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Máté Gábor polgármester: Nagy örömmel köszöntöm a képviselő-testületet. Jó ideje látszólag 
nem tudtunk összeülni, de mi azért a megfelelő időpontokban ettől függetlenül, hogy a 
veszélyhelyzet hivatalon és formálisan testületi ülést nem engedélyezett, de mi informálisan minden 
alkalommal összeültünk. Most viszont már teljesen jegyzőkönyves és teljesen szabályos és törvényes 
módon fogunk a továbbiakban működni, reméljük, hogy hosszú ideig és nem jön be újabb korlátozás. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, a hét fős tagságból jelen van hat fő. 
Körmendi Zsuzsa képviselő társunk jelezte, hogy a munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud 
megjelenni a mai nap. Szeretném köszönetemet kifejezni az óvodának, hogy helyszínt biztosított a 
testületi ülésnek. Általában ez a júniusi testületi ülés vagy az iskolában vagy az óvodában szokott 
lenni. Annál is inkább indokolt volt, hogy ide jöjjünk, mert nem is tudtunk volna hova menni, mert a 
hivatal átépítés alatt van. minden szempontból ez kapóra jött, hogy a szokásunk meg a kényszer 
összecseng. Van, aki először jelenik meg testületi ülésünkön, azért mondom, hogy hangfelvétel 
készül a testületi ülésről, ami alapján majd a jegyzőkönyvet fogjuk elkészteni. A napirendi pontok 
időben kiküldésre kerültek. A bizottság is összeült a hétfői napon, megtárgyalta a napirendi pontokat. 
Kérdezném, hogy van-e egyéb napirendi pontra javaslat? Amennyiben nincs, aki elfogadja a 
napirendi pontokat, 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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12/2021.(VI.30.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az alábbi napirendi pontok 
megtárgyalását: 
1.) Beszámoló a háziorvos munkájáról 
2.) Beszámoló a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda Pusztaszeri Telephelye munkájáról 
3.) Beszámoló a Kisteleki Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde Csizmazia György Tagóvodája 

munkájáról 
4.) Beszámoló a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkájáról 
5.) Beszámoló a védőnő munkájáról 
6.) Beszámoló a fogorvos munkájáról 
7.) Fogorvos megbízási szerződésének meghosszabbítása 
8.) Nyilatkozat a Magyar Falu Program keretében felajánlott ingatlanok önkormányzati tulajdonba 

kerülésének támogatásáról 
9.) Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről 
10.) 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: Beszámoló a háziorvos munkájáról 
 
Máté Gábor polgármester: Nézzük az első napirendi pontot. Én közben a környezetvédelem 
tekintetében és arra tekintettel nem nyomtattam kis papírra a dolgokat. Az első napirendi pont a 
doktor úr és az egészségügyi ellátórendszer, a háziorvosi szolgálat beszámolója. Doktor úr jelezte, 
hogy szóban szeretné megtenni a beszámolóját és örömmel köszöntöm doktor urat is. Meghallgatjuk 
az ő napirendi pontjára vonatkozó információkat.  
 
Dr. Elekes Attila háziorvos: A 2019-es beszámolóban az volt, hogy elindul egy népegészségügyi 
szűrő program, ez a vastagbélrák szűrés 50 és 70 közötti korosztály számára. Ez oly annyira beindult, 
hogy nem indult el semmi. A legfontosabb a tavalyi évre vonatkozóan a Covid-19 világjárvány, amit 
a WHO 2020. március 11-én jelentett be, hogy világjárvány van. az egész világot érinti ez a 
megbetegedés. Azóta csomó mindent átirtunk. Onnantól kezdve, hogy tavasszal azt hittük túl 
vagyunk az egészen, tudjuk azt, hogy hullámokban tört ránk ez a járvány. Már a harmadik hullámon 
is túl vagyunk, de jelen állás szerint lesz még negyedik hulláma is ennek a járványnak. Néhány 
adatot azért kiírtam. A mai napon Magyarországon az igazolt esetszám 808 128 megbetegedés. A 
mai napon a gyógyultak száma 738 782, elhunytak 29992-en. Átnéztem a mi jelentési 
adatbázisunkat, az ÁNTSZ adatbázisát és úgy derült ki, hogy ezek a statisztikák egyik se jó. Össze-
vissza van minden, mert a betegségnek a jelentése nagyon sokrétű. Egyrészt jelenteni kellene annak 
az orvosnak, akinek először a beteg szól. Ha ez a háziorvos, akkor nagyon egyszerű, mert van egy 
ÁNTSZ felület, ahol meg lehet ezt tenni. Akkor van baj, hogy ez ügyeletben, vagy kórházban történik 
vagy egészségügyi intézményben, mert ott nem mindennek van felelőse és elsikkadnak ezek a 
dolgok. Vagy utólag derül ki, hogy nem lett lejelentve vagy ha le lett jelentve akkor kétszer lett. 
Nagyon sok anomália van ezzel kapcsolatban. Igy aztán amikor próbáltam megnézni, hogy az 
ÁNTSZ-nél hivatalosan nálunk, Pusztaszeren hányan voltak lejelentve koronavírus fertőzéssel, írtam 
egy számot. Aztán elkezdtem nézni tételesen és olyan emberek voltak odaírva, akik nincsenek is a 
faluban. Ismeretlen emberek voltak hozzánk bejelentve. Nem tudom, hogy kerültek oda, de az én 
nevem alatt futottak. Ez megint nem volt megfelelő adatbázis. Lényegében annyit tudtam csinálni, 
hogy megnéztem én hány esetet jelentettem be és nagyjából hozzáadtam azoknak a számát, akiket 
tudtam, hogy kórházban feküdtek. Igy jött ki egy szám, ami a 112. vélhetően nagyobb ez a szám, 
nem sokkal, olyan 120, aki bizonyítotton koronavírus fertőzött volt, teszttel igazolva. Sokan vannak, 
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akik vagy nem mentek el orvoshoz, vagy már későn mentek el. Olyat is tudunk, hogy negatív volt a 
teszt, de biztos, hogy koronavírusos volt, a tünetei alapján egyértelműen és később az antitest 
vizsgálata is kimutatta, hogy pozitív. Ha ez a mi területünkre vonatkoztatva ilyen nehézkes, 
elképzelhető, hogy országos szinten és világszinten az adat megfeleltetés, hogy megy. Biztos, hogy 
jóval nagyobb a fertőzöttek száma és a halálozás is jóval nagyobb.  Ezek ilyen adatok, hogy lehessen 
mihez kötni. Tudjuk mondani, hogy hol is tartunk. Az viszont fontosabb szerintem, hogy hányan 
hunytak el. Sajnos volt három halálozás is, akik bizonyítotton koronavírusos fertőzés miatt történt. 
Az egyik esetünk az, arról nem is tudtunk. Visszakövetkeztetése az eseményeknek, utána menve a 
dolgoknak, az kedden fertőződhetett meg, szombaton ügyeletet hívott és másnap meghalt a 
kórházban. Sehol nem jelentkezett. Volt még egy betegünk, aki úgy terjedt el a faluban, hogy annak 
ellenére elhunyt, hogy megkapta a védőoltást. Ezt szeretném tisztázni, hogy ez úgy történt, hogy ő 
megkapta a védőoltást teljesen tünet és panasz mentesen. Hiába mondjuk el mindenkinek, hogy a 
védőoltás után az oltási reakció 1-2 napig tart és ha ezen túl vannak az embernek tünetei, akkor 
minden képpen jelentkezzen orvosnál. Nyilván kivizsgáljuk ez mitől lehet. Nem csak a koronavírus 
oltásnál, bármilyen a gyerekeknek adott védőoltásra is vonatkozik. Van egy 48 órás oltási reakció, 
de ha ezen túl tapasztal bármilyen tünetet, akkor az már egyéb okra is visszavezethető. Ő 9 nap 
után szólt, hogy 9 napja lázas és ekkor derítettük ki, hogy ő valószínűleg koronavírusos volt, amikor 
megkapta a védőoltást, csak nem volt tünete. Utána szövődményes koronavírusos fertőzést kapott, 
kórházba kerül és meghalt. Ő sem az oltás miatt vagy az oltásba halt bele. Ez egy ilyen szerencsétlen 
egybeesés. A harmadik személy, aki elhunyt, ő pedig nem volt egyáltalán beoltva sem. Ő annak 
ellenére nem volt beoltva, hogy a környezetében mindenki koronavírusos lett és javasoltuk a 
védőoltást, fel is került a regisztrációs listára. Ennek ellenére tiltakozott a védőoltás ellen, aztán 
sajnos őt is elérte a fertőzés és elhunyt. Ezek az esetek vannak. Most van még egy koronavírusos 
eset, aki kórházban van. teljesen már miatt került be, de már a mentőautóban pozitív lett a 
gyorsteszt. Úgy tűnik, hogy jól van, de nem tudunk róla többet, annyi még hogy ő oltott. Ennyi tudok 
elmondani a koronavírus járvánnyal most, hogy állunk. Az egészségügyi ellátás szempontjából 
nagyon sok következménye van ennek az egész járványnak és ennek néhány aspektusát szeretném 
megvilágítani. Vannak pozitív és negatív következményei. A pozitívok közé mindenképpen 
megemlíteném azt, hogy az egész lakosság, társadalom azt kell mondjuk, hogy talán megtanulta 
hogyan kell kezet mosni. Szomorú, hogy itt tartunk, de ez igy van. ez egy nagyon fontos dolog, nem 
figyeltünk rá eléggé. Otthon sem, szülőként sem, az óvodában sem, az iskolában sem, sehol sem. 
Ez a járvány rámutatott, hogy a személyi higiénia nagyon fontos. Ha ezt betartjuk jóval kisebb a 
fertőzés lehetősége. Ez mindenképpen pozitív és azt gondolom tudunk tovább vinni. Ez egy nagyon 
fontos hozadéka lett ennek a járványnak. Következő ilyen pozitív hozadéka, hogy az egy légtérben 
fertőző betegségek száma jelentősen lecsökkent. Influenza járványunk se volt tavaly ősszel és idén 
tavasszal sem. Ez két dolognak tudható be. Egyrészt nem volt közvetlen kapcsolat, mert be voltak 
zárva az intézmények, másrészt a személyes higiénia, harmadrészt a maszkviselés. 
Bebizonyosodott, hogy ha az emberek bejönnek egy zárt térbe és maszkot viselnek, kisebb eséllyel 
kapnak el bármilyen betegséget. Igy ez a rendelőben a továbbiakban is valószínűleg igy fog maradni 
a rendelőnek a várójában, hogy ott csak maszkban lehet várakozni. Ez egy nagyon pozitív dolog lett 
szintén. Következő pozitív hozadék, a telemedicina elterjedése. Az által, hogy a személyes 
találkozások száma leredukálódott az orvos, beteg találkozások száma lecsökkent ezért valamilyen 
módon meg kellett oldani a betegellátást. Ezért számos olyan újítás történt, ami teret nyert és úgy 
néz ki, hogy ezek maradnak is. Az egyik ilyen az elektronikus egészségügyi szolgáltatási térnek az 
elterjedése, röviden EESZT. Ami azt jelenti, hogy mindenkinek, aki magyar TAJ számmal és 
biztositással rendelkező állampolgárnak az adatai az egészségügy által belekerülnek ebbe a térbe. 
Ezáltal a recept írás különböző igazolásoknak a kiadása, illetve a leleteknek a megnézése jóval 
könnyebbé vált. Ez már nem igényelt személyes orvos, beteg találkozást. Ez a fajta ellátási mód 
valószínűleg minden arra mutat, hogy az tovább növekedjen. Mi, Pusztaszer szintén részt veszünk 
egy európai uniós projektben, ami telemedicinális ellátást célozná meg. Ez jelenleg három területet 
fog érinteni, de ötre pályáztam én és meg is nyertük. Ez azt jelenti, hogy lesz egy nőgyógyászati 
projekt, lesz endokrinológia és lesz egy diabetológiai. Ez azt jelenti, hogy a beteg csak velem 
találkozik nem kell külön szakrendelőbe mennie, én továbbítom az ő adatait a megfelelő helyre, akár 
fényképpel, akár videóval ez majd attól függ mi a betegség. Lesz egy konziliárus tevékenység, amit 
a túloldalon egy szakorvos fog elvégezni. Lényegében nem kell a betegnek bemennie Szegedre vagy 
Kistelekre. Ezt szeretnénk, mert nagyon sok szolgáltatásnál borzasztó kevés a szakember és több 
hónapos a várakozási idő. Ezeknek a megoldása nagyon sokszor nem igényel személyes találkozást, 
csak adatoknak a továbbítását, labor eredményeknek a megbeszélését. Ez is már a tavalyi évben 
terveződött, csak átcsúszott az idénre, de most már ez is működik. Amit még észrevettünk, hogy 
ezáltal a járvány által kiderült, amit már korábban is tudtunk, hogy nagyon sok volt a felesleges 
találkozás. Nagyon sokan nem tudják, hogy lényegében az orvosi rendelést mikor kell igénybe venni 
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és mikor nem. Ha valaki nem tud valamit, akkor hozzánk jön, de hova is mennének, de már ott 
tartunk, hogy a Kormányablak nyitvatartási idejét is mi mondjuk meg, mert az önkormányzathoz 
nem tudnak akármikor bemenni. Ez plusz idő és tevékenység. Ezt szeretnénk valahogy leredukálni. 
Nagyon sok a szociális ügyintézés, amit szintén az által, hogy beterelték az embereket, nálunk 
kötöttek ki. Igyekeztünk ezt vagy a polgármesteri hivatal felé továbbitani vagy a Balázzsal 
megbeszélni. Sok az ilyen, hogy nincs jövedelme és akkor mit csináljon. Az volt a tapasztalat, hogy 
a Kormányablakok ez a szeptember, októbertől március, április végéig nagyon nehézkesen 
dolgoztak. Amit tapasztaltunk a beteg részéről, hogy több dolgot nem tudnak elviselni. Az egyik az, 
hogy a gyógyszer kiváltásnál a patikus kéri a TAJ számot. Ezt a mai napig nem sikerült még rendezni. 
Nagyon sokszor jön át a patikus hozzánk, hogy mondjuk már meg a betegnek a TAJ számát, mert 
szeretné kiváltani a gyógyszerét, de nem tudja a TAJ számát. Ez már másfél éves történet. A másik 
az időpontos rendszer, ezt nem tudják elfogadni a betegek. Nagyon régóta alkalmaztuk már ezt, de 
a koronavírus járvány alatt meg még inkább az volt a cél, hogy minél kevésbé torlódjanak össze az 
emberek. A jövőben is igy lesz, hogy ne csak úgy beesés szerűen jelenjenek meg a betegellátó 
rendszerben. Igyekszünk és próbálunk ez ellen tenni. Három telefonunk is van, mert Mesinek a 
mobilja, az én mobilom és a vonalas telefon. Ha valaki nagyon akar akkor el tud minket érni. 
Igyekszünk azért teljesíteni az igényeket, de itt még azért van tennivalónk. Még egy fontos dolog, 
hogy az által, hogy a betegek nem akartak vagy engedték őket, hogy orvoshoz forduljanak, nagyon 
sok betegség az elmúlt időszakban még krónikusabbá vált.  Halasztottuk, halasztottuk, nem lehetett 
szakorvoshoz küldeni a betegeket, most már ott tartunk, hogy eltelt lassan egy év és még mindig 
nem tudjuk szakorvoshoz küldeni, mert a szakorvosi ellátás nem csak Szegeden, Kisteleken, 
mindenhol nagyon nehezen tudják vissza csoportosítani az embereket az eredeti helyükre. Mi nem 
kapunk ezzel kapcsolatban semmilyen tájékoztatást. Az tudom konkrétan, hogy a 
gasztroentorológián úgy megy a rendelés, hogy minden reggel megnézik, hogy előző este kaptak-e 
emailt, hogy hova kell menniük dolgozni. Ez annak a következménye, hogy az első hullám után 
amikor mindenki nagyon meg volt ijedve, mert mindenki látta az olaszországi és kínai képeket, 
mindent bezárunk, nem volt se maszk, semmi nem volt akkor csináltak egy úgy nevezett Covid 
osztályt, de nem volt beteg. Ennek kapcsán, hogy viszonylag hamar történt a lezárás, nem volt akkor 
az európai szintű átfertőződöttség, nem ment senki sehova, minden zárva volt, nem volt lehetőség, 
hogy terjedjen a vírus. Emlékszünk a lézerközpontban is 100 ágyas szoba volt, aztán senki nem 
használta. Rájöttek, hogy ahhoz, hogy használják, oxigén is kell az meg nincs. Ezeket az első hullám 
után vissza csoportosították mondván, hogy itt a nyár meg nincs is beteg. Majd, ha jön a hullám 
mindent visszacsinálunk. Olyan gyorsan jött a nagy hullám, hogy nem volt idő visszacsinálni. Az 
egész kettes kórház Covid ellátó központ lett és megcsinálták az egész osztályt, hogy tudjanak 
fogadni betegeket, csak nem volt orvos. December, január végén enyhült a hullám, mindenkit 
visszarendeltek. Csak aztán februárban jött a harmadik hullám, ami, mint kiderült a legnagyobb, az 
volt a legsúlyosabb. Most a harmadik hullám végén nem merik visszaküldeni ezeket az orvosokat. 
Most van egy Covid osztály, ahol dolgoznak 12-en, műszakonként hat ember és egy ember fekszik 
az osztályon. Nem engedik ezeket az embereket vissza dolgozni, mondván, hogy hátha megint jön 
a vírus. Jön a nyár, az egészségügyi dolgozók nagy része majd egy éve nem volt szabadságon, azt 
is ki kellene adni. Ez által, ha felhívsz egy orvost, hogy hol fogsz a jövő héten rendelni, akkor nem 
tudja megmondani. Jelen állás szerint itt tart az egészségügyi rendszer és szerintem ez szeptemberi 
nem fog változni, a szabadságokat meg ki kell adni. Ami még egy óriási gond volt szerintem, de én 
azt gondolom mindenki tapasztalta, az a kommunikáció. Ez nem csak az országos kommunikációra 
vonatkozik, hanem ez a különböző ellátó rendszereken keresztül. A mai napig a tévéből tudjuk meg, 
hogy mit kell csinálnunk. Van olyan betegünk, aki nézi a híradót, meg ami volt csütörtök délben 
kormányinfó, ami most már nincs, és csütörtök délben telefonált, hogy most mondták be, hogy ez 
és ez lesz. Mondtam, jó, csak nekünk ez kevés. Hamarabb tudták a betegek, hogy hogyan lesz 
egészségügyi igazolásuk angol nyelven, mint mi. Semmilyen jogszabály vagy rendelkezés nincs, 
hogy ezt a háziorvosnak kell kiadni, legfőképpen akkor, ha nem is a háziorvos oltott. A kommunikáció 
a mai napig nagyon rossz és ennek kapcsán a betegek is felénk fordulnak, hogy ők ezt hallották meg 
azt hallották. A másik gond a szakrendeléseknek a hiánya. Nagyon azt látom én, ez már magán 
vélemény, hogy a magán orvos felé megy el az egész egészségügyi átalakítás. Talán az is cél. Most 
itt tartunk, nem tudom, hogy fog-e javulni ez a helyzet, de nagyon remélem. Még egy fontos dolog, 
amikor elkezdődött a Covid, akkor polgármester úr kezdeményezte, hogy bizonyos időszakonként 
találkozzunk. Ezek megtörténtek, annak megfelelően a célját elérte. Ezeknek a találkozásoknak a 
későbbiekben már nem volt értelme, mert kialakultak a dolgok. Igy telt ez a 2020-as év, de közben 
már áttértem 2021-re is. Nem nagyon lehet különválasztani. Én azt gondolom, hogy beszélnünk kell 
arról, hogy mi volt eddig és mi lesz ezután. 2021 a harmadik hullámról szólt, ami a legtöbb halálos 
áldozatot követelte, a megelőzésről a védőoltások megszervezése, beadása, a védőoltások körüli 
hercehurcáról szól. Már az elejétől kezdve jeleztük, hogy ez csak akkor fog működni, ha a háziorvosok 
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ebbe be lesznek vonva. Onnantól kezdve az oltópontra nekünk kellett megszervezni a betegeket a 
beszállításuktól kezdve az időpontra történt szervezésüket, lemondást, visszahelyezést, mindent mi 
csináltunk. Azon kívül még mi oltottunk is a rendelőben. Kigyűjtettem, hogy mi, hogy állunk most. 
Mindenki regisztrált és ennek alapján minden praxishoz soroltak oltandókat. Van köztük olyanok, 
akiket a mai napig nem ismerünk, azt sem tudjuk, hogy kerültek hozzánk. Akik hozzánk voltak 
sorolva azok közül 752 lett beoltva, ebből nagyjából kiszámoltam, ez sem volt egyszerű, 550 volt 
pusztaszeri lakos. 60 fő nincs beoltva, de ez a 60 fő standard körülbelül három hete. Ezeket mi végig 
hívtuk Mesivel, vagy átesett a koronavírus fertőzésen közben és nem kívánja magát beoltatni, ami 
érthető, van, aki csak beregisztrálta magát, de nem kívánja beoltatni magát. Ezzel mi nem tudunk 
mit kezdeni. Ami viszont nagyon jó és dicséretes, hogy összesen azok közül, akik be lettek oltva első 
oltással és szükségük volt a másodikra három fő nem vette fel, ami nagyon jó szám, hallva más 
praxisokat. Még van hat betegünk, akit második körrel be fogunk oltani. Pusztaszer szerintem ahhoz 
képest jól teljesített. Nagyon sok kihívás elé nézünk még ebben az évben. Nagyon sok dolog történt 
és történik folyamatosan az egészségügyben és ez különösen az alapellátásra értendő. Nem tudom 
mennyire tudjátok, hogy teljesen átalakítják az alapellátást praxisközösségeket fognak létrehozni. A 
praxis közösségnek három féle módja van, az egyik, ha nem vesz részt valaki semmilyen praxis 
közösségben, a másik egy kollegiális praxis közösség és van egy harmadik a zárt, szoros praxis 
közösség. Mi Pusztaszeren, az utóbbiba szeretnénk bekerülni. Ezeknek a bekerülési procedúrája most 
zajlik, június 26 a határidő. Itt az a lényeg, hogy szoros praxis közösség minimum egy praxisnak kell 
összefogni, maximum tíz háziorvosi praxisnak, hogy ez a szoros praxis közösség létrejöjjön. Azt 
ígérték, hogy ha ezek létrejönnek, akkor különböző pályázatok lesznek kiírva és ennek kapcsán lehet 
majd ezeket a dolgokat megvalósítani. Ez elég bonyolult, most nem részletezném, annyit kell tudni 
róla, hogy folyamatban van. én szeretném, ha létrejönne, minden képpen jó lenne. Ezen kívül 
emelkedtek az egészségügyi bérek, nem is kicsit, főleg az orvosok bére. Ennek egy csomó vonzata 
van, amibe szerintem nem is biztos, hogy belegondoltak. Az egyik leginkább káros hatása, hogy a 
másod, harmad állások kezdenek megszűnni. Azok az orvosok, akik megkapják azt a bért, amit eddig 
két-három állásban megkaptak nyilván nem vállalnak pluszba külön munkát. Ennek az a 
következménye, hogy az ügyeletekben és a szakrendelésekben, például a kisteleki szakrendeléseken 
nem nagyon van orvos. Nem találni orvos, ha találni is akkor nagyon magas óradíjat kérnek. Most a 
következő hónapokban ez lesz a kihívás, hogy ezt, hogy tudják majd pótolni, orvos nem lesz több, 
az biztos. Erre is van már egy terv, annak idején ezt én már mondtam is, és ez most már egyre 
komolyabb, ez az ügyeleteknek az állami kézbe adása. Ez Debrecenben július 1-től működik. Ez 
anyagi szempontból mit fog jelenti az önkormányzatok részéről, semmilyen más tájékoztatást nem 
kaptunk. A következő ilyen dolog, a betegekkel kapcsolatos. Azok a betegek, akik átestek a 
koronavírus fertőzésen és valamilyen tünetük van, ezeket nevezzük Post-Covid szindrómásnak. Ez 
egy gyűjtő fogalom, most kezdődnek ezeknek az ambulanciáknak a megszervezése Szegeden is. 
Nem nagyon tudjuk, hogy mi az és azt látjuk, hogy nagyon sok beteg a gyorsabb kivizsgálás 
reményében azt gondolja, hogy ez biztos hogy a Covidtól van. ez még egy új kihívás lesz az 
egészségügyi betegellátó rendszernek. Itt tartunk most. Ha van kérdés, akkor szívesen válaszolok.  
 
Máté Gábor polgármester: Nagyon köszönjük, hogy ilyen részletes és ilyen őszinte beszámolót 
hallottunk, mert egy csomó olyan információhoz jutottam, annak ellenére, hogy szinte nap mint nap 
találkozunk és részesei vagyunk ennek a dolognak. Igy összegezve tartalmas volt és köszönöm 
szépen. Van-e kérdés esetleg a doktor úrhoz a témával kapcsolatosan? Aki elfogadja a beszámolót, 
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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13/2021.(VI.30.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Beszámoló a háziorvos munkájáról 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvos munkájáról szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) Dr. Elekes Attila háziorvos 
4.) Irattár 
 
 
 
2. napirendi pont: Beszámoló a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 
Pusztaszeri Telephelye munkájáról 
 
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, az iskolának a beszámolója. Kértem Zsoltit, 
hogy ne úgy adja, hogy a teljes iskolára vonatkozó adatot adja meg, hanem kifejezetten a mi 
iskolánkra vonatkozó dolgokat. Sikerült is igy az anyagot összeállítani.  
 
Sági Mihály képviselő: A bizottság megtárgyalta a doktor úr beszámolóját nem tudta, mert ott is 
az volt a kérés, hogy szóban fogja előadni. Akkor is azt mondta a bizottság, hogy hallgassuk meg. 
Az iskoláét megtárgyalta a bizottság és a testületnek elfogadásra javasolja.  
 
Máté Gábor polgármester: Van-e kérdés?  
 
Katona Mária képviselő: Én csak annyit szeretnék, hogy vannak kollegák, akik mind a négy 
telephelyen tanítanak, azt azért érdemes tudni, hogy tapasztaltuk együtt közösen is azt, hogy a 
legnyugodtabb légkör itt a mi iskolánkban van. köszönhető ez nagyon sok mindennek, a 
gyerekeknek, a családoknak, illetve pedagógusoknak, akikkel nagyon régóta együtt vagyunk. Most 
szeptembertől fiatalodni fog a tantestületünk, úgy hallottuk. Viszont ebben ott van az is, hogy 
megtanultuk mi is kezelni a gyerekeket. Ez biztos támasz a pedagógus közösség a gyerekeknek az 
is biztos. Ahogy Zsolti is elmondta itt nálunk is rosszak a gyerekek időnként saját magukhoz képest, 
viszont azért nincs olyan, hogy megfenyegetik a tanárt vagy nagyon erőszakosan bánnának 
egymással vagy éppen ki akarnának ugrani az ablakon. Sokkal nyugodtabbak a gyerekek és tudják, 
hogy biztos támaszaik vagyunk. Most már ott tartunk, hogy személyes gondjaikkal is mernek 
hozzánk fordulni. Láttátok a beszámolóban, hogy igazolatlan hiányzásunk sincsen. Szerintem a 
körülményekhez képest egészen jól teljesítettük ezt az utóbbi egy évet. Tapasztaltunk az első hullám 
alatt az online oktatás alatt sok mindent, sok mindent átértékeltünk viszont sokkal gördülékenyebben 
ment már az idén tavasszal. A szülők is megszokták, elfogadták az új helyzetet és gyakorlottabban 
álltak hozzá. Tudtunk biztostani eszközöket is.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönjük szépen. Van-e kérdés? Ha nincs egyéb kérdés, akkor aki a 
beszámolót 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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14/2021.(VI.30.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Beszámoló a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda Pusztaszeri Telephelye 

munkájáról 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola 
és Óvoda Pusztaszeri Telephelye munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda Pusztaszeri Telephelye 
4.) Irattár 
 
 
 
3. napirendi pont: Beszámoló a Kisteleki Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde Csizmazia 
György Tagóvodája munkájáról 
 
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, az óvoda beszámolója. Elég nagy változások 
történtek itt az óvodánál, nyugdíjazás, két tartópillére az óvodának nyugdíjba vonult már, itt is van 
mind a kettő. Köszönjük, hogy Böbe is eljött. Vannak elég szép változások az óvodánál, de nem a 
hozzáállásban és nem a szakmaiságban van változás, pusztán személyi változás van. nekem nagyon 
örömteli az, hogy ez az átmenet is egy olyan fokozatokkal történt, hogy nem hirtelen. Ha egy jó 
kollektíva van a gyerekek fölött az rányomja a bélyegét pozitív értelemben a gyerek közösségre is. 
Ez nagyon fontos. Én itt amit az elmúlt fél évben bejárogattam az óvodába, valóban ezt tapasztaltam, 
hogy a kolleganők is nagyon jól érzik itt magukat és nagyon jól fogadták a munkatársakkal is 
egymást. Tőlük is azt hallom, hogy nagyon szeretik az új kollegákat. A beszámolóra térjünk rá egy 
kicsit Ildikó. Szeretnél-e hozzáfűzni valamit?  
 
Szeriné Lajos Ildikó: Ha kérdés van esetleg, akkor szívesen válaszolok.  
 
Máté Gábor polgármester: Az egy nagyon jó lépés, hogy időben elkezdeni a szülőkkel és 
gyerekekkel a kapcsolattartást, mert fokozottabb bizalmat, egy elfogadottságot ad. Ez egy nagyon 
jó dolog és maradjon is igy a későbbiekben. Egyéb esetleg?  
 
Sági Mihály képviselő: A helyzet úgy hozta, hogy májusban bejöttem az óvodába, teljesen 
idegenekkel találkoztam, de jó tapasztalattal. Annak ellenére, hogy itt élek nem tudtam ezekről a 
változásokról, de nagyon pozitív tapasztalattal távoztam. Természetesen az óvoda beszámolóját a 
bizottság elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Egyéb kérdés esetleg?  
 
Katona Mária képviselő: A beszámolóban olvasható, hogy valóban most tízen jönnek innen első 
osztályba, a másik kettő, egyik Ópusztaszerről a másik pedig Csengeléről fog átjárni, igy alakult ki a 
tizenkét fős osztálylétszám. Ildikó említette a beszámolójában is, hogy a gyerekesély program 
keretében foglalkoztam már harmadik tanévben az iskolába készülő nagycsoportosokkal, illetve a 
tanköteles korú nagycsoportosokkal készségfejlesztő foglalkozás keretében. Nagyban 
megkönnyítette ez a beszokást az iskolába ez biztos. Most éppen saját magamnak is nevelgettem 
volna az apróságokat, bár a járvány miatt keveset tudtunk együtt lenni, de mégis legalább 
megismertük egymást valamilyen szinten. Ahhoz képest sokan lesznek ahányan szoktak lenni, de 
másik iskolához képest viszont kevesen. Azt látom már, hogy elfogadtak és örömmel jönnek. Ami 
még plusz volt, hogy tavaly is már közülük ketten jöttek a nyári táborunkba, most viszont heten 
jelentkeztek. Nem is számítottam ekkora érdeklődésre. Olyan gyerek is jelentkezett, akit nem ide 
írattak be, amin szintén meglepődtem. Köszönöm szépen a támogatásotokat.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen. Van-e még egyéb kérdés?  
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Kósáné Buknicz Mária képviselő: Én is az új kollektívának sok sikert kívánok, kitartást és jó 
egészséget és élvezzétek a mindennapokat.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen. Aki elfogadja a beszámolót, 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: 
 
15/20201.(VI.30.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Beszámoló a Kisteleki Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde Csizmazia György Tagóvodája 

munkájáról 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisteleki Óvoda, Bölcsőde és Mini 
Bölcsőde Csizmazia György Tagóvodája munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) Kisteleki Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde Csizmazia György Tagóvodája 
4.) Irattár 
 
 
 
4. napirendi pont: Beszámoló a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkájáról 
 
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 
beszámolója. Kaptunk egy zanzásított, egyszerű, de nagyszerű beszámolót.  
 
Sági Mihály képviselő: A bizottság megtárgyalta, kérdések is voltak, de meg is lettek válaszolva, 
elfogadásra javasoljuk.  
 
Máté Gábor polgármester: Az esetszám és az ellátottak száma közötti nagy különbség ebből 
adódik, hogy vannak ügyfelek, akik miden héten megjelennek. Van-e további kérdés? Amennyiben 
nincs, aki elfogadja a beszámolót, 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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16/2021.(VI.30.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Beszámoló a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkájáról 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 
munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) Suhajda Balázs családsegítő 
4.) Irattár 
 
 
 
5. napirendi pont: Beszámoló a védőnő munkájáról 
 
Máté Gábor polgármester: Következő a védőnő munkájáról szóló beszámoló.  
 
Sági Mihály képviselő: Ugyanez a helyzet, rövid, de tömör. A védőnő beszámolóját a bizottság 
elfogadásra javasolja.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen. Esetleg egyéb 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 döntést hozta: 
 
17/2021.(VI.30.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Beszámoló a védőnő munkájáról 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a védőnő munkájáról szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) Gubina Tiborné védőnő 
4.) Irattár 
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6. napirendi pont: Beszámoló a fogorvos munkájáról 
 
Máté Gábor polgármester: Következő a fogorvos munkájáról szóló beszámoló. Azt pótlólag tudtuk 
elküldeni, későn kaptuk meg egy kicsit. A múlt heti kaotikus önkormányzati helyzet, csak igy tudta 
lehetővé tenni.  
 
Sági Mihály képviselő: A bizottság előzetesen tárgyalásra alkalmasnak találta. Utólagosan 
elolvasva a beszámolót én azt mondom, hogy a beszámolót elfogadásra javaslom.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Kérdés van-e?  
 
Bitó Zsolt képviselő: Nekem az lenne a kérdésem, hogy régebben volt szó róla, hogy talán lenne 
jelentkező erre a fogorvosi praxisra. Azzal mi a helyzet?  
 
Máté Gábor polgármester: Egy komolyabb érdeklődő volt, de ő Makón tudott elhelyezkedni, mert 
neki a fél praxis nem felelt meg. Köszönöm szépen. Egyéb kérdés? Sajnos továbbra is az a helyzet, 
nem tudom mi lesz ennek a végkifejlete, a semminél jobb.  
 
dr. Jaksa Tibor jegyző: Kapcsolódik ide azért ez a dolog, valaki meg tudja mondani, hogy a 
fogorvosi ügyeleti ellátást hogyan megoldott?  
 
Sági Mihály képviselő: Sehogy. 
 
dr. Jaksa Tibor jegyző: Hogyan kellene megoldanunk?  
 
Sági Mihály képviselő: Kötelező. 
 
dr. Jaksa Tibor jegyző: a Kormányhivatal egyszer nagyon elérkezettnek látta, hogy ezzel a 
dologgal foglalkozzon. Én megmondtam őszintén, hogy ennek hogyan is kellene, hogy megoldottnak 
legyen. Most afelé megy az ellátás, mindenki azt hiszi, hogy ha bemegy Szegeden a fogklinikára 
akkor őt ott el fogják látni. Senkinek még Szegedhez közelebb álló településeknek sincsen 
megnyugtató módon szabályosan lerendezve a fogorvosi ügyeleti ellátás. Én a magam részéről azt 
látom ebben, hogy ez politikai akarat kérdése egyrészt másrészt pedig pénz. Ha Szeged Megyei Jogú 
Város Önkormányzata az élére állna ennek a dolognak és akár valamelyik már létező társulásának 
keretében vagy egy külön erre létrehozott társulás keretében megszervezné azt, hogy akár a 
fogklinikán akár máshol pusztaszeri vagy bármelyik környékbeli település betegeit fogadja, akkor ezt 
egy kétoldalas irománnyal le lehetne rendezni. Egyébként egy Pusztaszer nagyságú település több 
is van ilyen, mi ezt nem tudjuk megoldani. Kistelek sem érzi magának a feladatot, hogy akár kisteleki 
járási szinten megszervezzük ezt a feladatot, holott a Kistelek Környéki Települési Többcélú 
Társulásának a Társulási megállapodásában benne van, hogy a háziorvosi és fogorvosi alapellátáshoz 
kapcsolódó ügyeleti ellátást is megszervezi, de ez a kezdetektől fogva nem ment. Az az érdekes, 
hogy az önkormányzatnál még nem kopogtatott senki problémásabb ügyfél, hogy akkor ez hogyan 
is van helyben megoldva. Nincs megoldva. Létező probléma, nyilván foglalkoznunk kell vele. 
Leginkább akkor fogunk vele foglalkozni, ha a Kormányhivatal megint rákérdez.  
 
Sági Mihály képviselő: Elfogadására javasolja a bizottság.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás 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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18/2021.(VI.30.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Beszámoló a fogorvos munkájáról 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fogorvos munkájáról szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) Dr. Balikó Katalin fogorvos 
4.) Irattár 
 
 
 
7. napirendi pont: Fogorvos megbízási szerződésének meghosszabbítása 
 
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont a fogorvos szerződésének a 
meghosszabbítása. Gondolom nem kérdés, nincs választási lehetőségünk. Mivel a fogorvos az 
alapvető dolgokat képes ellátni, miért ne csinálná tovább. Különösebb módosítások nélkül, az 
időpontokat írtuk át benne.  
 
dr. Jaksa Tibor jegyző: A javaslat az lenne, hogy egy évre hosszabbítanánk meg.  
 
Máté Gábor polgármester: Egy év a biztonság kedvéért, ez a Balikó doktornőnek is megfelelő.  
 
Sági Mihály képviselő: A bizottság elfogadásra javasolja.  
 
Máté Gábor polgármester: Kérdés? Amennyibe nem, kérem, aki elfogadja, 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: 
 
19/2021.(VI.30.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Fogorvos megbízási szerződésének meghosszabbítása 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete további 1 év időtartamra szerződést köt 
a fogászati alapellátás biztosítására Dr. Balikó Katalin fogorvossal. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) Dr. Balikó Katalin fogorvos 
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4.) Irattár 
 
 
 
8. napirendi pont: Nyilatkozat a Magyar Falu Program keretében felajánlott ingatlanok 
önkormányzati tulajdonba kerülésének támogatásáról 
 
Máté Gábor polgármester: Nyilatkozat a Magyar Falu Program keretében felajánlott ingatlanok 
önkormányzati tulajdonba kerülésének támogatásáról. Előzetesen elküldtem még a meghívó előtt az 
információkat. Nagy örömmel nyitottam meg a Excel táblát, hogy a listát megnézzem, hogy 
kiválogassuk, hogy melyik állami tulajdonú ingatlant vagy földterületet akkor kérjük. 
Meglepetésemre egy darab ingatlan volt a listába. Hozzá kell tegyem, nem tudom volt-e már szó 
ebben a körben arról, hogy mi már többször rámozdultunk többek között erre az ingatlanra, illetve 
az Árpád majorral szembeni két ingatlanára, hogy ezt szerettük volna magunknak tudni. Nem 
lehetett, azt mondták, hogy árverésen megvehetjük. Mi meg azt mondtuk, hogy az Magyar Államtól 
nem veszünk földeket. Ezek után az a kettő elkelt egy árverésen. Egy belterületi is volt a Csorba Feri 
tanyájának a megközelíthetőségét tette lehetővé számára. Mondtam neki, hogy a legjobb, ha ő azt 
megveszi és ő azt meg is vette. Aztán jelezték azt, hogy amennyiben tudomásunk van egyéb 
ingatlanokról és azokra az önkormányzat esetleg rámozdulna akkor ezeket a későbbiekben 
megtehetjük. Ezt majd az egyebekbe fogom földobni. Most egy határozatot kellene hoznunk arról, 
hogy ezt a Szász Béla mögötti sávot, amit most pillanatnyilag a Szeri Misi használ, ez az 
önkormányzat térítésmentesen igényli-e vagy sem. Javaslom, hogy igen.  
 
Sági Mihály képviselő: A bizottság megvitatta és a bizottságnak az a javaslata, hogy válasszuk 
szét ezt a két dolgot, amit az egyebekben tárgyalunk, mert ez a területnek a megszerzésére a 
lehetőség, hogy beadja az önkormányzat a papírokat július 15. A többi földterületre, amit kaptatok, 
arra van még idő. A bizottság ezért leválasztotta erről a napirendről a többi telekkel és ingatlannal 
kapcsolatos dolgot és azt javasoltuk a polgármester úrnak, hogy csak ezt az egy területre hozzunk 
határozatot, hogy ebben induljon el minél előbb, mert július 15-e a határidő rá.  
 
Máté Gábor polgármester: Aki ezt igy 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: 
 
20/2021.(VI.30.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Nyilatkozat a Magyar Falu Program keretében felajánlott ingatlanok önkormányzati 

tulajdonba kerülésének támogatásáról 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a Magyar Falu Program 
céljai támogatásának keretében az Önnkormányzat részére ingyenes tulajdonba adásra felajánlott 
ingatlanokat (Pusztaszer belterület 298/6 hrsz.) az Önkormányzat megvizsgálta, azok önkormányzati 
tulajdonba kerülését támogatja. 
 
Az „A Magyar Falu Program céljainak támogatására felajánlott ingatlanok összesítő listája” című, az 
MNV/01/39311/2021 iktatószámú listában szereplő valamennyi ingatlan (ingatlani hányad) 
összességének Önkormányzati tulajdonba adását a Képviselő-testület kezdeményezi. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Máté Gábor polgármester a vonatkozó nyilatkozat aláírására. 
 
Határidő: 2021. július 15. 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
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1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
4.) Gazdálkodás helyben 
5.) Irattár 
 
 
 
9. napirendi pont: Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről 
 
Máté Gábor polgármester: A következő napirendi pont keretében csapjunk is bele. Küldtem egy 
excel táblát, amiben összesítettük az összes ingatlant, ami a magyar állam tulajdonában van a 
tulajdoni lapok alapján. Ebben nagyon színes dolgok vannak. Alapvetően van két belterületi rész is 
és külterületi dolgok. Én azt gondoltam, hogy csatornát meg utat nem akarunk kérni. A csatornával 
nem tudjuk, hogy kinek milyen kötelezettsége lesz, egyébként is az ATIVIZIG fennhatósága alatt 
üzemeltetik őket. Nem tudjuk az Emlékművet megszerezni semmiképpen, ennek már többször 
futottunk neki. A Kiskunsági Nemzeti Park kezelésében van. megkerestem azokat a területeket, 
amikre én úgy gondolom, hogy érdemes lenne rámozdulni. Vannak legelők, rétek, csatornák, árkok, 
szántók, utak és egyebek, mert van itt még sok érdekesség. Pirossal húztam ki, amikkel véleményem 
szerint érdemes foglalkozni. Az excel tábla utolsó munkalapjára én ezeket összegyűjtögettem, de ez 
csak az én gondolatom. Alapvetően szántókról, legelőkről, erdőről, szőlőről lehet szó, illetve 
belterületi ingatlanokról. A megjegyzésbe beleírtam, hogy beazonositható legyen, hogy hol lehet ez. 
Ezekre se gondolom, hogy feltétlen rá kell mozdulni, csak ezek azok, amik esélyesek lehetnek. Olyan 
terhet ne vegyünk a nyakunkba, amivel aztán nem tudunk megküzdeni. Megyek szépen sorba. A 
Szeri Misi körüli erdő a szobor felé a temető innen kifelé a tölgyes mellett kivezető út mellett van 
egy fenyőerdő, nagyon rossz állapotban van. gondozatlan teljes mértékben, a magyar állam 
tulajdonában van 7ha. Van a másik oldalon túl van a Tóth Pálék tanyája attól a falu felé van egy erdő 
a közepében van egy tanya, a körüli erdő szintén. Ez viszont jó állapotban van. van a Tóth Pál féle 
tanya alatt is egy erdő, az kisebb ennél, az szintén. Aztán van ez a legelő, az Állami Gazdaság fölötti 
szőlős. A következő ez a 15ha telepitett szőlő a gazdaság területével az út másik oldalán egy frissen 
telepitett szőlő, amin soha nem volt termelés. A másik nem tudtam mire vélni a helyrajzi számot, az 
valószínűleg az én térképemen nem tudtam bemérni ezt. Valószínűleg egy osztásból adódhat. Van 
két kicsi ilyen fél hektáros terület, keskeny, néhány méter széles mintha út lenne, erdőben vonuló 
terület. A következő a Sólyom utca végén az utolsó előtti ház, ami a Faragó Zolié volt, valami tartozás 
fejében az állam tulajdonába került. Ez egy telek, amin van egy romos ház. A következő kettő ilyen 
kis tanya területek, egész picik ezekkel én nem nagyon foglalkoznék. Van még egy szőlő itt a 
Kutyanyak fölötti részen. Ezek értéktelen földek, de arra, hogy jön-e valaki és azt mondja, hogy 
önkormányzati területet keres, mert napelem parkot akar telepíteni veszett jó.  
 
Sági Mihály képviselő: Nekem az lenne a javaslatom, hogy az emlékművet is tegyük bele, 
próbáljuk meg visszakapni, hátha sikerül.  
 
Máté Gábor polgármester: Rendben, megpróbálhatjuk, aztán majd legfeljebb azt mondják, hogy 
nem.  
 
dr. Jaksa Tibor jegyző: A jegyzőkönyv kedvéért, hogy ami kiment esetleges igénylések akkor az 
mindet, plusz még az Emlékmű. Erről akar a tisztelt képviselő-testület szavazni, vagy mit csináljunk?  
 
Máté Gábor polgármester: Hozzunk egy határozatot, hogy a képviselő-testület a két helyrajzi 
számot, amin az Emlékmű van, azt még tegyük bele a többi mellé. azt mondom, hogy legyünk 
mértéktartóak, mert utána még ezt sem fogják ideadni. Nekem az volt a taktikai meggondolásom, 
hogy a Nemzeti Parkot hagyjuk békén. Nézzük azt, ami nem Nemzeti Park. Ezt igy akkor szavazásra 
bocsátom. Aki ezzel egyetért, 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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21/2021.(VI.30.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Felterjesztés a Magyar Falu Program keretében felajánlott ingatlanok kibővített körének 

önkormányzati tulajdonba kerülésének támogatására 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt.-t, hogy a Magyar Falu Program céljai támogatásának keretében az alábbi állami tulajdonban 
lévő ingatlanok vagyongazdálkodási stratégiai szempontú vizsgálatát szíveskedjen elvégezni, és 
annak eredményétől függően tájékoztassa az Önkormányzatot a felajánlott ingatlanok közé 
emelésének lehetőségéről: 
 
Pusztaszer külterület 035/26 helyrajzi számú erdő 
Pusztaszer külterület 085/1 helyrajzi számú erdő 
Pusztaszer külterület 087/9 helyrajzi számú erdő 
Pusztaszer külterület 064/1 helyrajzi számú legelő 
Pusztaszer külterület 070/1 helyrajzi számú szántó 
Pusztaszer külterület 091/39 helyrajzi számú szántó 
Pusztaszer külterület 091/40 helyrajzi számú erdő 
Pusztaszer külterület 094/2 helyrajzi számú szántó 
Pusztaszer külterület 094/5 helyrajzi számú szántó 
Pusztaszer külterület 0111/16 helyrajzi számú tanya 
Pusztaszer külterület 0124/3 helyrajzi számú tanya 
Pusztaszer külterület 097 helyrajzi számú szőlő 
Pusztaszer külterület 0100 helyrajzi számú szőlő 
Pusztaszer külterület 0102 helyrajzi számú szőlő 
Pusztaszer belterület 402 helyrajzi számú lakóház, udvar 
Pusztaszer külterület 044/28 helyrajzi számú kivett emlékmű, kivett árok, kivett út 
Pusztaszer külterület 044/5 helyrajzi számú kivett emlékmű. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
4.) Gazdálkodás helyben 
5.) Irattár 
 
 
 
Máté Gábor polgármester: Az egyebekben haladnék olyan sorrendben, ami kevésbé jelent 
dilemmát. Zsótér ibolya ismét küldött egy felkérést. Nekem az a javaslatom, hogy mondjuk neki, 
hogy igen, kezdd el a dolgokat. Utána majd látjuk, hogy van-e neki megfelelő jog felszereltsége. Ma 
a tetőt lecseréltük, új lécezés van, alá van fóliázva, bontott, de kétfalcos cserép van azon a 
szakaszon, ahol beázott. Kezdjük meg a szerződés előkészítését.  
 
dr. Jaksa Tibor jegyző: Kidolgozok egy bérleti szerződés tervezetet a következő testületi ülésre.  
 
Máté Gábor polgármester: A testület támogatja a beadványt, álljunk neki, ő pedig vegye ezt 
bérbe. Aki ezzel egyetért, 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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22/2021.(VI.30.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Zsótér Ibolya kérelme a Pusztabíró Háza üzemeltetésének átengedésére 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri dr. Jaksa Tibor jegyzőt, hogy a 
Pusztabíró Házára vonatkozóan bérleti szerződés-tervezetet dolgozzon ki. 
 
 
Határidő: a Képviselő-testület következő ülése 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) Zsótér Ibolya 
4.) Irattár 
 
 
 
Máté Gábor polgármester: Üzletrész, viszonylag egyszerű. 50 000 forintért meg akarják venni a 
100 000 forintot. Az elv nem tetszik. Ha elveszik vegyék el, de önként nem adjuk áron alul. A 
Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft Szeged vonatkozásában kaptunk egy vételi ajánlatot. Van 
üzletrészünk a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft-ben 100 000 forint, hogy ne kelljen 
közbeszerzésen ezt a hulladékszállítást szerveznünk, ezért ott vettünk egy üzletrészt. Én azt 
gondolom, hogy azt mondjuk igen eladjuk, 100 000 forintért. Aki ezzel egyetért, 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: 
 
23/2021.(VI.30.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Üzletrész felajánlása 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 100 000,-Ft, azaz – Százezer – forint 
vételár ellenében megvételre felajánlja a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére a 
Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.-ben meglévő 100 000,-Ft névértékű üzletrészét. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
4.) Gazdálkodás helyben 
5.) Irattár 
 
 
 
Máté Gábor polgármester: Van ez a Magyar Falu Programos pályázat kiírása a kutyák és macskák 
ivartalanitására, oltására. Összeállítottuk szépen a dolgokat, dolgoztunk vele napokat. Adatgyűjtést 
minden összeraktunk rendben 1 490 000 forint. Mindenkinek, akinek az állata cipelve van, akinek 
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nincs chipelve azt kidobtuk a rendszerből mert nem fért bele, mivel nincs annyi pénz. Ez szépen 
összeállt és tegnap kaptunk egy levelet, hogy 450 000 forint áll rendelkezésre. Írtam is mindjárt egy 
levelet, hogy ezt mégis, hogy képzelik. Ráadásul Balástya már be is adta a pályázatát, 1 500 000 
forintra. Szétküldtem a levelemet az egész választókerületbe. Közben felhívott a FIDESZ irodától is 
a Tünde, hogy ők a múltkor kérdezték, hogy indulunk-e. mondtuk, hogy indulunk és ők válaszoltak 
is nekünk, de mondtam, hogy azt a választ nem kaptuk meg. Pénteken voltunk éppen a Magyar Falu 
Programmal kapcsolatban egyeztetni a Felföldi Robi, aki a térséget istápolja megkérdezte, hogy 
indulunk-e ezen. Mondtuk, hogy indulunk, de ott sem került szóba, bár már ott is későn lett volna, 
hogy 450 000 forint. Erre én kedden látok egy ilyen emailt, a beadás előtt 10 nappal. Mondtam a 
Tündének, hogy mi ezt igy fogjuk beadni, aztán mondják azt, hogy nem nyert, de nem vagyunk 
hajlandóak 450 000 forintért ugyanakkora munkát végezni. Holnap a csapattal leülünk, hatan vettek 
ebben részt a Zolival együtt. Leülünk, megbeszéljük, hogy hogy érezzük magunkat és majd ott 
hozunk egy döntést. Kamerák kérdése a következő. Két lehetőség van a nagykanizsai cég adott egy 
árajánlatot, a Lochner adott egy műszaki tartalommal és szinte árban is köszönőviszonyban lévő 
másik árajánlatot. Dönthettem volna már úgy, hogy igen, mert volt rá lehetőségem, de közel voltunk 
ahhoz, hogy közös döntést tudjuk hozni, és én ezt megvártam. Én azt javaslom, hogy a Lochnerrel 
kössünk szerződést és indítsuk el a történetet. Velük már van egy kiépített rendszerünk. Aki ezzel 
egyetért, 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: 
 
24/2021.(VI.30.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Térfigyelőrendszer kiépítésére kivitelező kiválasztása 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lochner Kft.-vel (6724 Szeged, Szilánk 
köz 3.) köt vállalkozási szerződést térfigyelőrendszer kiépítésére. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) Lochner Kft. 
4.) Gazdálkodás helyben 
5.) Irattár 
 
 
 
Máté Gábor polgármester: Vidékfejlesztési program, útpályázat. Lehet külterületi utak 
karbantartására pályázni. 300 000 000 forint a plafon, de 5% önerő kell hozzá. Én a Henit 
megkérdeztem, hogy mennyi önerő az, amivel jövőre, mert most beadjuk ebből jövőre lesz valami 
nekimenetünk esetleg. Azt mondta, hogy fogalma sincs. Én a hasamra ütöttem és azt mondtam, 
hogy 3 000 000 forint. Ez azt jelenti, hogy 60 000 000 forintos keretbe esetleg lehetne gondolkodni, 
de nem feltétlen kell ezt kimeríteni, mert nincs 3 000 000, azt azért tudni kell. Kezdem azzal, hogy 
mi az, amire érdemes lenne rámozdulni. Ha most kiválasztjuk a prioritást akkor ahhoz fogunk majd 
egy összeget produkálni és nem sok időnk van. én elmondom, hogy mi az, amire gondoltam. Egyrészt 
van az összekötő út Ópusztaszerig, ennek a padkázása, az útburkolati jelek festése belefér ebbe a 
pályázatba és a repedéseknek az olyan kitöltése, amit itt belterületen csináltunk. A külterületen csak 
annyit kértem tőlük, hogy a repedéseket szórják be, de nem marták végig. Jövőre, ha megnyerjük 
ezt a pályázatot akkor ott a teljes útszakaszon megoldják ezt a dolgot., ez egyébként 4,7 km. A 
másik a munkástelepi bekötő útnak a padkázása. Ott nem csak felszedni kell, hanem lerakni is, főleg 
a buszmegállók környékét minden képpen stabilizálni kellene a padkát olyan módon, ami bírja, hogy 
ha a busz lemegy róla akkor az bírja ezt a terhet, illetve a vízelvezetése megoldódik. A harmadik 
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lépcső pedig a Kossuth utca folytatása az Arborétum felé vezető útnak az aszfaltozása. Felületi 
javítása, de úgy, hogy aszfaltréteg húzással. Az előző kettőhöz kivitelezői árajánlat elegendő, de 
ehhez már tervező kell. Aztán pedig a Lamino bejárattól tovább a Pusztabíró házáig egy olyan 
útfelület kialakítása, mint ami itt a Dózsa György utcában volt. Ezek az elképzeléseink voltak, de 
lehet még ezen felül más is természetesen. Nem kell mindet, ezek mind elkülöníthető. Én azt 
gondolom, hogy az összekötő út és a Munkástelepi útnak a padkázása festése, az egyben mehet. Én 
fogok mindegyikre egy árkalkulációt kérni, a mai nap jön a srác, aki csinálta ezt a tömítést. Vele 
bejárnánk mindegyik területet, ő tud aztán majd mondani az aszfal útra is valamit. A tervezővel már 
egyeztettem, hogy ezt nézzük meg, hogy tudunk-e ezzel valamerre eljutni. A héten erre kapunk 
majd valamilyen választ. Nem sok időnk van, mert 13-ig kell ezt beadni. Van még egy téma. A 
takarékszövetkezetet megvette egy hölgy. Amikor ott voltak, nézelődtek, akkor odamentem és 
mondtam, hogy tisztában vannak-e azzal, hogy a lépcső önkormányzat területéhez tartozik. Nem a 
sportteremhez, hanem a hivatalhoz tartozik. Kétségbe volt esve, utána kiderült, hogy nem is ő a 
tulajdonos, hanem az anyukája. Ezt csak azért mondtam el, hogy tudja, hogy ott ő egy olyan terültről 
jár be, amin nem lehetne bejárni. Bejárás a Köztársaság tér felől van. többféle lehetőség van, átrakja 
a bejáratát a Köztársaság tér felől, ott van egy ablak, az helyett csinál egy bejáratot és minden 
marad a régiben, ide meg csinál egy ablakot és kész. Más probléma is van, mert ezen a területen 
van a vízóra aknája is. Ő szeretné, ha ez az ő területe lenne. Ennek nincs akadálya, ez egyébként 
50 nm. még azt is megkockáztatom, hogy a képviselő-testületünk azt mondja, hogy vigye., olyan 
ellenértékért, hogy mondjuk kiírjuk 1 forintért négyzetméterét. A Varga Attila földmérő közben 
mondta, hogy vannak erre példák, hogy hogyan oldják ezt meg. A földmérő mondta nekem, hogy 
ezt a telekalakitást ő meg tudja csinálni ahhoz mind a két telket föl kell mérni a valós állapotában. 
Amennyiben nem a valós állapotában vannak a dolgok, ezeket akkor helyre kell tenni és finanszírozni 
kell. A földmérést a földhivatali átvezetéseket. Nekünk ez kapóra jöhet abból a szempontból, hogy 
ez a terület akkor helyreáll. Mivel nem a mi érdekünk kérdés az, hogy ennek a költségéből vállaljunk-
e valamit, vagy mondjuk azt, hogy mi mindenben támogatjuk, de nekünk ez pénzünkbe ne kerüljön 
és odaadjuk ingyen a dolgot.  
 
dr. Jaksa Tibor jegyző: Szerintem idő előtti, hogy ezt most eldöntsük.  
 
Máté Gábor polgármester: Erről most nem kell dönteni, csak az álláspontokat akarom inkább látni.  
 
dr. Jaksa Tibor jegyző: Engem az érdekelne, hogy a földmérő szerint mekkora a baj, ez mindennek 
az alfája meg omegája.  
 
Máté Gábor polgármester: Ez akkor derül ki, ha elkezdődik. A hölgy elkötelezett abban, hogy ő 
szeretné, ha lesz költség azt is valamilyen formában állja, de örülne neki, ha mi ebben tudnánk 
valami kedvezményeket adni. Azt mondta a földmérő, hogy ha minden rosszul alakul akkor is 
280 000 forint körül jön ki vagy annál kevesebbe. A vízóra áthelyezése is ennyi lesz körülbelül 
szerintem.  
 
Sági Mihály képviselő: Én azt mondom, hogy kezdje meg ennek az intézését az önkormányzat.  
 
Máté Gábor polgármester: Az is megoldás lehet, hogy maradunk abban, amiben vagyunk. 
Mondhatom-e neki azt, hogy mi a területet amilyen olcsón csak tudjuk, ha tudjuk ingyen is odaadjuk, 
de a költségekbe nem akarunk belemenni. Ha ő azt mondja, hogy rendben, akkor tessék csinálja. 
Valami előnyünk ebből származik, egy gesztust tettünk felé. Azt is mondhatja, hogy ott egye meg a 
fene, nem akarja átrajzolni sem, kér tőlünk szolgalmi jogot, hogy ő ott bejárhasson, akkor megadjuk 
neki. Azt mondja körülbelül két év múlva akar ennek nekiállni. Részemről ennyi lett volna. Aki 
elfogadja a polgármester beszámolóját, 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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HATÁROZATOK JEGYZÉKE 
 

Sorszám Tárgy Határidő 
12/2021.(VI.30.)Kt. határozat Napirendi pontok elfogadása azonnal 
13/2021.(VI.30.)Kt. határozat Beszámoló a háziorvos munkájáról azonnal 
14/2021.(VI.30.)Kt. határozat Beszámoló a Szent Miklós Katolikus Általános 

Iskola és Óvoda Pusztaszeri Telephelye 
munkájáról 

azonnal 

15/2021.(VI.30.)Kt. határozat Beszámoló a Kisteleki Óvoda, Bölcsőde és Mini 
Bölcsőde Csizmazia György Tagóvodája 
munkájáról 

azonnal 

16/2021.(VI.30.)Kt. határozat Beszámoló a családsegítő és gyermekjóléti 
szolgálat munkájáról 

azonnal 

17/2021.(VI.30.)Kt. határozat Beszámoló a védőnő munkájáról azonnal 
18/2021.(VI.30.)Kt. határozat Beszámoló a fogorvos munkájáról azonnal 
19/2021.(VI.30.)Kt. határozat Fogorvos megbízási szerződésének 

meghosszabbítása 
azonnal 

20/2021.(VI.30.)Kt. határozat Nyilatkozat a Magyar Falu Program keretében 
felajánlott ingatlanok önkormányzati 
tulajdonba kerülésének támogatásáról 

azonnal 

21/2021.(VI.30.)Kt. határozat Felterjesztés a Magyar Falu Program keretében 
felajánlott ingatlanok kibővített körének 
önkormányzati tulajdonba kerülésének 
támogatására 

azonnal 

22/2021.(VI.30.)Kt. határozat Zsótér Ibolya kérelme a Pusztabíró Háza 
üzemeltetésének átengedésére 

köv. ülés 

23/2021.(VI.30.)Kt. határozat Üzletrész felajánlása azonnal 
24/2021.(VI.30.)Kt. határozat Térfigyelőrendszer kiépítésére kivitelező 

kiválasztása 
azonnal 

25/2021.(VI.30.)Kt. határozat Polgármester tájékoztatója két ülés közötti 
időszak eseményeiről 

azonnal 

 





 

 
 
 
PUSZTASZER KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 
6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. 
T: +36 62 576 510 
polgarmester@pusztaszer.hu 

 
 
 

M E G H Í V Ó  
 

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülését 
 

2021. június 30-án (szerda) 1430 óra 
 

kezdettel összehívom. 
 
Az ülés helye: Kisteleki Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde Csizmazia György Tagóvodája 

(Pusztaszer, Kossuth u. 38.) 
 
Javasolt napirend: 
 
1.) Beszámoló a háziorvos munkájáról (szóbeli előterjesztéssel) 
2.) Beszámoló a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda Pusztaszeri Telephelye munkájáról 
3.) Beszámoló a Kisteleki Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde Csizmazia György Tagóvodája 

munkájáról 
4.) Beszámoló a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkájáról 
5.) Beszámoló a védőnő munkájáról 
6.) Beszámoló a fogorvos munkájáról (pótlólag előterjesztve) 
7.) Fogorvos megbízási szerződésének meghosszabbítása 
8.) Nyilatkozat a Magyar Falu Program keretében felajánlott ingatlanok önkormányzati tulajdonba 

kerülésének támogatásáról 
9.) Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről 
10.) Kérdések, bejelentések 
 
 
A Képviselő-testület ülésére tisztelettel meghívom, megjelenésére számítok. 
 
Kérem, szíveskedjen előre jelezni, ha az ülésen mégsem tud jelen lenni. 
 
 
Pusztaszer, 2021. június 25. 
 
 
 
 
 Máté Gábor s.k. 

polgármester 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda  

Pusztaszeri Telephely 

2020/2021-es tanév végi beszámoló 

 

 

 

 

OM: 201616 



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

E-mail: baksis@vnet.hu  

 

I. Helyzetelemzés 

A digitális oktatásra való áttérés- az előző év során szerzett tapasztalatok alapján- zökkenőmentes volt. A tanulói 

részvétel 100%, néhány gyereknek kellett csupán segítséget nyújtani a technikai lebonyolításban, visszaküldésben.  

I.1. Tárgyi feltételek 

1 db benzinmotoros fűnyíró beszerzése 

2 db tanári laptop beszerzése 

I.2. Személyi feltételek 

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

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

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

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

I.2.1. Pedagógus 
álláshelyek száma 

    

I.2.2. Pedagógusok 
száma 

  10 fő  

I.2.3. Tanév közbeni 
fluktuáció és okai 

  0  

I.2.4. Technikai 
dolgozók száma 

  2 fő  



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

E-mail: baksis@vnet.hu  

 

I.2.4.1. Oktatást segítő 
munkakörben dolgozók 
száma 

  0  

 

 

I.3. Tanulókra vonatkozó adatok 

I.3.1. Tanulói létszám alakulása (év elejei, év végi) 

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

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

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

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

Év elejei létszám 
(2020. október 01.) 

  66  

Év végi létszám (2021. 
június 15.) 

  66  

 

 

 

 

 

 

 

I.3.2. Napközis tanulószobai létszám alakulása (év elejei, év végi) 
 1.sz. székhely intézmény  

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

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

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

Év elejei létszám 
(2020. október 01.) 

  26  

Évvégi létszám (2021. 
június 15.) 

  27  



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

E-mail: baksis@vnet.hu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.3.3. Ismétlések, bukások száma és okai 
 1.sz. székhely intézmény  

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

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

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

Ismétlések száma   0  

Bukások száma (1-3 
tantárgyból) 

  0  

hiányzása miatt 
osztályozó vizsgára 
kötelezett 

  0  

igazolatlan hiányzásai 
miatt osztályozó vizsgát 
nevelőtestület nem 
engedélyezte 

  0  

Okai     



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

E-mail: baksis@vnet.hu  

 

 I.3.4. Osztály- és tantárgyi átlagok 

5. sz. telephely (6769 Pusztaszer, Kossuth utca 38.) 
 

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

Magatartás  4,6 4,62 4,2 4,33 5 4,7 4,07 4,5 

Szorgalom  4,6 4,38 4,2 4,33 4,13 4 3,71 4,2 
Magyar nyelvtan  4,6 3,77 3,67 4,33 3,13 3,91 3,43 3,8 
Magyar irodalom  4,4 4,15 4,17 4 3,75 3,55 3,57 3,9 
Történelem     3,66 4 3,91 3,93 3,9 
Angol    4,66 3,33 3,29 3,82 3,07 3,6 
Matematika  5 4,08 4,17 4 3,88 4 3,36 4,1 
Informatika     5 4,75 4,64 4,5 4,7 
Természetismeret  4,6 4,54  3,66 3,63   4,1 
Fizika       3,73 3,36 3,5 
Biológia       3,55 2,5 3 
Kémia       3,64 2,93 3,3 
Földrajz       3,27 2,86 3,1 
Ének-zene  5 5 5 5 5 5 4,71 5 
Rajz  5 5 5 5 5 3,8 4,57 4,8 
Életvitel  5 5 4,67 5 5 5  4,9 
Testnevelés  5 5 5 5 4,38 4,3 4,21 4,7 
Hittan  5 5 4,66 4,66 4,88 4,64 4 4,7 
Tánc és dráma          
Osztály átlag:  4,84 4,59 4,46 4,41 4,23 4,1 3,64 4,2 
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6768 Baks, Fő u. 82. 
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E-mail: baksis@vnet.hu  

 

I.3.4.1. Iskolai átlagok 
 1.sz.  

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

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

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

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

Magatartás   4,5  

Szorgalom   4,2  

Magyar nyelvtan   3,8  

Magyar irodalom   3,9  

Történelem   3,9  

Angol   3,6  

Matematika   4,1  

Informatika   4,7  

Természetismeret   4,1  

Fizika   3,5  

Biológia   3  

Kémia   3,3  

Földrajz   3,1  

Ének-zene   5  

Rajz   4,8  

Életvitel   4,9  

Testnevelés   4,7  

Hittan   4,7  

Tánc és dráma     

Iskola átlag   4,2  
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 I.3.6. Igazolt és igazolatlan mulasztások száma alsó és felső tagozaton 

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

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

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

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

 Alsó 

tagozat 
Felső tagozat 

Alsó 

tagozat 
Felső tagozat 

Alsó 

tagozat 
Felső tagozat 

Alsó 

tagozat 
Felső tagozat 

Mulasztási átlag 

órákban 
    36 53   

Igazolatlan 

mulasztás (óra) 
    0 0   

 
 

I.3.6.1. Iskolai mulasztások összehasonlítása az ide és tavalyi tanévhez képest 
Igazolatlan hiányzás Pusztaszeren nincs, nem is volt. Igazolt hiányzások száma is alacsony mindkét vizsgát tanévben. Alsó 29, 36, felső 
44, 53. 
 

 
 

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

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

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

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

2019/2020-as tanév 

mulasztási átlag órákban 

108,54 88,47 35,5 67,5 
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2020/2021-es tanév 

mulasztási átlag órákban 

  45  

 
 

 
 

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

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

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

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

2019/2020-as tanév 

igazolatlan mulasztás 

összesen (óra) 

1302 2131 0 499 

2020/2021-es tanév 

igazolatlan mulasztás 

összesen (óra) 

  0  

 
 
I.3.7. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma 
 1.sz. székhely intézmény  

(6768 Baks, Fő u. 82.)  
 

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

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

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

Hátrányos helyzetű tanulók 
száma 

  3  

Halmozottan helyzetű 
tanulók száma 

  4  
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I.3.8. Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma 
 1.sz. székhely intézmény  

(6768 Baks, Fő u. 82.)  
 

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

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

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

Lemorzsolódással 
veszélyeztetett tanulók 
száma 

  1  

 

 

I.3.9. Sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokkal küzdő tanulók száma  
 1.sz. székhely intézmény  

(6768 Baks, Fő u. 82.)  
 

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

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

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

Sajátos nevelési igényű 
tanulók száma (TANAK 
külön) 

  12+1  

beilleszkedési, tanulási, 
magatartási zavarokkal 
küzdő tanulók száma 

  11  

 

 

I.3.10. Magántanulók és a tanulói jogviszonyt szüneteltetők száma 
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 1.sz. székhely intézmény  
(6768 Baks, Fő u. 82.)  
 

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

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

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

Magántanuló   3  

Tanulói jogviszony szünetel   0  

 

 

 

I.3.11. Fegyelmi ügyek 

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

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

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

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

Fegyelmi eljárás indítása   0  

Egyeztető eljárással 

fejeződött be 

  0  

Áthelyezés másik iskolába   0  

 

 

I.3.12. Belső mérések és azok tapasztalatai 
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I.3.13. Jövő tanévi első osztályosok száma 
 1.sz. székhely intézmény  

(6768 Baks, Fő u. 82.)  
 

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

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

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

2021/2022-es tanév első 
osztályosok létszáma 

  12  

 

 

 

 

I.4. A középiskolai felvételi tapasztalatok, felvett tanulók száma 

 I.4.1. Középiskolai továbbtanulási mutatók, érettségi tapasztalatok 

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

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

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

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

Gimnázium   1  

Szakgimnázium   10  

Szakiskola 

(Szakközépiskola) 

  3  

Összesen   14  

 

 I.4.3. Kiemelkedő tanulói teljesítmények (megyei és országos versenyeredmények) 
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 1.sz. székhely intézmény  
(6768 Baks, Fő u. 82.)  
 

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

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

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

Területi     

Megyei     

Országos   Csizmazia Közalapítvány 

2020,- törölve Toldi 

Brigitta jutalomkönyv 

KMNP Túzok Tusa 2021- 

törölve Czinege Tamás- 

Novák Anett- Szeri 

Csenge 7. o. 

 

Regionális (határon túli is)     

Nemzetközi     

 
 
 
II. Pedagógiai munka elemzése és értékelése 

II.1. Kiemelt nevelési feladatok megvalósulása 
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 II.1.3. Környezeti nevelés 

Hagyományos programjaink és foglalkozásaink mellett az idei évben újraindítottuk a Madarak és fák napi programot, 

melyet a következő évtől iskolaszinten, az összes telephely részvételével szeretnénk megrendezni. 

  

 

II.1.4. Mindennapos testnevelés megvalósulása 

1- 6. osztály számára heti 2 néptánc óra a testnevelés órakeretéből- Classic Alapfokú Művészeti Iskola 

7-8. o. heti 5 testnevelés 

rendszeres lábtoll- labda edzések (PISZE) 

több felsős tanuló jár Tömörkényre focizni 

 

 

 

 

 

II.2. Országos mérések tapasztalatai (kompetenciamérés – szövegértés, matematikai eszköztudás, idegen nyelvi mérés, 
Netfit-mérés), tervezett intézkedések 
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5. sz. telephely intézmény 
6769 Pusztaszer, Kossuth u. 38. 

 
FIT–jelentés 2020 ELMARADT 

Eredmények: (smile-val -      ) 

Elmaradt 

Képességek szerint: 

NETFIT értékelés ELMARADT 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.3. A hit- és erkölcstanoktatással kapcsolatos tapasztalatok 

A 2020/21-es tanév első félévét a tanévnyitó szentmisével kezdtük az udvaron.  

Sajnos azóta ez volt az egyetlen szentmisénk ebben a félévben. A világjárvány miatt hozott intézkedések nem engedik 

meg, az iskolai közös szentmisék tartását.  
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Többször voltunk kénytelenek online oktatásban megtartani a hittan órákat, hol az én, hol az egész iskola karanténba 

kerülése miatt. Ebben a nehéz időszakban még jobban szükség van a gyermekek és a felnőttek hitének erősítésére, 

félelmeik enyhítésére.  

Az osztályokon belül sokat imádkoztunk és beszélgettünk jelenlegi helyzetről. Az egész iskola egy közösség, most 

erősödött meg igazán gyermekekben. Közösen a gyerekekkel tervezünk egy imasarkot, ahol mindenki megállhat egy 

kicsit. Fontosnak tartottam, hogy minél többet énekeljünk, hogy ezzel is erősítsük egymást. Aki énekel, kétszeresen 

imádkozik.  

Sajnos a templom átadása, még késik, újra meg újra előveszem a témát és a gyerekek is nagyon várják, hogy birtokba 

vegyék az Isten házát.  

A tantárgyak egymásra épülése segíti a gyermekek hitéletét. Irodalom órán karácsonykor a Születés című film 

hangolta a gyereket és felnőtteket az ünnepre. A történelem órán elhangzott információk megerősítik a gyereke 

tudását, a hittan órán is elhangzott ismeretekből és fordítva. Ez az élet minden területének egymásra épülését erősítik 

bennük.  

Összeségében nagyon örülünk mindannyian, hogy nap, mint nap találkozhatunk egymással a valóságos iskolában. 

A 2020/21-es tanév második félévében a szentmisék szüneteltek a pandémia miatt.  

Igazi ajándék volt a hálaadó szentmise, amit már az új templomban tarthattunk meg, június kilencedikén.  Imre atya 

által celebrált szentmisén az iskola tanulóira nagyon büszke voltam. A gyerekek otthonosan érezték magukat a 

templomban tudták a válaszokat és a helyhez illően viselkedtek. Minden gyerek életkoruknak megfelelő Képes Bibliát 
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kaptak ajándékba a szertartás végén.  A gyerekek örültek a könyveknek, sokan közülük egy hét alatt elolvasták. 

Boldogan fedezték fel a benne lévő történeteket, és lelkesen mesélték őket egymás között. 

A Szentháromság templom felszentelésén minden diákunk részt vett és hivatalosan is birtokba vehetjük a templomot, 

június 13-án. 

Ebben a félévben is voltunk online, ahol a gyerekek többsége elkészítette a feladatokat. A személyes tanulás újra 

indítása után újra át vettük azokat, amit online tanultak.   

Az osztályokon belül sokat imádkoztunk és beszélgettünk jelenlegi helyzetről. Elkészült az imasarok, többször én is 

tapasztaltam, hogy megállnak ott imádkozni. A legszebb emlék, amikor egy nyolcadikos nagyfiú összetett kézzel, mit 

sem törődve azzal, hogy ki látja, imádkozott, hogy a dolgozata, becsöngetés után jól sikerüljön. Zsuzsika gondoskodik 

nagy szeretettel, hogy mindig friss virág legyen a vázában. Ez még élőbbé varázsolja a helyett és hívja a gyereket 

felnőtteket, hogy egy pillanatra álljanak meg. 

Azt tapasztalom, hogy a gyerekek gyakorlatban alkalmazzák a hittan órán tanultakat, igyekeznek kedvesen 

figyelmesen elfogadóan viselkedni egymással. Amikor ez nem sikerül, azt meg tudjuk beszélni és ki tudnak 

engesztelődni egymással.  

Ebben a félévben is haladtunk előre az Istenhez és az egymáshoz vezető úton. Novák Mária hitoktató  

 

III. Az intézmény kapcsolatrendszere 

IV.3. Szülői szervezet, szülőkkel való együttműködés 
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Közösen megvalósított program: Madarak és fák napja 

Papír- és PET- palack gyűjtés 

 

 

IV.4. Gyermekjóléti- és családsegítő szolgálat 

2 esetmegbeszélés 

1 jelzés 

1 értékelő konferencia 

 

 

IV. Pályázatok – Azok eredményessége 

1. Fenntartói pályázatok:  

 Lázár Ervin Program 

2. Térségi pályázatok:  

Gyerekesély EFOP- 1.4.2. 

Ösztöndíjpályázat EFOP- 3.9.2. 

Kulturális nevelés EFOP- 3.3.2. 
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V. Továbbképzéseken, tanfolyamokon, konferenciákon való részvétel 

- Katona Mária: Hátrányos helyzetű gyermekek tanulás és életút támogatása 30 óra 

 

 

 

Pusztaszer, 2021. június 23. 

 Mészáros Zsolt 

 Telephely- vezető 
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Kisteleki Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde 
Csizmazia György Tagóvodája 

Pusztaszer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BESZÁMOLÓ  
 

 
2020/2021 
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A nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart, két részből áll: szeptember 1 –május 31-ig 
szorgalmi idő, június 1 –augusztus 31-ig nyári élet. 
 
Infrastruktúra 

 
A tagóvoda nyitva tartása takarítással: reggel 6.00 – 18.00 
Gyermekek fogadása: 7.00 - 17.00 
Mini bölcsőde nyitva tartása:8.00-16.00 
A tagóvoda 5 napos (hétfőtől péntekig) heti 60+1 (+1 óra fogadó óra) órás , két műszakos 
munkarenddel üzemel. Eltérő az óvodai munkarend, a gyermekek fogadásának rendje abban az 
esetben, ha a munkaszüneti napok rendje is eltérően alakul. 
Nyári takarítási szünet: 2021. augusztus 02-22-ig tart. 
Nevelés nélküli munkanapok: Nem vettük igénybe ebben a tanévben. 
 
Az óvodai férőhelyek száma: 
2 óvodai csoportban 50fő 
A mini bölcsőde csoportban 7 fő. 
 
 
Az óvodás gyerekek létszáma: 2020 okt .1-én  : 31 fő 

2021 máj. 31-én : 36 fő 
Mini bölcsődés gyerekek létszáma 2020 okt.1-én: 7 fő 
     2021 máj.31-én: 7 fő 
2021. szept. 1-én várható létszám: - óvodás: 33 fő 

                       - mini- bölcsődés 6 fő 
 

HH(hátrányos helyzetű gyermek):0 
Rendszeres gyermek véd. kedvezményre jogosult: 2óvodás, 0 bölcsődés gyermek 
Tanköteles korú gyermek : 12, iskolába megy 11 gyermek. 
1 gyermek a szakértői bizottság döntése alapján még egy évig óvodában marad.  
 
 
A következő 2021/2022-es  tanév életkori eloszlása: 
Tanköteles korú : 11 fő 
Középsős korú:  10 fő 
Kiscsoportos korú:12 fő 
Bölcsődés: 6 fő 
A gyermekek hiányzása és annak igazolása rendben zajlott, szabálysértés nem történt. 
A beíratkozás probléma nélkül zajlott. 
 
Járványhelyzet 
November 16- 29-ig  Oktatási Hivatal által elrendelt rendkívüli szünet volt, covid fertőzés miatt. 
7 alkalmazottból 6-an kapták el a betegséget. 
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A járványhelyzet miatt 2021.március 08-tól április 19-ig ügyeleti rendben , nyitva volt a 
tagintézmény. A szülőket mindenben tájékoztattuk, facebook csoporton keresztül tartottuk a 
kapcsolatot szülőkkel, gyermekekkel. 
 
 
Személyi feltételek: 
Óvoda: 
3 óvónő, 2 dajka, dolgozik az óvodában, két műszakos munkarendben. Egy betöltetlen óvoda 
pedagógus állás van, a  délutáni munkát csoport összevonással oldjuk meg. Szeptember 1-től 
nyugdíjas kolléganőnk helyére új óvodapedagógus érkezett Ópusztaszerről.  
Februárban Petkov Gáborné nyugdíjazás előtti szabadságolása miatt ismét új kolléganő érkezett 
intézményünkbe, szintén Ópusztaszerről. 
Petkov Gáborné felmentési idejét tölti, a tagintézményvezetői állásra a pályázat kiírásra került. 
 
 
Mini bölcsőde: 
1 csecsemő és kisgyermek nevelő, 1 bölcsődei dajka 
 
Logopédus heti 4 órában állt rendelkezésünkre, 11 óvodás beszédét fejlesztette. 
Fejlesztő pedagógushoz:  8 gyermek járt. 
Sajátos nevelési igényű 1 gyermek . 
 
Heti 1 órában szociális munkás segíti tagintézmény munkáját. 
 
Tárgyi feltételek: 
Két foglalkoztatóban folyik az óvodai nevelés. A harmadik foglalkoztatóban van a mini-
bölcsőde.  
Sajnos a logopédusnak és a fejlesztő pedagógusnak nincs megfelelő hely a foglalkozások 
megtartásához. 
A működéshez szükséges eszközök, berendezések rendelkezésünkre állnak. 
A mini bölcsődés gyerekek számára biztosított a többi korosztálytól elkülönített játszó udvar. 
 
Kapcsolat a szülőkkel 
Mindkét óvodai csoportban és a mini bölcsőde csoportban egy szülői értekezletet tartottunk. A 
többi tervezett szülői értekezlet elmaradt a járványhelyzet miatt. Állandó, napi kapcsolatot 
tartunk a szülőkkel, a beszoktatás ideje alatt a szülők bejöhetnek gyerekeikkel a csoportszobába, 
megismerkedni az óvodával, bölcsődével, a gyerekekkel, óvónénikkel.  
Ha szükséges, családlátogatást szervezünk, főleg a hátrányos helyzet csökkentése és a segítség 
adás érdekében. 
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Kapcsolat az iskolával  
Az iskola vezetőivel egyeztetjük a tankötelezettség kapcsán a teendőket, a rendezvényeket, 
szülői értekezleteket. Pályázati közös tevékenységekkel, programokkal segítjük az óvoda-iskola 
átmenetet, heti 1 foglalkozáson vettek részt a leendő iskolások. 
 
Kapcsolat a Térségi Intézményi Társulással 
Az intézmény igazgatójával és a  tagintézmény vezetőkkel tartjuk a  kapcsolatot, ha szükséges 
segítjük egymást. Ebben a tanévben igazgató úr 1 alkalommal, vezetői látogatáson ellenőrizte a 
tagintézményünket, pozitív visszajelzésekkel véleményezte munkánkat. 
 
Nevelési munka 
Az óvodában ebben a tanévben egy  nagy-középső csoport és egy kis-középső csoport működött. 
A mini bölcsődében jelenleg 2-3 év közötti gyerekek vannak. Az óvoda Pedagógiai Programja a 
Tevékenységközpontú Óvodai Program szemléletét követi. A mini bölcsőde programja az 
óvodához hasonlóan élmény és tevékenység alapú. A gyermekek egyéni fejlődését fejlődési 
naplóban követjük nyomon, erről  a K.T. rendelkezése alapján évente  legalább kétszer 
tájékoztatjuk a szülőket, ezt aláírva tudomásul veszik. 
Főbb feladataink közé tartozik a minél több, változatos tevékenység lehetőségének 
megteremtése, a gyerekek képességeinek kibontakoztatása, az alap kompetenciák fejlesztése. A 
részképességek fejlődésében elmaradott, ill. a kiemelkedő képességű gyerekekre, egyénre 
szabott fejlesztési terveket készítenek az óvónők, a Szakszolgálat ellenőrzése és útmutatása 
alapján.  Sajnos egyre több azon gyerekek száma, akik ilyen felzárkóztatást, fejlesztést 
igényelnek. Pontos heti-, ill. órarend szerint történik a gyerekek differenciált fejlesztése. 
 
Gyermekvédelem.  
Szoros kapcsolatot tartunk a védőnővel, jegyző úrral, igyekszünk minden lehetőséget 
megragadni, hogy segíteni tudjunk a rászorulóknak. A családsegítő szolgálattal is megfelelő a 
kapcsolatunk.  
 
Étkezés 
A tagintézményben melegítő konyha üzemel. Az ételszállítást és a  konyha működtetését heti 
váltásban 1 dajka végzi, HACCP  minőség biztosítási rendszer előírásait követve. 
43 gyerek étkezik, 2 gyermekvédelmi kedvezmény alapján, 39-en jövedelem , vagy 
nagycsaládos nyilatkozat alapján, tartósan beteg és nevelésbe vett státusz alapján kapnak 
ingyenes étkezést,  jövedelem nyilatkozat alapján 2 gyermek fizet teljes árat az étkezésért. 
Az étel minősége jó. Fizetéssel elmaradva  nincs senki. A mini-bölcsődei csoportban a 
legkisebbek étkeztetését külön kell szervezni, ők 4-szer étkeznek naponta.. 
 
 
Intézményi ellenőrzés  
Igazgató úr 1 alkalommal járt tagintézményünkben. 
 
A tanév végén a pedagógiai munka belsőellenőrzése a megfelelő szempontok alapján történik. 
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Rendezvényeink  
 
Mikulás, Fenyőünnep, Farsang,  
A járványhelyzet miatt a családi napok, nyílt napok elmaradtak. 
Anyák napi ünnepségünket a szülők zárt facebook csoportunkban tekinthették meg.  
Gyereknap alkalmából ellátogattunk a szegedi Vadasparkba Buknicz Mária képviselő 
támogatása jóvoltából. Köszönjük szépen!  
Évzáró ünnepségünk megrendezésre került az óvoda udvarán közönség előtt. 
 
 
Pályázatok  
 
Pályázati forrásból megújult az óvoda udvara, amely magába foglalta játékok felújítását, egy 
játékvár telepítését és új kerítés építését. 
 
Pénzügyek 
A tagintézmény költségvetése megközelítőleg a tervezettnek megfelelően alakul. A fenntartótól 
minden erkölcsi és anyagi támogatást megkapunk. 
 
 
Pusztaszer 2021. 06.24.  
 

Szeriné Lajos Ildikó 
megbízott tagintézmény-vezető 

 



Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 

 Család- és Gyermekjóléti Szolgálata 
 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 49. 

 Telefon: 06- 20/385-3545 

 E-mail: gyermekjolet.pusztaszer@gmail.com 
 

 
 

                                                                                                                                Iktatószám: 18/2021.  
 
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai munkája a 2020-as évben: 

 Fő Család 

Együttműködési megállapodás alapján 35 (23 kiskorú) 10 

Eseti, egyszeri alkalommal 6 6 

 

  Fő 

Védelembe vett 1 fő (1 család) 

Nevelésbe vett nem volt 

Utógondozott nem volt 

A hatósági intézkedéseket tekintve leírható, hogy 2020. évben védelembe vétel alatt 1 kiskorú 
volt, valamint, hogy az év folyamán nevelésbe vételre nem került sor. Egyszeri alkalommal 
kevés ügyfél kért segítséget, elsősorban kormányhivatali kérelmek kitöltésével kereste fel a 
lakosság a Szolgálatot. 
Szakmai tevékenység adatai az év folyamán: 

 Szakmai tevékenységek 
halmozott száma 

Szolgáltatásban részesülők 
száma 

Információnyújtás 9 2 

Segítő beszélgetés 2 1 

Ügyintézéshez segítségnyújtás 52 8 

Tanácsadás 13 2 

Környezettanulmány készítésében 
való közreműködés 

1 1 

Családlátogatás 216 10 

Összesen 293 24 

A szolgáltatásban részesülőkkel való együttműködés jónak mondható, a családsegítő 
tanácsait, útmutatásait rendszerint megfogadják. A 2020. évben tervezett szakmaközi 
megbeszélések a járványügyi helyzetet tekintve nem valósultak meg. A 2020. évben 5 darab 
jelzés érkezett a Család- és Gyermekjóléti Szolgálathoz. A 2019. évhez képest 4 darab jelzéssel 
érkezett kevesebb. A legtöbb jelzés a Kisteleki Járási Hivataltól érkezett, 2 darab. A Járási 
Gyámhivatal szülő-gyermek konfliktus kezelésében, valamint gondnoksági ügy kapcsán tett 
jelzést. Továbbá az év folyamán gyermekelhelyezés tekintetében tett jelzést egy ügyvédi 
iroda, egy betelepült családdal kapcsolatban pedig más Család- és Gyermekjóléti Szolgálat élt 
jelzési kötelezettségével. Egy magányszemély pedig egy helyi lakos ügyében kereste fel a 
Szolgálatot. A jelzőrendszeri tagok a munkakapcsolatot megfelelőnek értékelik, a beszámolók 
alapján szóban és írásban is érkezik visszajelzés a családsegítő részéről. A 2020. év folyamán a 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal együttműködve, a Rászoruló Személyeket Támogató 
Operatív Program (RSZTOP) keretein belül, valamint a Vöröskereszttől kaptak 
élelmiszercsomagot az arra jogosultak. 

 

Kelt: Pusztaszer, 2021. június 21. 

 Tisztelettel:  

         



BESZÁMOLÓ a VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

   Mint minden területet, a védőnői ellátást is nagymértékben befolyásolta a tavalyi és az idei évben is 
dúló koronavírus járvány. Nagyon sok rendszabálynak kellett megfelelni. Nem mehettem családot 
látogatni, csak távkonzultációval lehetett megoldani a kommunikációt. A szűrővizsgálatok kivitelezése 
is sokrétű előkészítést igényelt: a védőfelszerelésbe való beöltözés, a közvetlen érintkezés mellőzése, 
a fertőtlenítés, szellőztetés minden gyermek után nagy odafigyelést igényelt. 

      A tavalyi évben 9 születés volt, ami megfelel a korábbi évek születési adatainak, idén várhatóan 10 
lesz, ugyanis jelenleg a várandós anyák száma: 6 fő, és 4 szülés történt a mai napig. 

 A várandós anyák gondozása nem változott, havonta 1 alkalommal kisteleki nőgyógyász tart 
tanácsadást, a járvány miatt ez két hónapon keresztül szünetelt, jelenleg ismét visszaállt a korábbi 
gyakorlat a rendszabályok szigorú betartása mellett. 

   Védőnői fogadóóra a hét minden munkanapján 8-9-ig, önálló védőnői tanácsadás minden 
csütörtökön 8-12-ig biztosított a gondozottak részére, de szintén szigorú eljárásrend szerint, időpont 
egyeztetés alapján tudtam fogadni a gondozottakat. 

   A védőnői méhnyak szűrés is leállításra került a járvány miatt, melynek folytatására pár héttel 
ezelőtt kaptam ismét engedélyt. 

   Jelenleg 9 csecsemő és 21 kisded gondozását végzem. A szaktanácsadási rend itt úgy alakult 
korábban, hogy kéthetente jött Kistelekről gyermekgyógyász. Ilyenkor történtek az életkorhoz 
kapcsolódó szűrővizsgálatok elvégzése és a szakorvosi konzíliumot igénylő problémák megbeszélése. 

   A háziorvosi tanácsadások megtartásra kerültek, mert a védőoltások elmaradása nagy veszélyt 
jelentett volna az érintettekre, de itt is nagyon szigorú szabályok szerint dolgoztunk. 

   A 3-6 éves korosztály létszáma: 33 fő, az ő gondozásuk szintén távkonzultációban történt. 
Személyes találkozásra csak a szűrővizsgálatok alkalmával volt lehetőség.  

   Az iskolai tevékenység kapcsán minden oktatási évben el kell végezni négy osztály védőnői és orvosi 
szűrővizsgálatát Ebben a tanévben az orvosi vizsgálat teljesen elmaradt, védőnői szűrővizsgálat 1 
osztály kivételével megtörtént Minden oktatási évben 2 osztály részesül kötelező védőoltásban, 
összesen 6 alkalommal, ezek némi csúszással ugyan, de teljesültek. 

  Sajnos néhány továbbképzés is elmaradt a járvány miatt, melyek pótlására később lesz lehetőség 
on-line formában.  

   Még egy feladatot kaptam Polgármester Úrtól, melyet mai napig végzek. Azokat az embereket 
kellett regisztrálni a covid oltásra, akik nem rendelkeznek internet hozzáféréssel .  46 személyt 
sikerült regisztrálnom, illetve  mióta a tömeges oltás megszünt, oltópontokra 8 fő részére foglaltam 
időpontot. 



  Nagyon nehéz volt az elmúlt időszak, de szerencsére sikerült átvészelni. Ehhez nagymértékben 
hozzájárult a gondozottak fegyelmezett viselkedése, hozzáállása, a kollégák segítsége, illetve egymás 
segítése. Már történt ugyan némi enyhítés, de a régi rend még nem tért teljesen vissza teljes 
egészében. 

 

  Ennek tükrében kérem a Tisztelt Képviselőtestületet a beszámolóm elfogadására!   

                                                       

                                                                                      Tisztelettel: Gubina Tiborné  

                                                                                                                      védőnő 

                                                                                                                          

 

Pusztaszer, 2021. június 22. 
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S Z E R Z Ő D É S  
fogorvosi tevékenység ellátására 

 
amely létrejött egyrészről 
Pusztaszer Községi Önkormányzat (6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45., képviseli: Máté Gábor 
polgármester) mint m e g b í z ó  (a továbbiakban: Megbízó), 
másrészről 
Dr. Balikó Katalin (született: Szeged, 1957. március 25. anyja neve: Mészáros Irén, orvosi pecsét 
száma: 36406, lakcíme: 6765 Csengele, Felszabadulás utca 3.) mint m e g b í z o t t  (a továbbiakban: 
Megbízott), 
a továbbiakban együtt: Szerződő felek 
között az alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételekkel: 
 
1.) Megbízott területi ellátási kötelezettséggel elvállalja Pusztaszer község közigazgatási területén a 
fogorvosi feladatok ellátását figyelemmel különösen 
- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, 
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, 
- a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.)EüM rendelet, 
- az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 

47/2004.(V.11.)EszCsM rendelet, 
- a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, valamint a végrehajtásáról 

szóló 217/1997.(XII.1.)Korm. rendelet, illetve 
- az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 

szabályairól szóló 43/1999.(III.3.)Korm. rendelet vonatkozó előírásaira. 
 
2.) Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a fogorvosi alapellátásra vonatkozóan finanszírozási 
szerződést köt az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral, mely alapján a Megbízó részére folyósított 
támogatás összegét a 8.) pontban foglaltak alapján csökkentett összegben Megbízó 2 munkanapon belül 
továbbutalja Megbízott külön megadott számú bankszámlájára. 
 
3.) A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete által 
kiadott, a Pusztaszer, Kossuth utca 49. szám alatti fogorvosi rendelőre vonatkoztatható működési 
engedély jogerőre emelkedésének napjától Megbízó a tulajdonát képező Pusztaszer, Kossuth u. 49. szám 
alatti Egészségházban az 1.) pontban meghatározott feladatok ellátásához szükséges, külön részletezett 
helyiségekből álló rendelőhelyiséget a közös használatú egyéb helyiségekkel térítésmentesen Megbízott 
rendelkezésére bocsátja a külön leltáríven felsorolt berendezési tárgyakkal, orvosi műszerekkel, szakmai 
fogyóanyagokkal és gyógyszerekkel. Megbízott köteles az általa átvett vagyontárgyak állagát megóvni. 
Megbízó biztosítja a rendelőegység rendeltetésszerű használatát, állagának fenntartását, azaz 
gondoskodik a folyamatos karbantartásról és elvégzi a rendelőegységben keletkezett hibák kijavítását. A 
rendelőegység rendszeres takarításáról, a műszerek és eszközök karbantartásáról, javításáról, 
fertőtlenítéséről, a fogyóeszközök, fogászati anyagok pótlásáról Megbízott gondoskodik. A szerződés 
megszűnésekor Megbízott köteles a rendelőegységet a berendezési tárgyakkal, műszerekkel, anyagokkal 
együtt leltár szerint átadni Megbízónak. 
 
4.) A Pusztaszer, Kossuth utca 49. szám alatti fogorvosi rendelő Megbízott által a 3.) pont szerint történt 
átvételét követően a fogorvosi alapellátást igénylő pusztaszeri lakosokat e helyen az alábbi rendelési 
időben fogadja: 
 
   Hétfő  0800 órától 1300 óráig 
   Szerda  0800 órától 1300 óráig 
 
5.) Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a helyettesítéséről és a saját asszisztenciájáról – beleértve 
annak pénzügyi feltételeit is – maga gondoskodik. 
 
6.) Megbízott kötelezettséget vállal az 1.) pont szerinti tevékenységgel kapcsolatosan jogszabályban 
előírt adatszolgáltatási kötelezettségek határidőre történő teljesítésére. 
 
7.) Megbízott kötelezettséget vállal Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2007.(I.24.)Kt. határozatával megállapított, a Pusztaszer, Kossuth u. 49. szám alatti Egészségházra 
vonatkozó rezsiköltség-megosztás elvei alapján a közüzemi szolgáltatók által kiszámlázott közüzemi díjak 
külön meghatározott és bizonylatokkal igazolt hányadának megfizetésére olyan módon, hogy feltétlen 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy Megbízó a közüzemi költséghányadoknak megfelelő összeget beszámítsa 
a Megbízó által Megbízott részére a szerződés 2.) pont alapján megfizetni vállalt támogatási összegbe. 
 
8.) A szerződés megszűnik a 9.) pont szerinti határozott időtartam elteltével, közös megegyezéssel, vagy 
ha azt bármelyik szerződő fél rendkívüli felmondással felmondja. A rendkívüli felmondást írásban kell a 



2/2 oldal 

másik féllel közölni. A szerződés rendkívüli felmondással azonnali hatállyal akkor mondható fel, ha 
valamelyik szerződő fél a szerződésben vállalt kötelezettségeit súlyosan megszegi. A rendkívüli 
felmondásban közölni kell annak okát is. 
 
9.) Jelen szerződést Szerződő felek 1 (egy) év időtartamra kötik. 
 
10.) Szerződő felek kötelezettséget vállalnak a szerződés alapján történő együttműködésre, egymás 
folyamatos és kölcsönös tájékoztatására. 
 
11.) Amennyiben a szerződés megkötését követően bármilyen vonatkozásban vita merülne fel, úgy 
szerződő felek elsődlegesen személyes tárgyalás keretében kísérlik meg annak rendezését. Szerződő 
felek az esetleges bírósági peres és nem peres eljárás(ok)nál hatáskörtől függően kikötik a Szegedi 
Járásbíróság, illetve a Szegedi Ítélőtábla kizárólagos illetékességét. 
 
12.) A szerződésben nem részletezettek vonatkozásában a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadók. 
 
 
A szerződés 2 (kettő) számozott oldalt tartalmaz és 6 (hat) eredeti, egymással mindenben megegyező 
példányban, kizárólag magyar nyelven készült. Szerződő felek a szerződést elolvasták, annak tartalmát, 
illetve a szerződésben alkalmazott jogi fogalmakat maradéktalanul megismerték és megértették, és azt – 
mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt – helybenhagyólag és saját kezűleg aláírták, majd abból 
Megbízó 3 (három), Megbízott szintén 3 (három) eredeti példányt átvett. 
 
Pusztaszer, 2020. július 1. 
 
 
 
 
 

Dr. Balikó Katalin fogorvos 
megbízott 

Máté Gábor polgármester 
megbízó 

 



















hrsz megnev. ha megjegyzés
035/26 erdő 7,0644 Szeri M körül

085/1 erdő 9,801 Elemér erdő
087/9 erdő 5,2945 Tóth Pál
064/1 legelő 6,4774 Magyar Gábor
070/1 szántó 15,5934 telepített szőlő 

091/39 szántó 32,2549 ??? 091/9 osztás
091/40 erdő 1,461 ??? 091/9 osztás

094/2 szántó 0,5755 Kutyanyak fölött
094/5 szántó 0,5755 Kutyanyak fölött

402 Sólyom u 22 0,1424 Faragó Zoli
0111/16 tanya 0,1942 Vesszősszék

0124/3 tanya 0,5936 Fodor Laci mellett
097 szőlő 0,2388 nadrágszíj

0100 szőlő 0,2697 nadrágszíj
0102 szőlő 12,0524 Kutyanyak fölött

92,5887





Árajánlat /2021/153

Pusztaszer Községi Önkormányzat

Máté Gábor - polgármester részére

Projekt neve: Térfigyelőrendszer kiépítése (9870)
Az árajánlat érvényes: 2021-04-09

  Megnevezés Menny. ME Nettó egységár
HUF

Nettó HUF Áfa HUF Bruttó HUF

Konstrual alapozás vasalat 3-5 m
magasságú oszlophoz

4.00 db 13 552,- 54 208,- 14 636,- 68 844,-

Munkadíj 4 db 10 500,- 42 000,- 11 340,- 53 340,-
Hikvision 32 csatornás IP rögzítő 1.00 db 260 000,- 260 000,- 70 200,- 330 200,-
Munkadíj 1 db 65 000,- 65 000,- 17 550,- 82 550,-
Lemezszekrény szerelőlappal 7.00 db 25 546,- 178 821,- 48 282,- 227 102,-
Munkadíj 7 db 6 000,- 42 000,- 11 340,- 53 340,-
Hikvision 4MP-es csőkamera 13.00 db 58 277,- 757 598,- 204 552,- 962 150,-
Munkadíj 13 db 9 500,- 123 500,- 33 345,- 156 845,-
Tracon Dugalj sínre C60-DAO 21.00 db 1 274,- 26 754,- 7 224,- 33 978,-
Munkadíj 21 db 900,- 18 900,- 5 103,- 24 003,-
Hikvision rendszámfelismerő
kamera

3.00 db 260 250,- 780 750,- 210 803,- 991 553,-

Munkadíj 3 db 18 000,- 54 000,- 14 580,- 68 580,-
Metz unitartó TR080 16.00 db 613,- 9 811,- 2 649,- 12 460,-
Munkadíj 16 db 600,- 9 600,- 2 592,- 12 192,-
Beüzemelés,rendszer teszt,
tervezés:

1 db 450 000,- 450 000,- 121 500,- 571 500,-

Egyéb szerelési anyagok:
csavarok,csatlakozók

1 db 60 000,- 60 000,- 16 200,- 76 200,-

HDD 4TB 4000GB szerver
winchester

2.00 db 37 100,- 74 200,- 20 034,- 94 234,-

Munkadíj 2 db 1 500,- 3 000,- 810,- 3 810,-
Mikrohullámú antenna 10.00 db 42 610,- 426 096,- 115 046,- 541 142,-
Munkadíj 10 db 7 500,- 75 000,- 20 250,- 95 250,-
BaseStation antenna nélkül 2.00 db 40 896,- 81 792,- 22 084,- 103 876,-
Munkadíj 2 db 12 500,- 25 000,- 6 750,- 31 750,-
Ubiquiti Lite AP AC 16dBi 120 fokos
kültéri antenna

2.00 db 38 270,- 76 541,- 20 666,- 97 207,-

1.oldal



Munkadíj 2 db 7 500,- 15 000,- 4 050,- 19 050,-
Kameratartó oszlop horganyzott
acél talpas 5 m (Sonepar 251)

4.00 db 75 000,- 300 000,- 81 000,- 381 000,-

Munkadíj 4 db 15 000,- 60 000,- 16 200,- 76 200,-
Hikvision PoE switch 6.00 db 14 747,- 88 483,- 23 890,- 112 374,-
Munkadíj 6 db 3 500,- 21 000,- 5 670,- 26 670,-
Szünetmentes tápegység 650 VA 6.00 db 12 880,- 77 280,- 20 866,- 98 146,-
Munkadíj 6 db 1 500,- 9 000,- 2 430,- 11 430,-
Szünetmentes 1500 VA 1.00 db 38 500,- 38 500,- 10 395,- 48 895,-
Munkadíj 1 db 7 500,- 7 500,- 2 025,- 9 525,-
Rack Szekrény 6U 1.00 db 29 366,- 29 366,- 7 929,- 37 295,-
Munkadíj 1 db 17 500,- 17 500,- 4 725,- 22 225,-
Hikvision hálózati switch 1.00 db 19 070,- 19 070,- 5 149,- 24 219,-
Munkadíj 1 db 4 500,- 4 500,- 1 215,- 5 715,-
Összesen 4 381 771,- 1 183 078,- 5 564 849,-
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LNL Group Solutions Kft. 

8800 Nagykanizsa, Király u. 9-11.    
 

 
Árajánlat 

 

Kamerarendszerek kiépítésére 
 
 

Árajánlatkérő neve: PUSZTASZER KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

Árajánlatkérő címe: 6769 Pusztaszer, Kossuth utca 45. 

Adószáma: 15726700-1-06 

MÁTÉ GÁBOR polgármester: 20/256 9692, polgarmester@pusztaszer.hu  

 

Ajánlattevő cég neve: LNL Group Solutions Kft. 

Címe: 8800 Nagykanizsa, Király u. 9-11. 

Adószáma: 24722429-2-20 

Lévai Csaba ügyvezető: 30/685 5858, levaicsaba@lnl.hu  
 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Helyszíni felmérésünkre és a megbeszéltekre hivatkozva az alábbi árajánlatot tesszük a 

térfigyelő kamerarendszer kiépítésére. 

 

Az alábbiakban ismertetjük a kihelyezendő eszközök, a kamera, rögzítő egység műszaki 

paramétereit, leírását és a komplett árajánlatunkat. 

 

 

 

 
 

mailto:polgarmester@pusztaszer.hu
mailto:levaicsaba@lnl.hu
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Kihelyezendő eszközök leírása: 
 

5 Mp IP varifokális kamera 

 
Ez a speciális objektívvel és infrasugárzóval ellátott kamera alkalmas arra, hogy nappal 60-70 
méter, éjszaka akár 40 méter távolságból is értékelhető képet adjon 5MP minőségben. 
Mindezt olyan videó formájában, ahol 20 képkocka másodpercenkénti továbbítása garantálja a 
mozgóképet. 

A kültéri vagy a beltéri elhelyezkedés nem számít. A kamera működését nem befolyásolja a 
szélsőséges időjárás sem. Megbízhatóan működik fagyban és nagy melegben, esőben, nagy 
páratartalom mellett, porban és szélben is. 

Automatikus Éjjellátó Üzemmód garantálja a megfelelő éjszakai képminőséget, fényerő 
csökkenését a kamera érzékeli, majd automatikusan üzembe helyezi az infra sugárzóit, és 
átkapcsol éjszakai üzemmódba. 

Teljes értékű POE tápellátással is rendelkező hálózati eszköz platform független hozzáférést 
biztosít, de egy hálózati videó beltéri egységgel (NVR) kiegészítve akár több kamera felvételeit 
tárolhatja, kezelheti egy eszközön. 
 
A Indernet B 5 MP VF , nagy látótávolságú varifokális biztonsági kamera. Kiváló felbontása 
részlet gazdag felvételt biztosít.  Nagyobb távolságra lévő területek részletes megfigyelésére 
alkalmas. Éjjellátó funkciója miatt éjszakai megvilágítást nem igényel. Szolgáltatásai között 
megtalálható az állítható érzékenységű mozgásérzékelés és akár az értesítő email küldés is.  

5 megapixel felbontás 
A 5 megapixel, 2592x1944 felbontása miatt szinte bármilyen megfigyelésre alkalmas, kiváló, 
részlet gazdag képet nyújt. 

H265+ Tömörítés 

Képminőség tömörítésében elérhető a H264, H265, és a H265+ tömörítési eljárás is 

1/ 2.8”-os chip 
1/ 2.8”-os chip jelentősen nagyobb felületen dolgozza fel a bejövő képet, mint egy 1/4"-os 
chip, ezáltal szebb és élet hűbb képet állít elő nagyobb területről. 

40 méteres éjjellátó funkció 
Teljes sötétségben kültéren és bel téren is egyaránt értékelhető képet kapunk a Indernet B 5 
MP VF Biztonsági Kamerával. 

2,8-12mm-es manuális objektív 
A 2,8-12mm-es objektívvel ellátott Indernet B 5 MP VF kameránknál fokozatmentesen tudja 
közelíteni-távolítani a képet, valamint a látómező szélességét. Ezzel a funkcióval rá tud 
közelíteni tárgyakra, így akkor is jó képet kaphat, ha a kamerát a megfigyelendő területtől 
messzebb lehet csak elhelyezni. 

Időjárásálló 
Ezt a Kültéri/beltéri Kamerát úgy készítették, hogy hiba nélkül kibírja a szélsőséges időjárás 
viszontagságait is. A Kamera üzembiztosan működik esőben, hóban, fagyban és hőségben. 
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Nem árt neki sem a por (homok, szálló por), sem a szél. Épületen kívül és belül egyaránt 
használható. 

Model Indernet B 5Mp 

Szenzor 1/ 2.8” Diagonal 6.52mm 5 megapixel CMOS SONY 

Felbontás 20fps – 5 Mp, 25fps – 4Mp/FULL HD 

Objektív 2,8-12 mm manuálisan állítható 

Minimális megvilágítási igény 1Lux 

IR LED 42db IR LED/ 4db nagy teljesítményű IR LED 

IR hatótávolság 25-35-50 M (környezeti viszonyoktól függően) 

ONVIF Onvif  2.0 

Felhasználó kezelés Multi-user (akár 254 felhasználó) 

Hálózat kép eltérési idő 0,5s (NVR kapcsolattal) 

Jel-zaj viszony >50 db 

Mozgás érzékelés érzékenységi szint beállítása: 1-6 között 

Ethernet 10/100 Base-T, ESD védelem IE böngésző, Kliens program, CMS, 
DirectWebStreamMobil (Android, iPhone) 

Független távoli hozzáférés igen 

Hálózati protokoll TCP/IP, DHCP/DDNS 

Mozgásérzékelés / kitakarás kameránként állítható 

Riasztási be- / kimenet nincs 

Tápellátás POE vagy 12V DC / 1A - Tápegység nem tartozék 

Működési hőmérséklet -20°C - +55°C 

Működési páratartalom 10% - 90% 

Méretek [mm] 100(szél.) x 120(mag.) x 315 (hossz.) 

Súly 1,85 kg 

POE 802.3af szabvány 

Key Specifications Processor Core z A7@600 MHz, 32 KB I-cache, 32 KB D-cache/128 KB L2 
cache z Neon acceleration, integrated FPU Video Encoding z H.264 BP/MP/HP z H.265 main 
profile z MJPEG/JPEG baseline encoding Video Encoding Performance z A maximum of 5-
megapixel resolution for H.264/H.265 encoding z Real-time H.264/H.265 encoding of multiple 
streams: − 1080p@30 fps+720p@30 fps+VGA@30 fps − 3-megapixel@30 fps+VGA@30 fps − 
5-megapixel@25 fps z JPEG snapshot at 5-megapixel@20 fps z Supporting the CBR/VBR bit 
rate control mode, ranging from 16 kbit/s to 40 Mbit/s z Encoding frame rate ranging from 
1/16 fps to 240 fps z Encoding of eight ROIs Intelligent Video Analysis z Integrated IVE, 
supporting various intelligent analysis applications such as motion detection, boundary 
security and video diagnosis Video and Graphics Processing z 3D denoising, image 
enhancement, and dynamic contrast enhancement z Anti-flicker for output videos and 
graphics z 1/15.99x to 16x video scaling z 1/2x to 2x graphics scaling z OSD overlay pre-
processing for eight regions z Video graphics overlaying of two layers (video layer and 
graphics layer) ISP z Adjustable 3A functions (AE, AWB, and AF) z Noise reduction in FPN mode 
z Highlight compensation, backlight compensation, gamma correction, and color 
enhancement z Defect pixel correction, denoising, and digital image stabilizer z Anti-fog z Lens 
distortion correction z Picture rotation by 90° or 270° z Mirroring and flipping z Digital WDR, 
frame base/line base WDR, and tone mapping z ISP tuning tools for the PC Audio 
Encoding/Decoding z Voice encoding/decoding in compliance with multiple protocols by using 
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software z G.711, ADPCM, and G.726 protocols z AEC, ANR, and ALC Security Engine z Various 
encryption and decryption algorithms using hardware, such as AES, DES, and 3DES z Digital 
watermark Video Interfaces z Input − 8-/10-/12-/14-bit RGB Bayer DC timing VI, a maximum 
of 150 MHz clock frequency − BT.601, BT.656 or BT.1120 VI interface − MIPI, LVDS/sub-LVDS, 
and HiSPI − Compatibility with mainstream HD CMOS sensors provided by Sony, Aptina, 
OmniVision, and Panasonic − Compatibility with the electrical specifications of parallel and 
differential interfaces of various sensors − Programmable sensor clock output − Maximum 
input resolution of 5 megapixels z Output − One PAL/NTSC output for automatic load 
detection − One BT.1120/BT.656 VO interface for connecting to an external HDMI or SDI, up 
to 1080p@60 fps output Audio Interfaces z Integrated audio CODEC, supporting 16-bit audio 
inputs and outputs z I 2 S interface for connecting to an external audio CODEC Peripheral 
Interfaces z POR z One integrated high-precision RTC z One dual-channel SAR ADC z Four 
UART interfaces z One IR interface, three I2 C interfaces, four SPI master interfaces, 14 x 8 + 3 
GPIO interfaces z Eight PWM interfaces (four independent interfaces and four multiplexed 
with other pins) z Two SDIO 3.0 interfaces, supporting SDXC z One USB 2.0 host/device port z 
RGMII/RMII/MII in 100/1000 Mbit/s full-duplex or halfduplex mode, PHY clock output, and 
TSO network acceleration External Memory Interfaces z DDR3/3L SDRAM interface − One 16-
bit DDR3/3L interface with the maximum frequency of 600 MHz (1.2 Gbit/s) − Maximum 
capacity of 4 Gbits for a 16-bit DDR 
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NVR-16 5M/3M/2M/1080 hálózati rögzítő 

Bemeneteire 116 db kamera csatlakoztatható. Kiváló 5Mp felbontása részlet gazdag felvételt 
biztosít. Települések megfigyeléséhez használható, térfigyelő kamerarendszerekhez tervezett, 
maximum 16 db kameráig. Magyar nyelvű menü segíti a használatot. 

16 csatornás 
Az NVR-hez maximum 16 db kamera csatlakoztatható. 

400fps 
Az NVR 400 felvételt képes készíteni és tárolni másodpercenként, a nagyon magas 
minőségben. Ez elegendő még a banki alkalmazások esetén is. 

h.264, h.265, h.265+ tömörítés 
A készülék a felvételeket a legfejlettebb tömörítési eljárással tárolja. Így akár hónapokig képes 
megőrizni az adatokat. 

A rendőrség számára interneten keresztül is elérhető 
Amennyiben van internet kapcsolata (vezetékes vagy mobil) a NVR az interneten keresztül is 
kezelhető. A világ bármely pontjából beletekinthet vagy belehallgathat az éppen akkor 
történtekbe, de régebbi felvételeket is visszanézhet, miközben a helyszínen a rögzítés is 
folyamatosan működik. 

A rendőrség számára okos telefonon keresztül is elérhető 
Androidos és iphone és egyéb okos telefonjával is bármikor betekinthet az online 
felvételekbe. 

Mozgásérzékelés útján vezérelt felvétel 
NVR-en be tudjuk állítani, hogy a rendszer csak akkor rögzítse a felvételeket, ha azon mozgás 
történik. Például ha egy utcában két órán keresztül nem történik mozgás, akkor a rendszer 
ezeket a felvételeket nem tárolja el, mivel nincs rájuk szükség. Abban a pillanatban azonban, 
ha egy vevő lép az üzletbe, a rendszer automatikusan rögzíti a felvételeket. 

Ezzel a funkcióval jelentős időt takaríthat meg a visszakereséseknél, és nagymértékben 
növelheti a felvételek tárolási idejét. 

Tömörítési formátum H.264, H.265, H.265+ 

Operációs rendszer beágyazott Linux operációs rendszer 

Rendszer erőforrás Pentaplex: megjelenítés, visszajátszás, távoli betekintés, 

kimentés, élőkép megtekintés párhuzamosan 

16 db ONVIF kamera fogadására alkalmas 

túlfeszültség védelem 6kV-ig 

1 db VGA monitor, 1 db kimenet (BNC, 1.0Vp-p), 1 db 

HDMI 

túlfeszültség védelem 6kV-ig 

igen 
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(1024x768/1280x720/1280x1040/1440x900/1920x1080) 

ESD védelem 

HDMI kimenet Full HD (1920x1080) 

Megjelenítési képsűrűség 400fps 

Max. rögzítési képsűrűség 400fps (5M/3M/2M/1080 /D1) (Kameránként állítható) 

Rögzítési felbontás 1080P /2megapixel/,D1 (Kameránként állítható) 

Képminőség 1-6 szint 

Rögzítési mód kézi/időzített/mozgás és riasztás által indított 

Megjelenítés teljes képernyős 2/4/8 képosztásos megjelenítés 

Felv. visszajátszás helyben akár 4 kameráról is egyszerre 

Mozgás érzékelés 16x12 területegység kameránként, érzékenységi szint 

beállítása: 1-6 között 

HDD 1db SATA HDD, max. 6TB 

Kimentési lehetőség USB memória/USB DVD-RW/USB HDD 

Hálózati képátv. formátuma H.264 kettős stream 

Ethernet 10/100/1000 Base-T, ESD védelem 

Független távoli hozzáférés IE böngésző, Kliens program, CMS, DirectWebStream, 

Mobil (Android, iPhone) 

Hálózati protokoll TCP/IP, DHCP/DDNS 

Távoli értesítés riasztáskor igen (e-mail, ftp feltöltés) 

Mozgásérzékelés / kitakarás kameránként állítható 

Privát terület kameránként max. 4db, állítható 

Riasztási be- / kimenet nincs 

PTZ vezérlés csak digitális (kamerafüggő) 

Tápellátás 12V DC / 6A 

DVR áramfelvétele 2,9A (induláskor) / 1,88A (rögzítés közben) 

Működési hőmérséklet 0°C - +55°C 

Működési páratartalom 10% - 90% 

Méretek [mm] 370(szél.) x 72(mag.) x 300(mély.) 

Súly 2,4kg, HDD nélkül 
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Árajánlat 
 

 Térfigyelő kamerarendszer kiépítésére 

Eszközök helyszínei: 

1. Piactér: 1 db 5Mp IP kamera kihelyezése (tető alá) a piactér belső területének és az 

asztalok megfigyelésére. Az áramvételezés kialakítása az Önkormányzat feladata, 

2*0,75-ös kültéri áramkábellel, mely 12V-ot visz. Átjátszó eszköz kihelyezése a tető 

alá, a fa burkoláshoz. 

2. Játszótér: 1 db 5Mp IP kamera és átjátszó eszköz kihelyezése meglévő oszlopra. Az 

Önkormányzat részéről szükséges a fák megmetszése. 

3. Régi Iskola: 1 db 5Mp IP kamera kihelyezése az épület falára, kereszteződés 

megfigyelésére. 

4. Művelődési ház, kereszteződés (Hivatalnál lévő):  

  1 db 5Mp IP kamera kihelyezése a féltetőhöz. Az áramvételezés kialakítása az 

Önkormányzat feladata, 2*0,75-ös kültéri áramkábellel, mely 12V-ot visz. 

  1 db 5Mp IP kamera kihelyezése meglévő MATÁV-os oszlopra. Az 

áramvételezés kialakítása az Önkormányzat feladata, 2*0,75-ös kültéri 

áramkábellel, mely 12V-ot visz. 

5. Átjátszó állomás: kiépítése a légvédelmi oszlopra. 

 

Ajánlatunk tartalmazza: 
 

 helyszínre való kiszállást, 

 munkadíjat, 

 5 db 5Mp IP térfigyelő kamerát, felhelyezésüket, beüzemelésüket, beállításukat, 
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 1 db 16 csatornás IP videó rögzítőt (8 csatornás helyett!)  eszköz kihelyezése az 

Önkormányzatnál található Rendőrségi irodába, beüzemelését, beállítását, 

lehetőség és igény esetén az internetre kötését  

 1 db 8TB HDD-t (4TB HDD helyett!), 

 1 db használt (1 év garanciával) i5 PC (plusz eszköz!), 

 szükséges átjátszó eszközöket, felhelyezésüket, beüzemelésüket, beállításukat, 

 átjátszó állomás kiépítését, 

 teljes rendszer készre szerelését, üzembe helyezését,  

 a használat betanítását. 

 

 

Térfigyelő kamerarendszer kiépítésének költsége: 

 

Nettó 832.000 Ft + Áfa 

 
Bruttó 1.056.640 Ft. 

 

 

 
A későbbi, esetleges bővítés alkalmával a település 3 bevezető szakaszához - forgalom 

megfigyelésére - lehetséges további térfigyelő kamerákat kiépíteni, melyek rendszámfigyelő 

szoftverrel vannak ellátva. A munkálatok megkezdése előtt a helyszín, átjátszási lehetőségek 

vizsgálata szükséges.  

 
 
 
Árajánlatunk 2021.08.17-ig érvényes! 
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Árajánlat 
 

 Megfigyelő kamerarendszer kiépítésére 

Kamerarendszer helyszíne: 

Temető - ravatalozó épülete vagy a ravatalozótól maximum 20m-re, Önkormányzat által 

állított oszlopra. 

 

Ajánlatunk tartalmazza: 
 

 helyszínre való kiszállást, 

 munkadíjat, 

 4 db nagy látószögű/távolságú AHD kamerát, felhelyezésüket, beüzemelésüket, 

beállításukat, 

 1 db 4 csatornás AHD videó rögzítőt, beüzemelését, beállítását, lehetőség és igény 

esetén az internetre kötését  

 1 db 1TB HDD-t, 

 teljes rendszer készre szerelését, üzembe helyezését,  

 a használat betanítását. 

 

 

 

Megfigyelő kamerarendszer kiépítésének költsége: 

 

Nettó 195.000 Ft + Áfa 

 
Bruttó 247.650 Ft. 

 

 

 
Árajánlatunk 2021.08.17-ig érvényes! 
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Kérés, kérdés esetén keressen minket bizalommal, szívesen segítünk! 

 

 

Várjuk visszajelzését! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üdvözlettel: 
 

Lévai Csaba 

Ügyvezető Igazgató 

LNL Group Solutions Kft. 

+3630/685-5858, levaicsaba@lnl.hu       

Nagykanizsa, 2021. 05. 17. 

mailto:levaicsaba@lnl.hu

