület monda meg, hogy Katona képviselő asszony, Kósáné Marika
képviselő asszony konkrétan mennyi pénzt kap. Nem ez történt, össze kell olvasni ezzel a két
dologgal. Viszont azt is elfogadom, hogy nyilván egy költségvetési rendeletbe más összegeknek kell
megjelenni. Azt, hogy személyi juttatás előirányzat vagy éppen dologi kiadásra szánt előirányzat azt
valahol Heninek szálára kell szedni.
Kovács Henriett gazdálkodási ügyintéző: Nekem konkrét számadatok kellenek, mert nekem ezt
a költségvetési rendelettel be kell küldenem a kincstárnak.
dr. Jaksa Tibor jegyző: Most az fog történni, hogy ha most esetleg elfogadja a testület ezt a
képviselői juttatásokról szóló rendeletet és utána megkapjuk írásban a nyilatkozatokat és pont azok
a számok jönnek ki, ami már a költségvetési rendeletbe benne vannak.
Sági Mihály képviselő: A rendeletben a b) pontnál szeretném javasolni, hogy az 23 000 Ft helyett
27 000 Ft legyen, a külsős bizottsági tag esetében 18 500 Ft legyen. Ez a két összeg, hogy ha már
javasolni kell valamit, akkor ez legyen. Akkor egyforma lenne mindenkinek. Gábor azt mondta itt az
előbb, hogy ne a táblázattal foglalkozzunk. Ezzel így egyet tudok érteni.
dr. Jaksa Tibor jegyző: Az 5. § (1) bekezdés a) pontjában van benne, hogy bruttó 39 000 Ft, az
marad. Egy módosító javaslat, hogy a b) pontban a 23 000 Ft helyett bruttó 27 000, a c) pontban
pedig a bruttó 11 500 helyett 18 500 Ft. Ha ez egy konkrét módosító javaslat, nyilván akkor előbb
erről kell megszavaztatni a képviselő-testületet. Ha ez megkapja a kellő támogatottságot, akkor ez
a rendelet születik meg.
Máté Gábor polgármester: Ezzel semmi probléma nincsen, mert a szabad döntésre mindenkinek
lehetősége van. a nem bizottsági képviselőknek nagyobb lehetősége lesz, nagyobb összeget lesz
lehetősége megjelölni. Rózsika szintén nagyobb összeget használhat ki. Az, hogy mennyiről mondasz
le az már a te személyes dolgod. Semmit nem változtat ez a helyzeten.
Kósáné Buknicz Mária képviselő: A képviselő közcélú alapja így csökken?
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Máté Gábor polgármester: Nem. Minden ugyanaz marad. Amit Misi mondott ezen a rendszeren
csak annyit változtat, hogy nektek szélesebb mozgásteretek van.
dr. Jaksa Tibor jegyző: A 3. §-ban lévő összeg, hogy mennyi a képviselői alap az egyértelmű, az
adja ki összességében a 3 100 000 Ft-ot.
Máté Gábor polgármester: Persze a saját alapod csökken, ha minél több összeget mondasz ebből
magadnak. Az eddigi elképzelésedet ez nem befolyásolja.
Kovács Henriett gazdálkodási ügyintéző: Maradjunk annyiban, hogy a most meghatározott
összeggel fogok számolni és mindenkinek betervezem a személyi juttatásba, ha meg lesz szavazva.
Az eredetibe azt kell betenni, ami a rendeletbe van.
Máté Gábor polgármester: Maradjunk ennél és a jövő hét áll rendelkezésére mindenkinek, hogy
nyilatkozzon írásban. A módosítással indulunk. Minősített többséggel tudunk dönteni. Misinek volt
egy módosítási javaslata én nem fogok szavazni róla, de teljesen elfogadhatónak tartom azt, amit a
Misi mondott, mert úgy érzem ez nem fogja senkinek sem megkötni a szándékát. Ezt én így teljes
mértékben el tudom fogadni. Fölteszem még egyszer a kérdést, hogy aki a Misi módosítását és
mondom, hogy mit. Az 5. § b) pontját 23 000 Ft-ról 27 000 Ft-ra módosítsuk. Aki emellett dönt, az
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás módja: nyílt
A szavazás számszerű eredménye:
4 igen szavazattal
0 nem szavazattal
2 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő önkormányzati rendeletet alkotta:
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2020.(III.12.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok juttatásairól
(A hivatkozott önkormányzati rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

7. napirendi pont: Pusztaszer Községi Önkormányzat 2020. évi összesített közbeszerzési
tervének jóváhagyása
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, közbeszerzési terv. Van-e kérdés?
Amennyibe nincs, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás módja: nyílt
A szavazás számszerű eredménye:
6 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
18/2020.(III.11.)Kt. határozat
Tárgy: Pusztaszer Községi Önkormányzat 2020. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyása
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pusztaszer Községi Önkormányzat 2020.
évi összesített közbeszerzési tervét az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.
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Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző
3.) Irattár

8. napirendi pont: Kivitelező kiválasztása a „Pusztaszer, hrsz.: 47/16 ingatlanon lévő
közparkon épült piactér rávezető járda építése a Kossuth utca és az Ady Endre utca közötti
szakaszon” tárgyú munkához
Máté Gábor polgármester: Következő, kivitelező kiválasztása a pici járdának az építésére. Két
árajánlatot kaptunk, jelentős különbség van a kettő árajánlat között. A Vasvilág Kft-vel még eddig
nem dolgoztattunk. Ugyan már a Dózsa György utca építését is ők kapták, kettőt együtt azt
gondolom nem jelent kockázatot, hogy bevállalják. Majd meglátjuk, hogy milyen minőségi munkát
tudnak végezni. Egyelőre a Sándor nagyon együttműködő és pozitívan áll a dolgokhoz. Van a
pályázatban egy műszaki ellenőr költség is, Moldován Attilát bíztuk meg mind a kettőnek a műszaki
ellenőrzésével. Ő teljesen független a kivitelezőtől. Ott a szakmai ellenőrzés is biztosítva lesz. Vane kérdés?
Bitó Zsolt képviselő: Nekem lenne kérdésem, hogy a Vasvilág Kft végzi a Dózsa György utca
portalanítását és stabilizálását, november könyékén arról volt szó, hogy el is készül karácsony
környékén.
Máté Gábor polgármester: Szerették volna elkezdeni, csak aztán utána már karácsony előtt nem
volt alkalmas az idő rá, utána pedig jött neki komolyabb munkája, amit nyilván csinálnia kellett. Ez
egy hetes maximum néhány napos munka, hamarosan jönni fognak. Ráadásul nem is tudták volna
befejezni, mert az aszfaltozást nem tudták volna csinálni. Én nem sürgettem ezt, mert nekünk ez
nem volt sürgős, főleg nem akartam, hogy karácsony előtt feldúrják az utat. Most idomulni kell a
dologhoz, december 31-ig kell megcsinálni. Egy hónapon belül elkezdi a jelenlegi egyeztetésünk
alapján.
Bitó Zsolt képviselő: Nekem akkor úgy tűnt, hogy a két tevékenység a Rákóczi utca javítása el
fogják végezni, de a lényeg, hogy ők egyeztettek veled. Minden indok elfogadható?
Máté Gábor polgármester: Igen, persze.
Bitó Zsolt képviselő: Valóban az árkülönbség falu szinten jelentős, viszont azért minden képpen a
pénz időmértékre rámutatnék. Egy korábban elkészült beruházást, ami a közösséget szolgálja minél
korábban élvezi a lakosság annál jobb. Nem biztos, hogy muszály ezt eltolni december 31-ig.
Máté Gábor polgármester: A decembert azért mondtam, hogy pályázati kényszer nincs benne. Ha
úgy döntünk, akkor össze is tudja hangolni a kettőt. Öt helyről kértem árajánlatot, kettő jött be
összesen. Az a lényeg, hogy a kérelmet adjuk ki a megfelelő embereknek. Kértünk egy kisteleki
vállalkozótól, egy szegedi vállalkozótól, telefonálgattunk nekik, e-maileztünk, hogy miért nem küldik,
de nem küldték. Két pusztaszerihez is küldtünk, Zsikó Tibit is szoktuk ilyenkor mindig kérni, de nincs
kedve ezekbe belemenni.
Bitó Zsolt képviselő: Azokról a beruházásokról, amik most zárultak le az elmúlt egy éven belül,
azokról lehetne-e képet kapni? Ami engem zavar, a hangszigetelt ajtó hiánya az orvosi rendelőnél,
engem zavar, hogy kihallatszik a beszélgetés akkor is ha kint vagyok és akkor is ha bent vagyok.
Biztos, hogy a jövőbeli döntéseimet ezek befolyásolni fogják, hogy itt melyik, hogyan, milyen sikerrel,
milyen megelégedéssel zárult.
Máté Gábor polgármester: Természetesen igen.
Bitó Zsolt képviselő: Köszönöm szépen.
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Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Van-e hozzáfűzni való?
Sági Mihály képviselő: A bizottság a Vasvilág Kft- javasolta.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Egyéb? Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás módja: nyílt
A szavazás számszerű eredménye:
6 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
19/2020.(III.11.)Kt. határozat
Tárgy: Kivitelező kiválasztása a „Pusztaszer, hrsz.: 47/16 ingatlanon lévő közparkon épült piactér
rávezető járda építése a Kossuth utca és az Ady Endre utca közötti szakaszon” tárgyú
munkához
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Pusztaszer, hrsz.: 47/16 ingatlanon
lévő közparkon épült piactér rávezető járda építése a Kossuth utca és az Ady Endre utca közötti
szakaszon” tárgyú munka kivitelezésére a Vasvilág Kft.-vel (6760 Kistelek, Majsai út 2.) köt
vállalkozási szerződést.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fentieknek megfelelő vállalkozási szerződés és
kapcsolódó dokumentumok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző
3.) Gazdálkodás helyben
4.) Irattár

9. napirendi pont:
felülvizsgálata

Önkormányzati

tulajdonú

lakások

értékesítési

lehetőségeinek

Máté Gábor polgármester: Következő téma, önkormányzati tulajdonú lakások értékesítési
lehetőségének felülvizsgálata. Mondanám, hogy ez már volt téma, tavaly nyár környékén és
lenyilatkoztattuk a lakásban lakókat, ugyanis úgy nem akarunk eladni önkormányzati tulajdonú
lakást, hogy bent lakik valaki és ne ő vegye meg. Senkinek a feje felől nem akarjuk eladni a lakást.
Amennyiben a bent lakó úgy nyilatkozik, hogy t érdekelné a lakása megvásárlása, akkor
beszélhetünk erről a témáról. Akkor úgy döntött a testület, hogy kérjük meg a bentlakókat, hogy
nyilatkozzanak ezzel kapcsolatban. Kettő ilyen bentlakó nyilatkozott úgy, hogy érdekli ez a téma.
Mesiék voltak és Gubina Icáék. Van egy lakásunk a Harkai Jani féle, elég rendesen lelakott
önkormányzati lakás, ami pillanatnyilag üresen áll, Munkástelepen. Ott be kellett állítani egy kártyát
villanyórát, mert ha a bentlakó nem fizet akkor az önkormányzat felel érte, hogy ez ne merüljön fel.
A kártyát ők elhagyták pillanatnyilag a vízen kívül semmilyen közmű nincs az épületben.
Bitó Zsolt képviselő: Hány darab ingatlana van az önkormányzatnak?
Máté Gábor polgármester: Összesen hat ingatlanunk van. komoly dilemmában voltunk, hogy
adjuk-e el, de mennyiért? Hogy határozzuk meg azt, hogy mennyiért adjuk el?
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Sági Mihály képviselő: Azt javasoltuk a képviselő-testületnek a bizottság egyhangúlag és
polgármester úr egyetértésével, sőt Mesi az egyik vevő hozzájárulásával, hogy kezdjük meg az
ingatlanbecslő felkérését és utána tárgyalunk. A bizottság azt javasolta, hogy kezdjék meg a
felértékelést.
Máté Gábor polgármester: Ennek a díját felezzük meg, ennek olyan 40 000 Ft körüli az összege,
ha ezt megfelezzük nem egy vállalhatatlan történet. Így nem érheti az önkormányzatot olyan vád,
hogy miért ennyiért meg annyiért, így tudunk mire hivatkozni. Ha úgy látja a bentlakó, hogy az ő
számára nem megfizethető, akkor még mindig alkudozhatunk rajta, hogy meddig megyünk le benne.
Bitó Zsolt képviselő: Én magam úgy vélem, hogy már előre szaladtatok, hogy egyáltalán
értékesítsük-e ezeket az ingatlanokat.
Máté Gábor polgármester: Azt már megbeszéltük az előző testületi ülésen, a nyáron, most csak
az van, hogy lépjünk tovább.
Bitó Zsolt képviselő: Ettől függetlenül csak felteszek egy kérdést, hogy azért egy minimális
lakóingatlanra szükség van. mennyi lehet ez? Van erről valami, hogy mennyi és milyen minőségű
lakóingatlan az, amit egy ekkora önkormányzatnak legalább fent kell tartani a tulajdonában?
Máté Gábor polgármester: Én azt gondolom, hogy a faluban működő infrastruktúra, illetve
szolgálatatás helyzete a kérdés ez ügyben. Azt gondolom, hogy a nullától az akármennyiig. A
nagyobb probléma nem is ez, hanem az, hogy ennek a minőségét hogyan tudjuk biztosítani.
Pillanatnyilag ennek a minőségét mi önerőből nem tudjuk biztosítani. Az előző falu program
pályázatban volt egy pályázat, ami olyan kicsi összeget határozott meg erre a tételre, hogy nem
tudtuk abból az összegből megnyugtatóan a két emeletes lakást összerakni. Egy kicsit nagyobb
összeget vállaltunk be, pályáztunk meg ezzel kapcsolatban. Sajnos ez a pályázat nem nyert.
Számoltunk arra, hogy majd az idén először, tartalék listára került aztán meg mondták, hogy vége.
Holnap fogunk a 18 érintett település polgármestere leülni és megbeszélni azt, hogy ki milyen irányba
akar a Magyar Falu Program keretében lépni. A következő napirendi pontban fogok erről részletesen
beszélni. Sajnos az idei pályázatban nincs szolgálati lakás pályázati lehetőség. Ez nem azt jelenti,
hogy jövőre nem lesz. Ha a szolgálati lakásokhoz hozzá akarunk nyúlni, akkor ezt pályázat nélkül
nem tudjuk megcsinálni.
dr. Jaksa Tibor jegyző: Én nem tudok ról, hogy lenne olyan előírás, hogy milyen nagyságrendű
ingatlan tulajdonnal, lakóingatlan számmal kell rendelkeznie egy önkormányzatnak. Nyilván az belül
van az elváráson, hogy valamiféle katasztrófahelyezt történik. Ilyenkor az első dolog, hogy az
önkormányzat gondoskodjon az érintettek elhelyezéséről. Hol? Ilyen alapon nem tudunk egy egész
utcasort fenntartani és most nincsenek üres lakásaink. Nem hiszem, hogy tudnánk érdemben
segíteni, ha valakinél valamilyen katasztrófa történne.
Máté Gábor polgármester: Vannak kényszer megoldásaink, átmeneti lakást tudunk két-három
embernek biztosítani. Katasztrófa helyzetben az van, hogy minden önkormányzatnak meg kellett
jelölni, ez nem egy embernek a katasztrófája. A mi esetünkben a katasztrófavédelem ezt a
sporttermet tudja igénybe venni, átmeneti szállásként.
Bitó Zsolt képviselő: Én arra gondolok, hogy ha mondjuk elköltözik a védőnő és úgy tudunk
helyette találni valakit, hogy ide is költözne. Ilyenekre szokták a lakásokat fenntartani. Azokat a
lakásokat, amiket most használnak, ne határozatlan időre adjuk bérbe. Azt gondolom ez a hat több
annál, mint amire szükség van és hosszabb távú költségmegtakarítás miatt én a magam részéről azt
a kettőt amire érdeklődés van indítsuk el, amit az előkészítő-bizottság is javasolt. Én támogatom.
Máté Gábor polgármester: Jó. Köszönöm.
dr. Jaksa Tibor jegyző: A pontosság kedvéért a hat lakóingatlanból az öt benne lakónak van
valamiféle önkormányzati kötődése.
Máté Gábor polgármester: Valóban három ingatlanról van szó, mert azt szeretnénk eladni. A Diófa
utcai lakásokat nem akarjuk eladni, azokat fel kellene újítani, lehőszigetelni, az egyikben a kazánt
kicserélni, nyílászárókat kicserélni, meg a födém hőszigetelést. Ez a minimum, amit kellene, de ez
11-12 000 000 Ft körüli történet. Orvos, fogorvos stb. erre most a falu programban például úgy
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akarják megoldani, hogy lehet pályázni, de nagyon bonyolult. Nem is igazán önkormányzat
pályázhat, hanem valami kormányzati keretből. Mivel minket nem érint ez a történet, ezért nem is
nagyon ástam bele magamat. Orvosi szolgálati lakások építésére is ad a kormány támogatást. Olyan
méretű és olyan komoly lakások építéséről van szó, hogy az hihetetlen. Aki ezt ebben a formában
elfogadja, tehát hogy kérjünk fel igazságügyi ingatlanforgalmi értékbecslő szakértőt az
értékbecslések elvégzésére, és ennek a díját felezzük az Önkormányzat és a reménybeli vevő között,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás módja: nyílt
A szavazás számszerű eredménye:
6 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
20/2020.(III.11.)Kt. határozat
Tárgy: Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítési lehetőségeinek felülvizsgálata
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy bízzon meg
igazságügyi ingatlanforgalmi értékbecslő szakértőt az értékesítésre szánt önkormányzati tulajdonú
lakóingatlanok felértékelésére azzal, hogy a szakértői díjat az Önkormányzat és az elővásárlásra
jogosult lakó egyenlő arányban viseli.
Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző
3.) Gazdálkodás helyben
4.) Irattár

10. napirendi pont: Gyermekétkeztetés térítési díjainak tudomásul vétele
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, gyermekétkeztetés kérdése. Igazából
utoljára 2017-ben volt étkezési díj emelés. Olyan 9-10%-os emelés van most. Én azt gondolom nem
olyan eget vető, számolva azzal, hogy ha áremelkedés volt az leginkább az élelmiszer árakat
érintette. 9-10% körüli a változás. Én is ott ebédelek, azt gondolom, hogy elfogadható az étkeztetés
színvonala. Mivel a fenntartó az Intézményfenntartó Társulás Kistelek Pusztaszer vonatkozásában,
ezért nyilván nekik kell erre határozatot hozni, de mi tudomásul tudjuk ezt venni és inkább
információs közlésként hoztuk a testület elé. Időnként vannak érdekesebb, különlegesebb kaják, a
gyerekek nem mindig élvezik ezt. Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás módja: nyílt
A szavazás számszerű eredménye:
6 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
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21/2020.(III.11.)Kt. határozat
Tárgy: Gyermekétkeztetés térítési díjainak tudomásul vétele
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Soós Mihály egyéni vállalkozó árajánlatát
a gyermekétkeztetés díjaira vonatkozóan az előterjesztés szerinti tartalommal tudomásul veszi, és
felkéri a Térségi Intézményi Társulás Társulási Tanácsát, hogy ennek megfelelően állapítsa meg a
gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait.
Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző
3.) Térségi Intézményi Társulás Társulási Tanácsa
4.) Irattár

11. napirendi pont: Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről
Máté Gábor polgármester: Mondom az elmúlt időszaknak a dolgait. Ópusztaszeri út témája nem
került a napirendi pontra, nem véletlenül. Makra József polgármester úr azt mondta, hogy őneki esze
ágában sincs még az utat átadni a közútnak. Nem hagytam ennyiben, megkerestem a közút
képviselőjét, hogy lehet-e azt csinálni, hogy csak a mienket adjuk oda? Nem. Faltól falig szeretnék
ők is kezelni az utat. Majd azért ez ügyben futhatunk még egy-két kört egyelőre ennyi az információ.
Azért nem akarja Makra Józsi kiadni a kezéből, mert ők a közmunka program miatt nem akarják
átadni. Templommal kapcsolatos kérdés. Folyamatban van a harangláb tervezése, mi rengeteget
finomítottunk rajta. Ha összeáll a rendszer, akkor kalkulálunk egy árat és arról majd beszélni fogunk.
Elkészült a nagy templom harang is, majdnem felszerelhető állapotban van. kellően tiszta, az
alkatrészek megvannak. Két lépcsőben lehet a harangot betenni, nem nagy probléma, megoldható.
Attól függ, hogy mikor tudjuk a harangot berakni, hogy az állványzatot mikor bontják el. Amíg fent
van az állványzat nem tudjuk berakni. Azt gondolom április közepén felszerelésre kerül, jó esély van
rá. Akkor megtesszük a harang szentelését és onnantól kezdve szólhat is. Hajszoljuk a templom
további dolgait, július 4-re tervezzük a templom szentelést. Azért erőszakoltam ki ezt az időpontot,
hogy legyen mihez kötni és legyen mire hivatkozzak és hajtani a munkálatokat. Püspök úrnál is
voltam lent a héten, azt mondta ebben az időpontban ő is ráér. Neki is megfelel, ha kész lesz addigra
és átadható lesz a templom. A helyben készült munkák mind készen vannak. Az a nagy baj, hogy a
helyi vállalkozók meg alvállalkozók egy részét a fővállalkozó nem fizette még ki és ezen erősen
kardozunk a napokban. Magyar Falu Program keretében holnap lesz egy egyeztetés. Amire
gondoltam, hogy fontos lenne rámozdulnunk az egyrészt ismét a traktornak a beszerzése. nagyon
jó lenne, ha saját traktorral tudnánk dolgozni, olcsóbb lenne meg mindig a rendelkezésünkre állna.
Minden olyan vontatmány meg van már, amivel aztán működtetni tudjuk. Most árajánlatot is kapok
erre. Olyan MTZ traktort akarunk venni, aminek homlokrakodó része is van. Balástyával van közösen
egy ilyen rendezvényes pályázatunk, amibe én nem akartam nekimenni annak idején, csak azért
társultunk bele, hogy Balástya el tudjon indulni. Egy nagyon kedvezőtlen kritériumok szerint lehetett
volna ezt a pályázatot megcsinálni. Így társulásba azért mentünk bele, hogy akkor túl nagy
elvárásaink nincsenek vele kapcsolatban, viszony hozzá tudunk jutni bizonyos dolgokhoz. Amellett,
hogy a rendezvényeink egy részét ebből lehetett támogatni megrendelésre került 100 db szék, 3 db
3x3 méteres sátor. Ez hamarosan meg fog érkezni. A részű nyíró a Magyar Falu Program keretében
tavalyi évben pályáztunk, az a mai nap megérkezett. Itt az udvaron meg lehet tekinteni. Elindítottuk
Munkástelepen az utak karbantartását, de sajnos elég szerencsétlen lett az időjárás. Le is kellett
fújnom a további utakkal való műveleteket. Most várjuk, hogy egy hétnyi szárazabb idő legyen, hogy
a munkástelepi úton egy újabb gréderezést tudjunk csinálni. Tűzgyújtásról akartam beszélni, de már
majdnem elmondtam az előbb a dolgokat. Belterületen kedden és pénteken lehet 4 órától 8 óráig
bizonyos körülmények között tüzelni. Nem akármit és nem akármilyen formában. Külterületen pedig
be kell jelenteni a katasztrófavédelemnél. Március 15-ei ünnepségeket a kormány szinten és az
oktatásügyben is javasolták, hogy szűk körben tartsák meg.
Katona Mária képviselő: Tegnap erről sokat vitáztunk a helyszínről, felmerült az, hogy itt a nagy
teremben, illetve az iskolában az előadó teremben. Zsoltival együtt mi azt mondtuk, hogy az
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előadóterembe, ha bezsúfoljuk az összes gyereket sokkal koncentráltabban jelenik meg a vírus, mint
hogyha idehoznánk a nagy terembe. Ma reggelre megoldódott a kérdés, el fog maradni az ünnepség
a hányós hasmenéses vírus miatt. Minden osztálynak osztály keretein belül lesz megemlékezése.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen a kiegészítést. Utolsó témaként mondanám, hogy a
Vitarának a vizsgáztatása megtörtént, vonóhoroggal ellátták. Teljes kenőanyag cserét kértem. Ma
hozták meg az autót, a vizsgáztatással együtt 230-240 000 Ft volt a dolog. El kell döntsük, hogy mi
legyen a másik Vitarával, passzoljuk el valamilyen módon és mennyiért. A Magyar Falu Program
keretében traktort szeretnénk leginkább megpályázni. Van út pályázat is, de az a nagy baj, most
megjelenik a pályázat, hogy nekem már holnap valami összeggel elő kellene, hogy álljak. Amit
megcélozhatunk a Dózsa György utcának az aszfaltozása vagy a munkástelepi útnak az aszfaltozása.
Megkérdeztem a tervezőt, hogy próbálja meg úgy nagyságrendileg megbecsülni. Azt mondta, hogy
olyan 13 000 000 Ft az, amibe bele tudna férni a Dózsa György utcának az aszfaltozása. Ezzel tudunk
számolni. ezzel az összeggel fogok holnap kardozni valamilyen szinten, ha ezt jónak látjátok. A
traktor az 15 000 000 Ft-os tétel. Tavaly olyan 28-30 000 000 Ft körüli volt az összeg, amivel tudtak
a települések így-úgy gazdálkodni. A maradékot pedig az óvodának a kerítésére pályáznánk meg.
Ezen felül lehet majd a civil szervezeteknek is pályázni, de az egy külön keret. Lehetne pályázni
falubuszra is, én nem szeretnék falubuszra pályázni. Annak a fenntartási költsége meg az
üzemeltetése azt gondolom több gonddal jár, mint amennyi haszonnal. Én most csak a prioritásokat
szerettem volna elmondani. Az, ami tavaly volt én nem fogom támogatni, hogy fölaprózzuk ilyen 12 000 000 Ft-okra és abból oldjuk meg amennyi marad. Ennyi az én mondandóm. Van-e ehhez
kérdés?
Katona Mária képviselő: A hulladék égetéssel kapcsolatban a péntek és a kedd délután. Ide nem
kell űrlapot kitölteni, engedélyeztetni?
Máté Gábor polgármester: Nem. Ez önkormányzati rendeletbe benne van, benne van az is, hogy
hogyan.
Katona Mária képviselő: Viszont az a gyakorlat meg a tapasztalat, hogy hétvégén vannak otthon
az emberek. Ha én magam is el akarom égetni, akkor vegyek ki szabadságot emiatt?
Máté Gábor polgármester: Péntek délután 4 órától szabadságot kell kivenned? Elmondom miért
ez az idő van megjelölve. Azért, mert a hétvégét szeretnénk pihenéssel tölteni és nem a szomszédnak
a füstjét szagolni.
Katona Mária képviselő: Mégis akkor égetik. Mi a teendő, mi van akkor?
Máté Gábor polgármester: Szólni kell neki vagy nekem és akkor odamegyek. Tiborral körbejártuk
a falut a múlt héten és 15 olyan rendellenességet láttunk, ami arra volt érdemesítve, hogy
felszólítsunk valakit, de ezek sem voltak súlyosak. Volt egy szemétégetéses történet, ami egyrészt
külterületen volt. Ami belterületen volt az meg műanyag égetés volt. Leültem és megbeszéltem
velük.
dr. Jaksa Tibor jegyző: Azért van ez az önkormányzati rendelet, ha nem ebben az időpontban
történik avar és kerti hulladék égetés akkor a katasztrófavédelem majd megbünteti ezt az ingatlan
tulajdonost.
Máté Gábor polgármester: Van-e még a beszámolómhoz kérdés? Nincs, aki elfogadja a
beszámolómat, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás módja: nyílt
A szavazás számszerű eredménye:
6 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
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22/2020.(III.11.)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

12. napirendi pont: Kérdések, bejelentések
Máté Gábor polgármester: Kérdések, bejelentések az utolsó napirendi pont.
Kósáné Buknicz Mária képviselő: Érintettük az előbb már a kérdést, de én akkor nem szóltam, a
szemétlerakó nyitvatartásával kapcsolatba, hogy többen is jelezték, hogy meg lehetne-e oldani, hogy
ne csak egy napon legyen egy héten?
Máté Gábor polgármester: Volt olyan, hogy szombaton is nyitva volt. Nem emlékszem már rá,
hogy miért szűnt meg. Azt hiszem akkor volt munkaerő kapacitás problémájuk és átutazó volt és ne
tudták megoldani. Fölvetem, annak nincs akadálya.
Kósáné Buknicz Mária képviselő: Én most azért kérdezem, hogy a múltkor valaki úgy jár, hogy
háromnegyed 4-kor ment oda és akkorra már nem volt nyitva.
Máté Gábor polgármester: Ilyenkor ezt azért jelezni kell, mert ha ő háromnegyed 4-kor ment oda
és 4-ig nyitva kellene lennie, akkor én azt honnan tudjam. Konkrét javaslattal állok elő, hogy akkor
legyen szombaton 9-12-ig is nyitva.
Kósáné Buknicz Mária képviselő: A másik pedig, ezt is érintettük egy kicsit a bérlakással
kapcsolatban, egyszer már beszéltünk veled, hogy pedagógushiány van. most nálunk problémák
lesznek, nem lesz óvónő. Megy Böbe nyugdíjba, nem lesz ki dolgozzon. Mi lesz velünk? Arra
gondoltunk esetleg, hogy csábítani embereket azzal, hogy itt lakhatás is lenne. lehetőség egy
fiatalnak is, mondjuk, aki vállalja, hogy kis faluba kijön. Volt már ilyenre példa, hogy azt mondták a
fiatalok, hogy nem jönnek ki ide. Erre volna-e lehetőség? Te egyszer azt mondtad, hogy akkor esetleg
bérelni egy lakást, azt fizetni albérletként.
Máté Gábor polgármester: Mármint ki fizetné?
Kósáné Buknicz Mária képviselő: Hát az önkormányzat.
Kósáné Buknicz Mária képviselő: Akkor lehetne, ha van ilyen lakás. Nyilván ennek olyan lakásnak
kell lenni, amibe még nem kell áldozni, mert ha ez albérlet, akkor egy beköltözhető, komplett
lakásnak kell lennie. Én nem tudok ilyet Pusztaszeren. Ha te tudsz, akkor szívesen beszélek a
tulajdonossal. Általában, amikor ilyen albérletet kerestem bármikor, sokszor futottam ilyen köröket
a faluban, nem adják ki albérletbe a házakat. Erre nem tudok neked biztató választ adni.
Kósáné Buknicz Mária képviselő: Ez az udvari lakás, ami régen szolgálati lakás volt, azzal mi a
helyzet most?
Máté Gábor polgármester: Az a közmunkásoknak a melegedője.
Kósáné Buknicz Mária képviselő: Csak ennyi? Azt nem lehet már visszacsinálni?
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Máté Gábor polgármester: Kizárt dolog, abba nagyon sokat kellene beletolni, azt el kell felejteni.
Bitó Zsolt képviselő: Egy gondolatébresztő csak, a Kistelek járás van, ahova Pusztaszer is tartozik
meg egy jó pár falu. Egy hét múlva kezdődik a gombaszezon. Ha valaki gombát szeretne szedni és
elfogyasztani bevizsgáltatni vagy beviszi Szegedre vagy pedig elviszi Kiskunfélegyházára vagy
Szentesre. Ebbe a kistérségbe nincs gomba szakvizsgáló a járásban. Az, aki diagnosztizálja, hogy a
gomba fogyasztható vagy nem. Arra gondoltam, hogy lehet, hogy itt ebbe a járásba társulni kellene
a településeknek és egy embert kiképeztetni. Én azt gondolom fel kellene vetni a Járásban.
Máté Gábor polgármester: Jó, ezt én a következő társulási ülésen fölvetem.
Nagy Emese képviselő: A parkosítással kapcsolatban szeretnék a sarki épületnek mondani egykét dolgot. A Kormos Robi csinált egy növényekből összeállított árral lebontott tervet. Megadott két
elérhetőséget, ahol ezeket be lehet szerezni, aminek az összege 264 600 Ft. A mulcsozott szigetek,
amik itt vannak és a vonulata az épületnek, amiről szó van. polgármester úr átnézte a növényeket
a neve alapján. Robi is elmondta, polgármester úr is elmondta jó az elgondolások. Azért is kértem
meg a Robit, hogy ő csinálja, mert én nem tudom, hogy mekkorára nő, szélességes mekkora lesz.
Figyelt arra is, hogy olyan növények legyenek, am nyáron szép virágos. Örökzöld is van benne, hogy
télen is mutasson az a terület. Azt még nem beszéltük meg, hogy ki rendelje meg ezeket.
Máté Gábor polgármester: Be van tervezve a költségvetésbe.
Nagy Emese képviselő: Március-április környékén itt kell legyenek a növények.
Bitó Zsolt képviselő: Ez a 200 000 Ft csak a növények vagy ültetéssel együtt?
Nagy Emese képviselő: Ez csak a növények ára. Polgármester úr azt mondta, hogy a közmunka
program keretében elültetik. Én minden képpen szeretném azért a Robit kérni, hogy felügyelje ezt.
Máté Gábor polgármester: Ha megbeszéljük Robival én is tudom felügyelni.
Sági Mihály képviselő: Zsolti elkezdte, hogy tűzzük napirendi pontra az elmúlt évek
beruházásainak azon részét, hogy mikor lesz befejezve. Többek között a hangszigetelt ajtó az orvosi
rendelőn. Szeretnék egyszer végig menni veled gyalog a Fő utcán, amit csinált a Robi járdát. 10-12
olyan repedés van egyik széltől a másikig, nem kapubejáróba, ami szerintem ahhoz fog vezetni, hogy
ezek tovább fognak repedni. Nagyon tetszett a múltkor Zsolti azt mondta, hogy nem érdekli, hogy
miért történt, engem az érdekel, hogy mikor lesz kijavítva. Az önkormányzattól szerintem nagyon
kell kezdeni azzal a járdával valamit. Megnéztem a könyvtárat is sajnos, nincs a mai napig beöntve,
ez a legkisebb bajom. A másik bajom, hogy Kisteleken látom, hogy minden olyan épületnél, ahol
csinálnak járdákat ott a falakat leszigetelik. Itt a könyvtárnál nincs legszigetelve.
Máté Gábor polgármester: A járdával azt tudom mondani, hogy már akkor elrepedt amikor
öntötték. Több helyen fölszedettem akkor a járdát, látod, hogy különböző színűek is vannak, nem
tudjuk, hogy miért repedt meg. Dilettáció hiába volt az a beton, amit akkor hoztak nem tudni, hogy
mitől, de folyamatosan repedt. Azóta se történt ilyen, nem tudjuk a magyarázatát. Nem gondolom,
hogy a Robi volt ebben a hibás. A járda használhatósága nem romlott, ez inkább esztétikai probléma.
Ez nem időközben keletkezett repedések, hanem már az építéskor keletkeztek, ahogy kötött a beton.
Ő sem tudott rá magyarázatot, hogy miért. Mi is most, hogy építjük a járdákat, sehol nem
tapasztaljuk ezt.
Bitó Zsolt képviselő: Én azt mondom, hogy valamit kezdeni kell vele. Biztos vagyok benne, hogy
van rá technológia, hogy ezeket a repedéseket kijavítsák.
Máté Gábor polgármester: Van megfelelő cég is, aki ezt meg tudja csinálni. Az ópusztaszeri útnak
is vannak ilyen dilettációs repedései, meg a hőtágulásból adódó repedései. Én ebben olyan megoldást
tudok találni, hogy a következő testületi ülésre fölmérjük ezeket a gondolatokat meghívjuk a Robit
és megbeszéljük vele, hogy mit lehet tenni ez ügyben ő hogy látja a dolgokat.
Bitó Zsolt képviselő: Azt gondolom ettől függetlenül, hogy nekünk együtt kell dolgoznunk majd öt
évig és rengeteg olyan dologban fogok vitatkozni, ahol ki vitelezze ki, meg hogy legyen. A múlt és a
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jelenlegi állapot pontos ismerete nélkül nem fogunk tudni előre haladni, azért is kértem azt, hogy
nézzük meg hol tartunk. Hol vannak hiányosságok, hogy ebből okulva próbáljunk meg megoldásokat
találni.
Máté Gábor polgármester: A probléma az, hogy ez nem a mi pénzünk, ezek pályázati pénzek. A
pályázatoknak határidejei vannak, a határidőre teljesíteni kell, mert ha nem akkor bukik minden.
Utána ezt helyre nem teszi senki. Van egy ilyen kényszer az egész rendszerben. Ez valamilyen módon
sarkallja előre a dolgokat, nem tudunk időnként mit tenni ez ügyben.
Sági Mihály képviselő: Én is felvetettem már a képviselő-testületi ülésen ezt a Mesiék féle dolgot
és egy év alatt nem történt semmi.
Máté Gábor polgármester: Robi nem áll ellene, mikor valami miatt szólok neki, hogy javítani
kellene, jön és megcsinálja.
dr. Jaksa Tibor jegyző: Amit Zsolti elmondott, nekem annyi csengett le belőle, hogy igen perszer
egy szerződésbe beleírjuk, hogy szavatol érte, hogy első osztályú munkát végez. Mit értünk első
osztályú munka alatt? A vállalkozó főnök megmondhatta, hogy mit ért ez alatt. Lehet, hogy egy kicsit
szájba rágósabban is meg lehetne fogalmazni ezeket a szerződéseket. Mindig az van, hogy már
tegnapra kellett volna. Üssünk össze egy szerződést, aztán bízzunk benne, hogy talpára esnek a
dolgok.
Katona Mária képviselő: Reagálnék arra, amit itt utoljára mondtál el, hogy a pályázat miatt, a
pályázatoknak határideje van és nem érdemes reklamálni. Nem használják ki ezt egyébként a
vállalkozók, hogy tudják, hogy neked határidőre kell teljesíteni?
Máté Gábor polgármester: Ők sem akarnak rossz munkát végezni, van, hogy nem sikerül úgy
ahogy kellene, sajnos utána utólag pedig már helyre tenni a dolgokat nem egyszerű.
Katona Mária képviselő: A gyerekesélyes pályázat kapcsán a megbeszéléseken többször volt, hogy
hallottam, hogy különböző településeken mi minden beruházások történtek pályázati dolgokból.
Maradandó, nem csak foglalkozás, meg kirándulás meg ilyesmi, hanem olyan dolog, ami ott is fog
maradni. Időnként föltettem a kérdést a kollegáknak is, hogy tudtok arról, hogy Pusztaszernek mi
jutott ebből? Mondták, hogy attól függ, hogy helyileg a testület vagy az önkormányzat, hogy
állapodott meg a pályázattal. Ma egy hete voltam és ott kiderült, hogy ha nem is az 1.4.2-es
gyerekesély, hanem az EFOP 2.1.2-ből lett a kisiskola felújítva. Ott akkor ablakot cseréltek, ajtót
cseréltek meg világítást cseréltek. Meszelés nem volt benne?
Máté Gábor polgármester: Nem. Az ablakok környékén igen. Nekünk kellene helyre tenni azokat
a részeket.
Katona Mária képviselő: Átmentem, körbe néztük a takarítóval, mert panaszkodik ő is, hogy ő
próbálja rendben tartani. Akkor amikor én órát tartok, nem nézem meg ilyen tüzetesen, mint most.
A lambéria mögött a vakolat iszonyú állapotban van, illetve a lambéria is már helyenként hiányos.
Ezzel nem lehet-e valamit csinálni? Terv van-e erre?
Máté Gábor polgármester: Igen, volt már, hogy meg is terveztük, hogy hogyan oldjuk meg.
Önerőből tudunk egyelőre gondolkodni. Ilyen jellegű pályázat nem tudom van-e. van még számtalan
ilyen helyzetünk, amit helyre kellene rakni. Annak az épületnek alapja sincs.
Katona Mária képviselő: Következő, ha már iskola és környéke. A héten mikor ügyeletes voltam,
akkor néztem fel, esett az eső. A csatorna már lentről látszik, hogy tele van és nőnek benne a
különböző növények. Tönkremegy a csatorna, ha nem lesz kitakarítva. Ez kinek a dolga?
Máté Gábor polgármester: A fenntartó dolga. Egyszer már kitakaríttattam a Czékus Jánostól
tudtam hozni egy ilyen harmonikás emelős szerkezetet. A mi jóindulatunk elterjedhet odáig, hogy
megoldjuk és volt is erre példa
Katona Mária képviselő: Következő, fölmerült, hogy az iskolánál ott van évek óta a szélkerék. Nem
működik, annak azért lenne funkciója, a működhetne. Lehetne-e esetleg róla szó, hogy kapnánk rá
támogatást, hogy újra működtethetővé tegyük?
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HATÁROZATOK JEGYZÉKE
Sorszám
13/2020.(III.11.)Kt. határozat
14/2020.(III.11.)Kt. határozat
15/2020.(III.11.)Kt. határozat
16/2020.(III.11.)Kt. határozat

17/2020.(III.11.)Kt. határozat

18/2020.(III.11.)Kt. határozat
19/2020.(III.11.)Kt. határozat

20/2020.(III.11.)Kt. határozat
21/2020.(III.11.)Kt. határozat
22/2020.(III.11.)Kt. határozat

Tárgy
Napirendi pontok elfogadása
A Szeged-Csanádi Egyházmegyével fennálló
közoktatási-nevelési
megállapodás
felülvizsgálata
Mezőőr beszámolója
Döntés a Kisteleki Térségi Egészségügyi
Központ Nonprofit Kft. és a Kisteleki Térségi
Járóbeteg
Szakellátó
Kft.
2020.
évi
finanszírozásáról
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő
fizetési kötelezettségek költségvetési évet
követő három évre várható összegének
megállapítása
Pusztaszer Községi Önkormányzat 2020. évi
összesített
közbeszerzési
tervének
jóváhagyása
Kivitelező kiválasztása a „Pusztaszer, hrsz.:
47/16 ingatlanon lévő közparkon épült piactér
rávezető járda építése a Kossuth utca és az Ady
Endre
utca
közötti
szakaszon”
tárgyú
munkához
Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítési
lehetőségeinek felülvizsgálata
Gyermekétkeztetés térítési díjainak tudomásul
vétele
Polgármester tájékoztatója két ülés közötti
időszak eseményeiről

Határidő
azonnal
azonnal
azonnal
azonnal

azonnal

azonnal
azonnal

azonnal
azonnal
azonnal
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MEZŐŐRI BESZÁMOLÓ
2019-2020 évre
Tisztelt Képviselő-testület!
Feladataim az előző évekhez képest nem változtak. Beszámolómmal kapcsolatban
felmerülő további kérdéseikre a testületi ülésen készséggel válaszolok.
Feladataim:













Külterületi termőföldek, műtárgyak facsoportok felügyelete
Kóborállatok figyelése
Illegális hulladéklerakók felderítése, felszámolása
Külterületi földutak felügyelete és karbantartása
Közreműködés a külterületi földügyek rendezésében
Hulladéklerakó rekultivációjának felügyelete
Parkerdő teljes körű felügyelete és karbantartása
Közmunkaprogramban résztvevő alkalmazottak külterületi munkájának irányítása
Szervezési, irányítási feladatok a hó eltakarításában vis maior események
elhárításában
Közös szolgálatok a természetvédelmi őrökkel, hivatásos vadászokkal, erdészeti
hatósággal és rendőrségi körzeti megbízottal.
Rendszeres kommunikáció a külterületi lakossággal.
Kapcsolattartás a Hétvezér Vadásztársasággal.

Tapasztalatok:
1. Külterületen jelentős szabálysértések, bűncselekmények 2019-ban sem történtek. A
kisebb vitákat sikerült helyileg rendezni. A külterületi útjaink egy része továbbra sem
a fölhivatali térképnek megfelelő helyen van. Egyes külterületi utak nem az
önkormányzat tulajdonában és kezelésében vannak. A hivatalos kezelőknek a
jelentkező problémákat jelzem és próbálunk megoldásokat találni, több kevesebb
sikerrel.
2. A közmunkaprogram keretében külterületi földutak karbantartását és járdaépítést
végeztük a tavalyi évben. Igyekeztünk az utakat úgy helyreállítani, hogy az egyre
növekvő méretű gépek is elférjenek rajta, de egyes helyeken az út adott szélessége ezt
nem igazán teszi lehetővé. A közlekedőknek kerülőutakat javaslok.
3. A külterületen kis egyedszámú kóbor állat tapasztalható, amelyeknek sorsa és a velük
kapcsolatos eljárási rend továbbra sem kidolgozott. Rendszeresen jelzéssel élünk a
kormányhivatal felé. A problémát térségi együttműködés keretében lehetne
megoldani.
4. Illegális hulladéklerakók csak időszakosan jelennek meg környezetünkben, amelyeket
a közmunkások segítségével megszüntetjük. A hulladékudvar kezelőjével megfelelő
az együttműködésünk. A külterületi szemetelők többnyire nem pusztaszeri lakosok.
Pusztaszer külterülete továbbra is illegális lerakóktól mentes.
5. A külterületi földutak állapota időjárásfüggő. Rendszeres kapcsolatot tartunk a
gazdákkal. A földutak állapotára kevesen figyelnek és egyre romlik az együttműködési
készségük. Az utak karbantartásához szükséges eszközök rendelkezésünkre állnak, de

megfelelő pályázat híján továbbra sem sikerült alkalmas erőgépet beszerezni. Az idei
MFP keretében újra próbálkozunk.
6. Minden külterületi földkimérésnél megjelenek. Vitás földügyeknél gyakran szükséges
a felek közötti eredményre vezető együttműködés segítése. Ez általában eredménnyel
jár, komolyabb viták nem alakultak a tavalyi évben.
7. Lehetőségeinkhez mérten gondozzuk parkerdőt. Az utak karbantartása és a fűnyírás
rendszeres. Az esetlegesen elpusztult növények eltakarítása megtörtént, pótlásukat az
újulatok szelektálásával próbáljuk megoldani. Az összegyűjtött gallyakat ledaráljuk és
az erdei utak illetve közterületek mulcsozására használjuk fel.
8. A közmunkások megbízható, jó munkát végeznek, összetartó csapat alakult belőlük.
Munkájukkal alapvetően elégedett vagyok.
9. A hó tolás szervezésére ősz végén tervet készítettünk de az elmúlt télen erre nem volt
szükség.
10. Hideg téli időszakokban fokozottabb tanyabejárást tartok a rászoruló tanyasi lakosok
körében, amelyről tájékoztatom a polgármestert és a jegyzőt. Szükség esetén tüzelőt
biztosítunk számukra.
11. A 260 q barnaszén kiosztásának szervezésében is közreműködtem.
12. A belterületi csapadékvíz-elvezető csatornákat a katasztrófavédelemmel
együttműködve rendszeresen felügyeljük, az átereszek eltömődéseit elhárítjuk.
13. A külterületi belvízcsatornák kezelése az ATIVIZIG hatáskörébe tartozik, szükség
esetén egyeztetek velük, informáljuk egymást, de azelmúlt évben nem volt olyan
esemény, ami azonnali beavatkozást igényelt volna.

Pusztaszer, 2020. 03. 05.
Szabó Sándor
mezőőr

……/2020.(………)Kt. határozat
Tárgy: Döntés a Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. és a Kisteleki Térségi
Járóbeteg Szakellátó Kft. 2020. évi finanszírozásáról
HATÁROZATI JAVASLAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ
Nonprofit Kft. által végzett járóbeteg szakellátás támogatására 125 532,-Ft/hónap, a Kisteleki
Térségi Járóbeteg Szakellátó Kft. által végzett 24 órás ügyeleti tevékenység ellátására pedig
178 408,-Ft/hónap támogatási összeget állapít meg és folyósít 2020. március 1-jétől kezdődően.
Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző
3.) Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.
4.) Gazdálkodás helyben
5.) Irattár

Pusztaszer Községi Önkormányzat Polgármesterétől
6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45.
T. +36 62 576 510
F. +36 62 576 511
pmhiv@pusztaszer.hu
Iktatószám: PUK/91-3/2020.

Tárgy: 2020. évi Költségvetési
rendelet-tervezet

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 benyújtottuk 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.
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 PUSZI KÖSZI 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

10.045.400Ft

- Fejezettől átvett pénzeszköz mezőőri feladatokra (270.000Ft/negyedév) 1.080.000Ft,
- 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 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
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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.
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. 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
32.187.468Ft
Az önkormányzat személyi juttatásai előirányzata 32.187.468Ft. 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, valamint a képviselői tiszteletdíj.) A személyi
juttatások előirányzatának összetételét a költségvetési rendelettervezet 7. melléklete részletezi.
I.1.2.K2 Munkaadókat terhelő járulékok
5.396.179Ft
Az önkormányzat által kifizetendő személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok
előirányzata 5.396.179Ft.
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,
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- 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, kisjavítás 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

39.596.282Ft

I.1.5.K5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 25.222.517Ft
- Járóbeteg szakellátás és 24 órás ügyelet támogatása 3.647.286Ft,
- Többcélú Társulás Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat érdekeltségi hozzájárulás 595.140Ft.
- Intézményfenntartó Társulás Óvoda finanszírozás 10.173.091Ft,
- Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozás 10.687.000Ft,
- Bursa Hungarica 120.000Ft.
I.1.5 K5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 7.267.584Ft
- Vállalkozás (fogorvos) működési célú támogatása 4.682.300Ft,
- Pusztaszer Községért Közalapítvány 1.500.000Ft,
- PISZE támogatása 300.000Ft,
- 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 7.106.181Ft
Ebből az általános tartalék összege 5.765.651Ft, Vis-maior tartalék 500.000Ft és a Képviselői Alap
tartaléka 840.530Ft.
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.
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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. március 06.

Máté Gábor
polgármester

6

RENDELETTERVEZET
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 Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Előkészítő Bizottsága véleményének kikérésével 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 Mötv. 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,
51.625.953Ft KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGGEL,
51.625.953Ft FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELLEL állapítja meg.
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- 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. és 2. melléklete tartalmazza.
- 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 alapokra szánt keretösszeg 2020. évi előirányzata 3.100.551Ft, melyből a személyi
juttatás és járulék összeg 2.260.021Ft, a fennmaradó összeg 840.530Ft, melynek kimutatását
képviselői alap rész előirányzatai bontásban 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.
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7. § Az Önkormányzatot megillető központi költségvetési kapcsolatokból származó helyi
önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatinak támogatási összege 46.883.246Ft
(Negyvenhatmillió-nyolcszáznyolcvanháromezer-kettőszáznegyvenhat forint).
8. § Az Áht. 86. § (5) bekezdése szerint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv
esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv előző évi maradványának elvonandó és
felhasználható összegéről, amelyet a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagy
jóvá.
9. § (1) Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet az adott költségvetési évben érvényesülő,
(a továbbiakban egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő (a továbbiakban: tartós).
(2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.
(3) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési
bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
(4) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében
meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között
átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzatmódosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(5) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez
jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a képviselő-testületet
tájékoztatja.
(6) A Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a
költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon
meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az
intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési
rendelet módosítását.
(7) Az Áht. 34. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Képviselő-testület a helyi önkormányzat
bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadások közötti átcsoportosítást negyedévenként
legfeljebb 10 millió forint 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) Figyelemmel az Mötv. 68. § (4) bekezdésében foglaltakra a polgármester 1 millió forint értékhatárig
dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.
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.
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12. § Az önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek
számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel – nem szociális ellátáskánt –
juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem
teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a
felhasználást és az elszámolást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve
magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, és a támogatási
szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel
kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére. A Pusztaszer Községért Közalapítvány részére
az önkormányzat 1.500.000Ft-ot, a PISZE részére 300.000 Ft-ot tervez a költségvetésében, mint nonprofit 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.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek
lebonyolítását 10 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester
a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a
képviselő-testület határozatban dönt.
17. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja:
likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) A likvid hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötése a képviselő-testület kizárólagos hatásköre.
18. § (1) Az Önkormányzat 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 10.687.000Ft-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 10.173.091Ft-ot
működési célú támogatásként biztosít a költségvetésben.
(3) A Képviselő-testület a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása Szociális Központ és
Gyermekjóléti Szolgálat működéséhez az érdekeltségi hozzájárulást 595.140Ft 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
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23. § (1) A házipénztár kezelése az önkormányzat tekintetében a Csengelei Közös Önkormányzati
Hivatal Pusztaszeri Kirendeltségén történik.
(2) A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, a szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. § alapján, előnyben kell részesíteni a banki
átutalást.
(3) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet
sor.
(4) Az Önkormányzat készpénzes kifizetései teljesítése érdekében készpénzt vehet fel a
bankszámlájáról a házipénztári forgalom lebonyolítása érdekében.
(5) A házipénztárból lehetőség van készpénzelőleg felvételére. A készpénzelőleg felvételére, az azzal
való elszámolásra vonatkozó részletszabályokat a Pénzkezelési Szabályzat tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat házipénztárából készpénzben teljesíthető
a) Személyi juttatások
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek; foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
(közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi jellegű juttatások, diákmunka programmal kapcsolatos
személyi jellegű juttatások, illetményelőleg, fizetési előleg, nem rendszeres személyi juttatások a
foglalkoztatott külön kérésére, foglalkoztatottaknak járó szociális támogatások, megbízási díjak,
tiszteletdíjak, alkalmazottak munkába járásának utazási költségtérítése, közlekedési költségtérítések,
reprezentációs kiadások)
b) Dologi kiadások
- Szakmai anyag beszerzés (gyógyszer, vegyszer, könyv, folyóirat, egyéb szakmai anyag),
- Üzemeltetési anyag beszerzés (irodaszer, nyomtatvány, hajtó- és kenőanyag, munkaruha, védőruha,
egyéb üzemeltetési anyag),
- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (informatikai eszközkarbantartás),
- Kommunikációs szolgáltatás (nem adatátviteli célú távközlési díj, egyéb különféle kommunikációs
szolgáltatás),
- Bérleti és lízingdíjak,
- Karbantartás, kisjavítás szolgáltatásai,
- Egyéb szakmai szolgáltatások,
- Szállítási szolgáltatás,
- Postai szolgáltatások,
- Egyéb üzemeltetési szolgáltatás,
- Belföldi kiküldetések,
- 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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2020. évi eredeti előirányzat
Ft-ban

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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PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

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.

K1-5

Működési költségvetési kiadások

117 438 149

1

K1

Személyi juttatások

32 187 468

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

39 596 282

K506

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

595 140

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

10 173 091

5

K506

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

10 687 000

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

2 585 284

5

K513

Képviselői alap tartalék

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

7

K7

Magyar Falu Program Óvoda udvar játszótéri elemek felülvizsgálata, felújítása

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

1

5

I.

2

5 396 179

120 000

840 530
500 000
5 765 651

1 200 000

26 000

45 440
209 500
10 930 255
6 722 118
500 000
837 438
2 428 139
442 560
-

K9

Finanszírozási kiadások

-

1

9

K9

Finanszírozási kiadások működési

-

2

9

K9

Finanszírozási kiadások felhalmozási

-

I.

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

4 162 239

4 939 761

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

9 278 990

9 786 512

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

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

507 522

0

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

augusztus szeptember

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

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

8 846 700

1 421 100

5 783 956

1 553 300

1 659 000

K2

Munkaadókat terhelő
járulékok és szociális
hozzáárulási adó

1 978 389

1 524 093

248 693

1 012 193

271 828

267 383

K3

Dologi kiadások

1 209 350

2 373 650

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

1 680 000

3 910 000

849 600

25 102 517

348 200

793 750

Sport, ifjúsági
ügyek

4 682 300

571 500

1 212 050

305 284

300 000

7 106 181

K8

Beruházás

4 006 165

4 924 380

K8

Felújítás

7 222 118

3 265 577

13 323 783

41 258 292

10 370 793

5 295 900

2 050 793

25 102 517

3 910 000

7 671 749

5 030 500

793 750

3 034 478

4 788 033

876 784

1 512 050

13 323 783

41 258 292

10 370 793

5 295 900

2 050 793

25 102 517

3 910 000

7 671 749

5 030 500

793 750

3 034 478

4 788 033

876 784

1 512 050

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

7 106 181

K8

Beruházás

12 773 885

K8

Felújítás

10 930 255

Költségvetési kiadások
összesen
K9

93 600
1 028 700

0

2 158 147

5 396 179
396 720

396 720

27 110 220
13 148 000

13 148 000

420 000

32 490 101

13 568 000

Létszám

141 142 289
0

Finanszírozási kiadás
Költségvetési és
finanszírozási kiadások
összesen

32 187 468

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

32 187 468

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

K5

Többcélú Társulás működési célú támogatása érdekeltségi hozzájárulás

K5

Óvoda működési célú támogatása

10 173 091

K5

Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása

10 687 000

K5

Bursa Hungarica

K5

Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos)

4 682 300

K5

Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre

2 585 284

K5

Tartalékok

7 106 181

K5

Egyéb működési célú kiadás

3 647 286
595 140

120 000

39 596 282
117 438 149

Költségvetési kiadások
K9

5 396 179

-

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

32 187 468

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

K5

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

K5

Óvoda működési célú támogatása

10 173 091

K5

Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása

10 687 000

K5

Bursa Hungarica

K5

Egyéb vállalkozás működési célú támogatása

4 682 300

K5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 585 284

K5

Képviselői alap tartalék

840 530

K5

Vis maior tartalék

500 000

K5

Tartalékok

K5

Egyéb működési célú kiadás

5 396 179

3 647 286
595 140

120 000

5 765 651
39 596 282
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

011130
Önkormányzatok
ált. igazgatási
tevékenysége

Ft-ban

Összesen

5 655 704

5 655 704

1 238 496

1 238 496

1 952 500

1 952 500

8 846 700

8 846 700

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
9 671 700

32 187 468

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

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

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

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

Megvalósított célok

Nagy Emese

235 000

Bitó Zsolt

126 222

Kósáné Buknicz Mária

113 432

Katona Mária

126 222

Sági Mihály

113 432

Körmendi Zsuzsa

126 222

Kovács Andrásné

-

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

32 187 468

7 401 534

7 006 959

5 396 179

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

39 596 282

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok

-

ebből: tartalékok

-

7 106 181

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
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Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2020.(III.12.) 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 Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Előkészítő Bizottsága véleményének kikérésével 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 Mötv. 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,
51.625.953Ft 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. és 2. melléklete tartalmazza.
- 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 alapokra szánt keretösszeg 2020. évi előirányzata 3.100.551Ft, melyből a személyi
juttatás és járulék összeg 2.260.021Ft, a fennmaradó összeg 840.530Ft, melynek kimutatását
képviselői alap rész előirányzatai bontásban 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-nyolcszáznyolcvanháromezer-kettőszáznegyvenhat forint).
8. § Az Áht. 86. § (5) bekezdése szerint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv
esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv előző évi maradványának elvonandó
és felhasználható összegéről, amelyet a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben
hagy jóvá.
9. § (1) Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet az adott költségvetési évben
érvényesülő, (a továbbiakban egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő (a
továbbiakban: tartós).
(2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.
(3) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési
bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
(4) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány
rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok
egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében
végrehajtott előirányzat-módosításokról, 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 képviselőtestületet 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) Az Áht. 34. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Képviselő-testület a helyi önkormányzat
bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadások közötti átcsoportosítást negyedévenként
legfeljebb 10 millió forint 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) Figyelemmel az Mötv. 68. § (4) bekezdésében foglaltakra a polgármester 1 millió forint
értékhatárig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.
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
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 az önkormányzat 1.500.000Ft-ot, a PISZE részére 300.000 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.
(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,
- 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 10.687.000Ft-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 10.173.091Ft-ot
működési célú támogatásként biztosít a költségvetésben.
(3) A Képviselő-testület a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása Szociális Központ és
Gyermekjóléti Szolgálat működéséhez az érdekeltségi hozzájárulást 595.140Ft 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/m2/hónap
d) komfort nélküli lakás esetén
52,- Ft/m2/hónap
23. § (1) A házipénztár kezelése az önkormányzat tekintetében a Csengelei Közös Önkormányzati
Hivatal Pusztaszeri Kirendeltségén történik.
(2) A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, a szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. § alapján, előnyben kell részesíteni a banki
átutalást.
(3) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet
sor.
(4) Az Önkormányzat készpénzes kifizetései teljesítése érdekében készpénzt vehet fel a
bankszámlájáról a házipénztári forgalom lebonyolítása érdekében.
(5) A házipénztárból lehetőség van készpénzelőleg felvételére. A készpénzelőleg felvételére, az azzal
való elszámolásra vonatkozó részletszabályokat a Pénzkezelési Szabályzat tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat házipénztárából készpénzben teljesíthető
a) Személyi juttatások
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek; foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
(közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi jellegű juttatások, diákmunka programmal kapcsolatos
személyi jellegű juttatások, illetményelőleg, fizetési előleg, nem rendszeres személyi juttatások a
foglalkoztatott külön kérésére, foglalkoztatottaknak járó szociális támogatások, megbízási díjak,
tiszteletdíjak,
alkalmazottak
munkába
járásának
utazási
költségtérítése,
közlekedési
költségtérítések, reprezentációs kiadások)
b) Dologi kiadások
- Szakmai anyag beszerzés (gyógyszer, vegyszer, könyv, folyóirat, egyéb szakmai anyag),
- Üzemeltetési anyag beszerzés (irodaszer, nyomtatvány, hajtó- és kenőanyag, munkaruha,
védőruha, egyéb üzemeltetési anyag),
- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (informatikai eszközkarbantartás),
- Kommunikációs szolgáltatás (nem adatátviteli célú távközlési díj, egyéb különféle kommunikációs
szolgáltatás),
- Bérleti és lízingdíjak,
- Karbantartás, kisjavítás szolgáltatásai,
- Egyéb szakmai szolgáltatások,
- Szállítási szolgáltatás,
- Postai szolgáltatások,
- Egyéb üzemeltetési szolgáltatás,
- Belföldi kiküldetések,
- 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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117 438 149

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

I.

B1,B3-4, B6 Működési költségvetési bevétel

1

23 704 140
89 516 336

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

1 024 800

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

4 682 300

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

13 148 000
396 720
1 800 000
10 045 400

28 400 000
5 000 000
19 000 000
4 400 000
4 187 690

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

2

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

5

B5

Felhalmozási bevételek

-

7

B7

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson
kívülről

-

2

20 000
733 320
3 424 770
9 600

-

B8

Finanszírozási bevételek

I.

1

8

B813

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

51 625 953
27 921 813

I.

2

8

B813

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

23 704 140

1
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PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI
ÖSSZESEN

23 704 140

I.

K1-5

Működési költségvetési kiadások

117 438 149

1

K1

Személyi juttatások

32 187 468

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

39 596 282

K506

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

595 140

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

10 173 091

5

K506

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

10 687 000

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

2 585 284

5

K513

Képviselői alap tartalék

840 530

5

K513

Vis-maior tartalék

500 000

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

1

5
5

I.

2

5 396 179

120 000

5 765 651

1 200 000

26 000

45 440
209 500
10 930 255
6 722 118

2 428 139
442 560
-

K9

Finanszírozási kiadások

-

1

9

K9

Finanszírozási kiadások működési

-

2

9

K9

Finanszírozási kiadások felhalmozási

-

I.

3. melléklet a községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(III.12.) 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

4 162 239

4 939 761

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

9 278 990

9 786 512

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

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

507 522

0

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

augusztus szeptember

december

összesen

4. melléklet a községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(III.12.) 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 3/2020.(III.12.) 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

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

8 846 700

1 421 100

5 783 956

1 553 300

1 659 000

K2

Munkaadókat terhelő
járulékok és szociális
hozzáárulási adó

1 978 389

1 524 093

248 693

1 012 193

271 828

267 383

K3

Dologi kiadások

1 209 350

2 373 650

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

1 680 000

3 910 000

849 600

25 102 517

348 200

793 750

Sport, ifjúsági
ügyek

4 682 300

571 500

1 212 050

305 284

300 000

7 106 181

K8

Beruházás

4 006 165

4 924 380

K8

Felújítás

7 222 118

3 265 577

13 323 783

41 258 292

10 370 793

5 295 900

2 050 793

25 102 517

3 910 000

7 671 749

5 030 500

793 750

3 034 478

4 788 033

876 784

1 512 050

13 323 783

41 258 292

10 370 793

5 295 900

2 050 793

25 102 517

3 910 000

7 671 749

5 030 500

793 750

3 034 478

4 788 033

876 784

1 512 050

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 3/2020.(III.12.) 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

7 106 181

K8

Beruházás

12 773 885

K8

Felújítás

10 930 255

Költségvetési kiadások
összesen
K9

93 600
1 028 700

0

2 158 147

5 396 179
396 720

396 720

27 110 220
13 148 000

13 148 000

420 000

32 490 101

13 568 000

Létszám

141 142 289
0

Finanszírozási kiadás
Költségvetési és
finanszírozási kiadások
összesen

32 187 468

0

2 158 147

396 720

13 568 000

141 142 289

13,00

22,00

13,00

13,00

ebből közfoglalkoztatott
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5. melléklet a községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(III.12.) 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 3/2020.(III.12.) 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

32 187 468

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

K5

Többcélú Társulás működési célú támogatása érdekeltségi hozzájárulás

K5

Óvoda működési célú támogatása

10 173 091

K5

Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása

10 687 000

K5

Bursa Hungarica

K5

Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos)

4 682 300

K5

Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre

2 585 284

K5

Tartalékok

7 106 181

K5

Egyéb működési célú kiadás

3 647 286
595 140

120 000

39 596 282
117 438 149

Költségvetési kiadások
K9

5 396 179

-

Finanszírozási kiadások
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1

117 438 149

5. melléklet a községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(III.12.) 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 3/2020.(III.12.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG
Ft-ban
Rovat
szám

Költségvetési és finanszírozási kiadások

ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi eredeti előirányzat

K1

Személyi juttatások

32 187 468

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

K5

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

K5

Óvoda működési célú támogatása

10 173 091

K5

Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása

10 687 000

K5

Bursa Hungarica

K5

Egyéb vállalkozás működési célú támogatása

4 682 300

K5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 585 284

K5

Képviselői alap tartalék

840 530

K5

Vis maior tartalék

500 000

K5

Tartalékok

K5

Egyéb működési célú kiadás

5 396 179

3 647 286
595 140

120 000

5 765 651
39 596 282
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 3/2020.(III.12.) 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 3/2020.(III.12.) 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

011130
Önkormányzatok
ált. igazgatási
tevékenysége

Ft-ban

Összesen

5 655 704

5 655 704

1 238 496

1 238 496

1 952 500

1 952 500

8 846 700

8 846 700

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
9 671 700

32 187 468

8. melléklet a községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(III.12.) 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 3/2020.(III.12.) 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

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

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

10. melléklet a községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(III.12.) önkormányzati rendelethez

A 2020. évi képviselői alap rész előirányzatainak kimutatása képviselőnkénti bontásban

Név

2020. évi előirányzat Ft

Megvalósított célok

Nagy Emese

235 000

Bitó Zsolt

126 222

Kósáné Buknicz Mária

113 432

Katona Mária

126 222

Sági Mihály

113 432

Körmendi Zsuzsa

126 222

Kovács Andrásné

-

Megvalósításra fordított összeg

11. melléklet a községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(III.12.) 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 3/2020.(III.12.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban
Önkormányzat
Kiadások
2018. évi teljesítés

2019. évi várható
teljesítés

2020. évi eredeti
előirányzat

41 065 218

41 823 356

32 187 468

7 401 534

7 006 959

5 396 179

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

39 596 282

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok

-

ebből: tartalékok

-

7 106 181

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 3/2020.(III.12.) 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

4 162 239

4 939 761

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

9 278 990

9 786 512

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

507 522

0

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

Pusztaszer Község Önkormányzata Polgármesterétől
ELŐTERJESZTÉS
Pusztaszer Községi Önkormányzat
kötelezettségeinek megállapítása.

adósságot

keletkeztető

ügyleteiből

eredő

fizetési

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-a szerint a középtávú tervezés keretein
belül előírja Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45 § (1) bekezdés a)
pontja alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő
hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Kormány rendelet 2. § (1) bekezdésében
meghatározott saját bevételeinek, valamint a Gst. 8. (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre (2021-2023)
várható összegét határozatban kell megállapítani.
A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell
megállapítani. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat tartalmazza.
Kérem a határozati javaslat elfogadását.

Pusztaszer, 2020. március 6.

Máté Gábor
polgármester

………./2020. (…….) Kt. határozat
Tárgy: Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő
három évre várható összege
HATÁROZATI JAVASLAT
Pusztaszer Község önkormányzatának Képviselő-testülete a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja
szerinti saját bevételek, valamint a 8. § (2) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből
eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak
szerint határozza meg.
Ft-ban
Megnevezés
2020. év
2021. év
2022. év
2023. év
Iparűzési adó

19 000 000

19000 000

19 000 000

19 000 000

kommunális

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Helyi adóból származó bevétel
összesen

24 000 000

24 000 000

24 000 000

24 000 000

0

0

0

0

24 000 000

24 000 000

24 000 000

24 000 000

0

0

0

0

12 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

Magánszemélyek
adója

Bírság, pótlék- és díjbevétel
Saját bevétel
Likvid hitel igény
Stabilitási tv. 8. § (2) bek. szerinti
fizetési kötelezettség maximális
összege, mely a 10. § (5) bek.
szerint
egyik
évben
sem
haladhatja meg az adott évi saját
bevételek 50%-át
Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző
3.) Gazdálkodás helyben
4.) Irattár

Máté Gábor sk.
polgármester

dr. Jaksa Tibor sk.
jegyző

RENDELET-TERVEZET!
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2020.(………) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok juttatásairól
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 143. § (4) bekezdésének f) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Mötv. 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
A rendelet személyi hatálya
1. § (1) A rendelet személyi hatálya a polgármester kivételével Pusztaszer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének és Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének Előkészítő
Bizottsága tagjaira (a továbbiakban: testületi tag) terjed ki.
(2) E rendelet 5. § (1) – (2) bekezdésében foglalt szabályozás az alpolgármesterre nem vonatkozik.
A Képviselői Alap
2. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési év január 1. napjától november 30. napjáig
(önkormányzati választás évében a választás napjáig) Képviselői Alapot állapít meg annak
érdekében, hogy pénzügyi fedezetet biztosítson a testületi tag részére olyan, testületi döntéshozatalt
nem igénylő célok megvalósítására, amelyet a testületi tag – figyelemmel a (2) bekezdésben
foglaltakra – különösen fontosnak, kiemelten támogatásra méltónak tart.
(2) A Képviselői Alap elsődlegesen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használható fel:
a) közösségi kulturális, szabadidős és sporttevékenység támogatása,
b) helyi civil szervezetek támogatása,
c) lakossági kezdeményezésen alapuló és Pusztaszer község közigazgatási területén megvalósuló
fejlesztési, felhalmozási jellegű munkálatok támogatása, kivitelezése.
3. § A Képviselői Alap összege
a) bizottsági tag helyi önkormányzati képviselő esetében 610 000,-Ft,
b) nem bizottsági tag helyi önkormányzati képviselő esetében 470 000,-Ft,
c) nem helyi önkormányzati képviselő bizottsági tag és az alpolgármester esetében 235 000,-Ft.
4. § (1) A Képviselői Alap felhasználására vonatkozó javaslatot írásban a polgármesterhez kell
benyújtani, aki annak teljesítését csak fedezethiány esetében tagadhatja meg. Ennek hiányában a
megjelölt Képviselői Alap terhére a polgármester 15 napon belül köteles megtenni a
kötelezettségvállalást a vonatkozó jogi szabályozásoknak megfelelően.
(2) A testületi tag önállóan dönthet:
a) a Képviselői Alapja felhasználásáról,
b) más testületi tag Képviselői Alapjával együttesen történő felhasználásáról,
c) a Képviselői Alapjának vagy annak egy részének más testületi tag(ok) részére történő
átengedéséről és annak feltételeiről.
(3) A Képviselői Alapot a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltsége
elkülönítetten, testületi tagonként kezeli és tartja nyilván.
Tiszteletdíj
5. § (1) A testületi tag a 3. § szerint megállapított Képviselői Alapja terhére bérjellegű kifizetésként
tiszteletdíjra jogosult, melynek legmagasabb összege
a) bizottsági tag helyi önkormányzati képviselő esetében havonta bruttó 39 000,-Ft,
b) nem bizottsági tag helyi önkormányzati képviselő esetében havonta bruttó 23 000,-Ft/hó,
c) nem helyi önkormányzati képviselő bizottsági tag esetében havonta bruttó 11 500,-Ft/hó.
(2) A testületi tag az (1) bekezdés szerint megállapított tiszteletdíja egészéről vagy egy részéről
írásban lemondhat, mely nyilatkozatot a testületi tag a Képviselői Alap költségvetési évre vonatkozó
összegét megállapító önkormányzati rendelet hatályba lépését követő 8 napon belül köteles
megtenni. A testületi tag nyilatkozata a költségvetési évben nem módosítható.

(3) A testületi tag tiszteletdíjának kifizetéséről a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig a
polgármester gondoskodik.
Záró rendelkezés
6. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy
rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) Ezen önkormányzati rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti
a) Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselői alapról szóló
2/2008.(II.14.)Kt. önkormányzati rendelete,
b) Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselői alapról szóló
2/2008.(II.14.)Kt. önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2011.(III.11.) önkormányzati
rendelete, és
c) Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselői alapról szóló
2/2008.(II.14.)Kt. önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2016.(III.11.) önkormányzati
rendelete.

Máté Gábor
polgármester

dr. Jaksa Tibor
jegyző

Képviselői finanszírozási keretek számítása
x: egységnyi éves képviselői keret

3x+2*1,3x+0,5x+0,5x=
6,6x=
x=

3 100 000 Ft
3 100 000 Ft
469 697 Ft

Ez a táblázat lehetővé teszi azt, hogy ki-ki tetszőlegesen ossza szét a rendelkezésére
álló éves keretét képviselői tiszteletdíjra és közösségi célokat szolgáló képviselői
alapra. Az egyes maximális összegek az F 11-14 cellákban találhatók. A végeredmény
az I oszlop 20-26 celláiban (nettó tisztletdíj) és a K oszlop 20-26 celláiban jelnnek meg.
Az egeret, a jobb felső sarokban jelzéssel ellátott cellákra húzva olvashatók további
magyarázatok.
A beírt adatok csak teszt jellegűek, nem javaslat!

A pirossal írt számok bizonyos határok között módosíthatók!
Képviselő-testület által költségvetésben elfogadott keret:

megnevezés

képviselő 100 %
képv. és biz. tag 130 %
külsős bizottsági tag 50%
alpolgármester 50%
összesen

3 100 000 Ft

felhasználható
képviselői
Össz adóalap
keret/fő
10% kedvezm.
17,5% szoc.
adóval
469 697 Ft
422 727
610 606 Ft
549 545
234 848 Ft
211 364
234 848 Ft
211 364

Havi bruttó
önkorm.
költség

Szoc. adóval
Bruttó max. SZJA alap
(17,5%)
képviselői 10% költség
csökk.
t.díj/hó/fő
nélkül
keret/fő

117 424
101 768
39 141
39 141 x
297 475

397 833
517 183
198 917

33 153
43 099
16 576
x

Nettó max.
tiszteletdíj
/hó/fő

29 838
38 789
14 919
x

Évi bruttó
önk. Költség
(ell.)

28 677
37 280
14 339

1 409 091
1 221 212
234 848
234 848
3 100 000

x

EGYÉNRE LEBONTOTT SZÁMÍTÁSOK
megnevezés
képviselő (B. Zsolti)
képviselő (K.Kati)
képviselő (K. Zsuzsi)
képviselő és biz. Tag (B. Marika)
képviselő és biz. Tag (S. Misi)
külsős bizottsági tag (K. Rózsika)
alpolgármester (Mesi)

Bruttó tiszteletdíj/hó

Szoc. adó
17,5

23 000 Ft
23 000 Ft
- Ft
25 000 Ft
39 000 Ft
11 500 Ft
x

3 623
3 623
0
3 938
6 143
1 811
x

Önkormányzati kiadás
SZJA alap
10% költség
fő/hó
C-F
C+D
26 623
2 300
20 700
26 623
2 300
20 700
0
0
0
28 938
2 500
22 500
45 143
3 900
35 100
13 311
1 150
10 350
0x
x
x
140 636

SZJA
15%

Nettó
tiszteletdíj/hó
C-H

3 105
3 105
0
3 375
5 265
1 553

éves nettó Képviselői
tiszteletdíj közcélú alap

19 895
19 895
0
21 625
33 735
9 948
x

238 740
238 740
0
259 500
404 820
119 370
x

150 227
150 227
469 697
263 356
68 896
75 113
234 848
1 412 365

ellenőrző
számítás
469 697
469 697
469 697
610 606
610 606
234 848
234 848
3 100 000

megnevezés

képv. alapdíj
képv. alapdíj+ bizottsági tag
külsős bizottsági tag

ÖnkormányBruttó tisztelet- Szoc. adó
zati kiadás
díj/hó
17,5
fő/hó Összesen
C+D
27 000 Ft
39 000 Ft
18 500 Ft

4 253
6 143
2 914

31 253
45 143
21 414

10%
költség
2 700
3 900
1 850

SZJA alap
C-F
24 300
35 100
16 650

SZJA
15%

önk. kiadás
Nettó
éves nettó éves összeg 6
tiszteletdíj/
főre
Érintett fők
tiszteletdíj 1
hó
bruttó+jár
főre
C-H

3 645
5 265
2 498

3
2
1

23 355
33 735
16 003

280 260
404 820
192 030
összesen

Képviselői alap számítások:

megnevezés
képviselői alap 100 %
biz. tag képv. alap 130 %
alpolgármester 50%
külsős bizottsági tag 50%
összesen

felhasz-nálható
összeg
100 000 Ft
130 000 Ft
50 000 Ft
50 000 Ft

összesen
300 000
260 000
50 000
50 000
660 000

Bizottság által javasolt kiindulási keret:

3 125 250 Ft

Számítások szerint felhasznált teljes keret:

3 125 475 Ft

1 125 090
1 083 420
256 965
2 465 475

PUSZTASZER KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI
ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE
A beszerzés tárgya:
(árubeszerzés,
szolgáltatás,
szolgáltatási
koncesszió, építési
beruházás, építési
koncesszió)
A 2020. évben
tervezhető
beruházások köre,
megvalósíthatósága
és bekerülési
összege jelenleg
nem ismert.

Dátum:
Aláírás:

Becsült
érték:
(Ft)

-

Beszerzési eljárás
típusa (és
szakaszok
száma):

-

Szerződés
típusa:

-

Ajánlatok
beadási
határideje:

-

Ajánlatok
értékelésének
dátuma:

Eredményhirdetés
dátuma:

Gyorsított
(igen/nem)

-

-

-

