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JEGYZŐKÖNYV 
 

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 
 
Az ülés  

 időpontja: 2021. szeptember 22. 

helye: Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltsége 

6769 Pusztaszer, Kossuth utca 45. 

minősítése: nyilvános 

jellege: rendes 

sorszáma: 2021/3 

 
Jelen vannak: 
 Máté Gábor polgármester 

Bitó Zsolt képviselő 

Katona Mária képviselő 

Kósáné Buknicz Mária képviselő 

Körmendi Zsuzsa képviselő 

Nagy Emese képviselő 

Sági Mihály képviselő 

dr. Jaksa Tibor jegyző 

Tóth Mónika jegyzőkönyv-vezető 

Hiányzik: 

 - 

 
 
 
Máté Gábor polgármester: Teljes létszámmal jelen vagyunk örvendetesen. Határozatképesek 
vagyunk. Mindösszesen két napirendi pontunk van viszont a továbbiakban az egyebekben lesz mit 
mondanom. Kérdezném, hogy a napirendi pontokhoz van-e még valakinek hozzáfűzni valója vagy 
újabb napirendi pontra javaslata? Amennyiben nem, aki elfogadja a napirendi pontokat kérem 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás módja: nyílt 
A szavazás számszerű eredménye: 
7 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
31/2021.(IX.22.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az alábbi napirendi pontok 
megtárgyalását: 
 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
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A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) Irattár 
 
 
 
1. napirendi pont: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához 
 
Máté Gábor polgármester: Első napirendi pont Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj rendszerbe 
való részvételünk egyelőre a kérdés. Legalább két évtizede megy ez a történet és minden évben 
voltak támogatottjaink. Nem szoktunk senkit sem kihagyni. Az volt eddig, hogy mindenkit 
támogatunk, de volt időszak amikor differenciált volt a támogatás. Most nem kell a támogatásról 
rendelkezni azt kell eldöntenünk, hogy továbbra is részt akarunk-e venni ebben az ösztöndíj 
rendszerben vagy sem. Van-e kérdés esetleg ezzel kapcsolatban?  
 
Sági Mihály képviselő: A bizottság egyhangúlag javasolja, hogy csatlakozzunk. 
 
Máté Gábor polgármester: A lényeg az, hogy nem csak annyit kapnak amennyit mi 
meghatározunk, hanem a megyei önkormányzattól és az iskolától is kaphatnak támogatást. Akkor 
aki ezt a csatlakozási szándékot elfogadja kérem kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás módja: nyílt 
A szavazás számszerű eredménye: 
7 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
32/2021.(IX.22.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi 

fordulójához 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a „Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint 
az elektronikus adatbázis használatáról” című dokumentumot aláírja. 
 
Határidő: 2021. október 1. 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
4.) Gazdálkodás helyben 
5.) Irattár 
 
 
 
2. napirendi pont: Szándéknyilatkozat a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által 
szervezett fogászati ügyeleti ellátáshoz történő csatlakozásról 
 
Máté Gábor polgármester: Második napirendi pont szándéknyilatkozat a fogorvosi ügyeleti 
szolgálathoz való csatlakozáshoz. Egyrészt egy hiánypótlást kell megoldanunk, mert többször 
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jelezték a hatóság felől, hogy ez az ügyeleti rendszer számunkra nincs megoldva. A jegyzői fórumon 
részletesen beszéltek róla jegyző úrék hogyan lehet ezt megoldani.  
 
dr. Jaksa Tibor jegyző: A probléma ott kezdődik, hogy a Kormányhivatal több hónappal ezelőtt 
törvényességi vizsgálat alá vonta az egészségügyi alapellátási körzetek kialakításáról szóló 
önkormányzati rendeletünket és örömmel megállapították, hogy abban nincsen a fogorvosi ügyeleti 
ellátás. Például Pusztaszeren sincsen megoldva. Jelzem, hogy Szeged kivételével az összes 
kistelepülésen sem volt megoldva. Várja a Kormányhivatal a megoldást, hogy minden önkormányzat 
próbáljon megfelelni a jogszabályi előírásoknak. Nem a feladatellátás minősége érdekli őket, hanem 
az, hogy ez a szabályozás szintjén rendben legyen. Mi is ezt tartjuk szem előtt, hogy meg tudjunk 
felelni a követelményeknek, előírásoknak. Jelenleg itt a Dél-Alföldön úgy zajlik a szervezkedés, hogy 
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat már önállóan megoldotta külön leszerződtek a Szegedi 
Tudományegyetem Szent Györgyi Albert klinikai központ fogászati és szájsebészeti klinikájával. A 
szegedi lakosság a maga 170 000 főjével ellátást kap. A szegedi kistérségnek a többi települése is 
kimaradt ebből a szervezkedésből. Ennek a szervezésének az élére a Szegedi Kistérségi Többcélú 
Társulásának a munkaszervezet vezetőjének Dr. Csúcs Áron igazgató úr korábban jegyzőként 
dolgozott ő is, ő vette kézbe. Jelenleg ott tart a dolog, hogy közbeszerzési eljáráson a szegedi 
kistérség településeire vonatkozólag, mint egy 48 000 összlakosság számra vonatkoztatva már 
szerződéskötés előtt állnak szintén a fogklinikával. Napokon belül ők meg is kötik ezt a szerződést. 
Most ment át ez az üzenet Áron kolléga fele is, hogy több település is aki a szegedi kistérségen kívüli 
település is szeretne csatlakozni ehhez a rendszerhez. Nem zárkózott el előle az igazgató úr várja a 
szándéknyilatkozatot. Egyelőre egy szándéknyilatkozatot kellene, hogy tegyen a tisztelt Képviselő-
testület, hogy ebben a feladatellátásban mi is szeretnénk majdan részt venni. Ha ezek a 
szándéknyilatkozatok befutnak a Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetéhez akkor újra fogja 
tárgyalni a szerződést a fogklinikával a Többcélú Kistérségi Társulás. Nyilván a pénz a legfontosabb 
a finanszírozási dolog az a jelenlegi 48 000 ellátotti létszámot havi 49 0000 Ft plusz ÁFA összegért 
Vállalja a fogklinika. Nyilván, ha még ez a pár ezer lakos, aki mondjuk a kisteleki járásból is 
hozzáadódik ehhez a rendszerhez akkor már szintet lép a létszám. Nyilván ennek megfelelően 
arányosan növekedni fog a havi költsége is ennek az ellátásnak viszont ennek a felét közelítőleg 
nagyságrendileg a NEAK lefinanszírozza a fennmaradó összeget pedig lakosságarányosan dobják 
össze a feladatellátásban résztvevő települések. Nem kell hozzá nagyon komoly matematikai tudás, 
konkrét számokat nyilván nem tudok most mondani, de az én becslésem szerint ez néhány 10 000 
Ft-jába fog éves szinten kerülni, ha eljutunk odáig Pusztaszernek is. Ezért cserébe egy minimum 
ellátást kapunk, ami azt jelenti, hogy szabad és munkaszüneti napokon 4 órás műszakban áll akár a 
pusztaszeri lakosok rendelkezésére is a fogklinika. Erről is beszélgettünk hosszasan bizottsági ülésen. 
Eddig is hogyha egy pusztaszeri lakos akár bement volna a fogklinikára, hogy neki fáj a foga és nem 
tudott kihez fordulni ellátták az elmondások ezt támasztják alá, hogy senkitől nem kérték el a 
lakcímkártyát sem és senki nem ment haza ellátás nélkül még a fog klinikáról. A cél Az lenne, hogy 
a vonatkozó önkormányzati rendeletünket helyre tudjuk tenni. Legyen egy olyan megállapodásunk 
írott megállapodásunk, amit fel tudunk mutatni társhatóságok felé, illetve ki tudjuk kommunikálni a 
lakosok felé hogyha valakinek tényleg ilyen problémája van akkor bátran, de önerőből próbáljon meg 
bejutni a fogklinikára ott nem fog ellátás nélkül maradni. Köszönöm szépen.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Kérdés esetleg a témához?  
 
dr. Jaksa Tibor jegyző: Még egyszer mondom, nem éjszakai ügyeletről van szó. Bár nem járunk 
élen a fogorvosi ellátásban, hétfőn és szerdán délelőttönként van a doktornő, éjszakánként nincsen, 
viszont erre ez az intézkedésünk sem lenne megoldás.  
 
Máté Gábor polgármester: Gyakorlatilag egy adminisztratív feladatnak kell eleget tennünk nem 
sokkal több egyébként. Egy gyakorlatban működő rendszert fogunk alátámasztani egy 
dokumentációval. Nagy előrelépést nem várok tőle természetesen. Van-e kérdés?  
 
Sági Mihály képviselő: A bizottság ennél sokkal hosszabb ideig beszélgetett róla. Meg kell felelnünk 
a Kormányhivatalnak, hogy legyünk egy ilyen rendszernek a tagjai. Én közben végeztem egy pici kis 
számítást durván hogyha ez bejön éves szinten a településnek 150 000 Ft-jába fog kerülni. Ez nem 
oldja meg a problémát, de az ügynek megfelelünk. Elfogadásra javasoljuk mert csatlakozni kell 
valahova.  
 
Máté Gábor polgármester: Egyéb kérdés? Aki egyetért vele kérem kézfelemeléssel jelezze. 
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás módja: nyílt 
A szavazás számszerű eredménye: 
7 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
33/2021.(IX.22.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Szándéknyilatkozat a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által szervezett fogászati ügyeleti 

ellátáshoz történő csatlakozásról 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy szándékában áll 
csatlakozni a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által szervezett fogászati ügyeleti ellátáshoz. 
 
A Képviselő-testület tisztelettel felkéri a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása munkaszervezetét, 
hogy a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Fogászati és Szájsebészeti 
Klinika és a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása között a fogorvosi ügyeleti ellátás tárgyában 
létrejött szerződés módosítása során Pusztaszer községet mint csatlakozni kívánó települést 
szíveskedjen figyelembe venni. 
 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) dr. Csúcs Áron igazgató, Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 
4.) Irattár 
 
 
 
3. napirendi pont: Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről 
 
Máté Gábor polgármester: Harmadik napirendi pont tájékoztató az elmúlt időszakról. A 
pályázatokkal kezdeném. Elsősorban nem is pályázat volt, hanem teljesen önerős megmozdulás a 
kamerarendszer kiépítése. A Lochnertől megkaptam a jelzést, hogy készen állnak a beszerelésre. 
Jöttek volna a héten, de az egyik kollégájuk, aki jelentős szerepet vállal megbetegedett és nem 
tudtak jönni kis haladékot kértek. Mondtam, hogy semmi probléma viszont én a jövő héttől nem 
leszek körülbelül 10 napot. Kérdésem az, hogy ha közületek valaki azt mondja, hogy rá tud nézni 
erre a dologra jegyző úrra gondolok vagy Zsolti elsősorban akkor nem odáznánk ezt tovább 
függetlenül attól, hogy itthon vagyok-e vagy sem. A műszaki megoldás mindenképpen megfelelő 
lesz, de azért legyen gazdája ennek a dolognak. Akkor felmennétek velük a kapcsolatot és ha jönnek 
akkor időnként rájuk kellene nézni és ők ezt megcsinálják. Akkor nem húznánk még tovább az időt. 
A dokumentációt elküldtem nektek. Gyakorlatilag ezt kell megvalósítani. Arra kellene rámozdulni, 
hogy a kisteleki Rendőrkapitányságnak a monitorozást mindenképpen be kellene állítani ne itt legyen 
a monitor. Akkor én ezt köszönöm és továbbítani fogom nekik. A BM-es pályázatunk, ami a 
munkástelepi úttal kapcsolatos burkolatfelújítás beszéltem a kivitelezővel a Harmath Sanyi féle cég 
tudja megoldani ezt a munkát. Nem tudják ígérni az idénre, hogy az aszfaltozást meg tudják csinálni 
mert az aszfalt gyártóüzemektől is függ, hogy mikor zárják le az aszfalt készítését. Azt mondták, 
hogy az idén az út alap rendbetételét mindenképpen meg tudják csinálni és ha addigra lesz még 
beszerezhető aszfalt akkor azt is meg tudják csinálni. Ha nem akkor ez áttolódik tavaszra. A 
játszótérnek az alkatrészeit megvásároltuk. Láthatjátok, hogy már elkezdtük a kibontását ott egy 
kötélpiramis megépítését kell megoldanunk, illetve a játékok felújítását Grósz Sándor fogja készíteni 
ez is folyamatban van. Az ősz folyamán be is fogjuk fejezni. A sportszobával kapcsolatosan az 
emésztőrendszernek a korszerűsítése a feladat, illetve a bordásfalak beszerzése és felszerelése. A 
bordásfalak már itt vannak azokat megvásároltuk. Időpont egyeztetésben vagyunk az 
emésztőrendszernek a kiépítésével. Pillanatnyilag ott tartunk, hogy bármelyik pillanatban jelezhetik, 
hogy kijönnek egy terepszemlére és utána a kivitelezést elképzelésük szerint egy nap alatt meg 
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tudják oldani. A Magyar Falu Program keretében pályáztunk egy homlokrakodókra a traktorunkra 
meg egy utánfutóra. A homlokrakodó megérkezett fel is lett szerelve ki is lett próbálva ez már 
működik. Az utánfutó meg lett rendelve, de ott ilyen négy-öt hónapos határidőt vállalt a vállalkozó. 
Jó esetben decemberre tud elkészülni. Minket nem szorít ebben az idő annyira a probléma az, hogy 
nem tudja az anyag árakkal, hogy áll. Olyan információink vannak, hogy most talán jobb a kis 
óvatosság mert most az árak mintha egy kicsit mérséklődnének. A hivatallal kapcsolatosan 
elkészültek az ablakok teljesen befejeződött nemcsak a hivatalnál, hanem a szolgálati lakásoknál is 
megelégedésünkre. Jó munkát végeztek. Ennek az elszámolása is folyamatban van. A hivatal további 
felújítására egyelőre az építőipar túlterheltsége miatt még nem tudunk pontos időpontot, de mihelyt 
a vállalkozó tud megfelelő kapacitást tenni rá azonnal meg fog történni.  Ezt 2023-ig kell gyakorlatilag 
meg oldanunk. Itt is hasonló a helyzet mert az építőipari árak úgy tűnik kissé mérséklődnének. 
Egyelőre nem kapkodjuk el a dolgokat. Ezzel kapcsolatosan voltunk a földmérőnél tegnap Tiborral. 
Érdekes módon ennek az épületnek a hetvenes években készült újabb szárnya sincs rajta a 
térképeken. Most mivel itt mindenféle átszerveződés van a földhivatali térképek szempontjából ezért 
abban állapodtunk meg hogy addig ezt nem is piszkáljuk nem tesszük helyre amíg az új rész mert 
itt most bontunk egy vizesblokkot és lesz egy nagyobb vizes blokk és már azt a helyzetet fogjuk a 
térképre rávezetni. Ugyanígy a két szolgálati lakással kapcsolatos kérdéseket is helyre fogjuk tenni 
második lépcsőben. A harmadik lépcső lehet az, hogy ezt az egy helyrajzi számon lévő telket két 
részre osztjuk. Ez egy nem egyszerű kérdés ahhoz fel kell mérnünk a szolgálati lakásokat mérnökileg 
és azokat mérnökileg helyre kell tenni és egyáltalán a mérnöknek kell itt majd eldönteni azt, hogy a 
két külön lakást külön bontható lehet-e adminisztrálni. Úgy szól állítólag a törvény akkor lehet két 
különálló lakásként két területre venni, ha elszeparálható statikailag, ha az egyiket elbontanánk 
akkor a másik állóképes maradna. Felvesszük a mérnökkel a kapcsolatot és tisztázni fogjuk ezt a 
helyzetet. Nem lesz egyszerű ez már most látszik. A földhivatalban nem is lakásként vannak 
bejegyezve. A pályázatokról körülbelül ennyit még talán annyit, hogy a civil szervezetek részéről a 
PISZE is beszerezte a pályázatokon nyert eszközöket. Az evezőpad és az egyik asztal a 
sportteremben van tárolva, ha bárki szeretné szabadidejében használni ezeket az eszközöket Zsófival 
vagy Tiborral kell beszélni és megfelelő időpontokat lehet rá szervezni hogy ez a közösség számára 
is használhatóvá váljon. A hétvégén azt gondolom elég jól sikerült rendezvény volt a főzőversennyel 
egybekötött Kuvaszfesztivál. A Kopasz Rudolf jóvoltából és az egyesületeinek hullámain jött ez a 
rendezvény. Elég komoly előkészületekkel és elég komoly anyagi forrásokkal sikerült a 
hússzükségletet is lefinanszírozni. Arculatilag is és a program szempontjából is azt gondolom egy 
nagyon jó és színvonalas rendezvényt tudtunk összeállítani megfelelő érdeklődéssel. Egész héten a 
kiállítás, ami a sportteremben van mindenki számára megtekinthető hungarikumokról vannak 
megfelelő információk és táblák. Két furcsaságot szeretnék mondani az egyik az, hogy van egy 
Hulladékgazdálkodási Társulás, aminek keretében a különböző pályázatokat és különböző eszközöket 
működtetjük. Ennek a társulásnak a vezéregyénisége Koltai Gabriella volt sokan ismerik. Egy általunk 
nem teljesen felderített probléma miatt Botka László a Gabriellát elbocsátotta mindenféle 
pozíciójából. Nagyon sajnáltuk mert megítélésem szerint a Gabi nagyon jól végezte a munkáját 
tisztességesen és becsületesen. A munkaszervezetét ennek a társulásnak Deszk végezte és mivel 
ebből az egész rendszerből Szeged Önkormányzata vagy Botka László kihagyta deszket holott 
Deszkkel kellett volna, hogy egyeztessen így kialakult egy elég komoly konfliktushelyzet az 
önkormányzatok között, aminek az lett az eredménye, hogy Király László polgármester úr felmondta 
a munkaszervezet, illetve a alelnöki pozícióját. Ilyen alapon idén szeptember 9-étől már nem alelnöke 
a társulásnak, illetve az idén december 31-ével a munkaszervezet is megszűnik. Most egy ilyen 
átszerveződés fog történni. A működésről annyit, hogy ennek a társulásnak a további működése 
eléggé kétséges. Elküldtem nektek egy levelet egy Andor Zoltán nevű nem tudjuk ki levelét fogalmuk 
sincs, hogy ki az illető azt sem tudjuk, hogy milyen célból miért hogyan miért gondolja, hogy neki 
szüksége van ezekre az adatokra. Nyilván a törvény az törvény, ha valaki közérdekű adatokat igényel 
azt meg fogjuk tenni, de az eljárás rendszere az eljárás módja az eléggé furcsa. Szintén a jegyzői 
fórumon ez szóba került az egész országban ez most téma. Mi nem fogunk kardozni különösebben 
ez ügyben. Ami adatok vannak azt megadjuk, ami nincs azt nem. Természetesen csak, ami jogszerű, 
de vannak kétségek a dologban.  
 
dr. Jaksa Tibor jegyző: Ez az andorzoltan79@gmail.com email címmel bemutatkozott valaki. Ez 
úgy belecsapott a lecsóba rá hozta a frászt értesüléseink szerint az ország összes önkormányzatára. 
mindenhol a polgármester email címére küldték ezt a közérdekű adat megismerése iránti igényt. 
Szerintem a riadalom nagyobb, mint amit ez az egész ügy. Megérdemel nyilván én is fel voltam 
háborodva, hogy miért csuklóztat itt bennünket valaki nyilván ezen előbb-utóbb túltettem magam. 
Én is tudnék elméleteket gyártani, hogy milyen motivációból akar valaki ilyen adatokhoz hozzájutni. 
Érdemben ő valójában ezzel semmit nem fog tudni kezdeni. Természetesen itt mi a magunk részéről 
a jövő hét közepéig legkésőbb ezeket az adatokat fogjuk tudni neki produkálni. Polgármester úr is 
leginkább az sérelmezi, hogy nem tudjuk kiről van szó igazából közünk nincs is hozzá. A Nemzeti 
Adatvédelmi és Információs Szabadság hatóság élén a Dr. Péterfalvi Attilával is megvizsgálta az 
esetet és természetesen teljesíteni kell határidőre. Ő is kihangsúlyozta, hogy nyilván a közérdekű 
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adatok megismerésének igénye azt jelenti, hogy bárki személyazonosságának felfedése nélkül 
bármilyen a közfeladatot ellátó szerv által kezelt adathoz információhoz hozzá kellene férnie. Nem 
így működik ez az ország. Lehetne itt visszafelé forgatni dolgokat nekem is az első reflexem az volt, 
hogy majd a 15. napon meghosszabbítjuk további 15 nappal ezt a határidőt meg majd költség 
igényeket támasztok, de inkább megkapja az igényelt adatokat ez az úriember. Nem tudom, hogy ki 
olvasta el, hogy milyen adatokat igényel az igénylő. Nyilván az első pontban a szabályzat van majd 
felrakjuk a honlapra és kap egy linket. A második szabályzathoz ő neki semmi köze nincsen ez egy 
belső vezetői utasítás nem fogja megkapni. A harmadik pontra az információs jogokkal foglalkozó 
személy neve elérhetősége kizárásos alapon nyilván ez én leszek. Ez a nyilvánosság Környezeti 
információkhoz való hozzáférés rendjéről szóló ilyen-olyan kormányrendelet szerinti legutóbbi éves 
környezetállapot jelentés, nincs, nem tudom ez micsoda. A 2020-as évben az önkormányzat által 
kötött nettó 1 és 5 millió forint közötti szerződéseket árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás 
megrendelés stb. vonatkozó szerződések. Erre majd a kolléganőket holnap rá fogom állítani. A hatos 
pontnál pedig a közszolgáltatások ellátására irányuló ilyen-olyan törvény szerinti szerződések. Hála 
isten ez is egy olyan dolog, amit a két kezemen föl tudok sorolni. Nyilván az önkormányzat által 
ellátott közfeladatokat az Mötv 13. § 1.) definiálja. Fog kapni tőlünk egy háziorvosi ellátásra 
vonatkozó szolgáltatás, egy fogorvosi ellátásra vonatkozó szolgáltatás, a közüzemi szolgáltatókkal 
kötött szerződéseinket, Alföldvíz Zrt, NKM közvilágítás esetleg még ha nagyon precíz akarok lenni 
akkor a ravatalozó üzemeltetési szerződés, a Puszta-Szem Kft-vel kötött folyékony hulladék 
elszállítására kötött szerződés, meg a Településtisztasági Kft-vel kötött szerződést. Ezen kívül még 
a Szeged-Csanád Egyházmegyével megkötött legújabb közoktatási-nevelési megállapodásunkat is 
megkaphatja. Így, hogy ezt elmondtam körülbelül ennyi erőfeszítést szánunk erre. Szerintem 
tesztelik az önkormányzatokat és érdekes módon már jövőhéten keddre ajánlkozott is egy cég ők 
adatvédelmi szövetségnek állítják be magukat, hogy pont ezekre a kérdésekre kész válaszokat és 
online képzést fog tartani.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen. Ez azt hiszem mindenre kiterjedő volt. Nekem az 
az érzésem, hogy ez egy terheléses támadás a joggal való visszaélés esete. Amikor az összes magyar 
önkormányzathoz küldött ilyen adatigénylést képzeljük el amikor ezek az adatok beérkeznek mit 
lehet azzal kezdeni. Semmit de lehet terhelni az önkormányzatokat meg tesztelni, hogy bizonyos 
dolgokra hogyan reagálnak. Mi abban állapodtunk meg hogy ami van azt elküldjük aztán azt kezd 
vele, amit akar. Köszönöm szépen Tibor. A Hírfutárral kapcsolatosan Zsófival megállapodtunk, hogy 
a későbbiekben kéthavonta meg fog jelenni az újság. Október 11-ére adtam határidőt, hogy álljon 
össze az anyag, amit utána a nyomdába tudunk küldeni. Ezen a Zsófi most dolgozik. Ha közületek 
bárkinek van valami cikk vagy bármi, amit a Hírfutárban szeretne megjelentetni erre természetesen 
van lehetőség. A pályázatokkal kapcsolatban még annyit, hogy nyert a kutya pályázatunk 25000 Ft-
os csökkentést hajtottak rajta végre. Holnap fogok összeülni a csapattal Dakó Zoli meg akik az 
egészben közreműködtek, hogy hogyan lépjünk tovább a későbbiekben. Azt gondoltam, hogy 
mindenki, aki beregisztrált erre a feladatra és kérte az ivartalanítást vagy az oltást mindenkit 
belevonunk a rendszerbe. Ha túllépjük az összeget akkor az önkormányzat simán be tudja vállalni 
akár 100 000 Ft-ig is. Nem akarunk ebből kihagyni senkit sem.  Aztán tudjuk, hogy plusz belépőkre 
lesz-e lehetőség. Majd kiderül az eltelt időben változhattak a dolgok. A rendezvénnyel kapcsolatos 
egymilliós pályázatot is megnyertük most már biztos visszajelzést is kaptunk. Az 1 millió forintos 
összeget a sátorra, amit írtam, hogy egy 8 x6 méteres sátor, amit a színpad fölé is föl tudunk húzni 
hogyha arról van szó. Ezt szerezzük be itt most egy kicsit tovább lépünk a karácsonyi díszítés terén. 
Ilyen-olyan karácsonyi díszítésre alkalmas eszközt próbál Zsófi beszerezni, Illetve a karácsonyhoz 
fűződő ünnepet is hozzátesszük, hogy neve is legyen a dolognak mert igazából nem ez volt a fő cél, 
hanem hogy megfelelő eszközöket tudjunk vásárolni. Körülbelül ennyit szerettem volna. Van-e a 
mondandómhoz kérdés vagy hozzáfűzni való? Ha nincs akkor, aki a beszámolómat elfogadja kérem 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás módja: nyílt 
A szavazás számszerű eredménye: 
7 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
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34/2021.(IX.22.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester tájékoztatóját a 
két ülés közötti időszak eseményeiről. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) Irattár 
 
 
 
4. napirendi pont: Kérdések, bejelentések 
 
Máté Gábor polgármester: Utolsó napirendi pont kérdések bejelentések.  
 
Katona Mária képviselő: Írogattam össze az utóbbi időben néhány jelzést kérdést a lakosság 
részéről. Az egyik megkérdezték tőlem, hogy mi nem gondolkodunk-e abban, hogy fiataloknak 
letelepedési támogatás adjunk. Olyan fiataloknak, akik mondjuk nem mennek el másik településre 
házat venni, hanem mondjuk falubeli fiatal és itt marad.  
 
Máté Gábor polgármester: Az a kérdés, hogy gondolkodunk-e rajta vagy az a kérdés, hogy 
tudunk-e adni?  
 
Katona Mária képviselő: Mind a kettő. Egyáltalán áll-e szándékunkban meg hogy miből tudnánk 
adni ilyet? Bármekkora összeget is. Fogalmam sincs milyen összegről van szó csak jelezték, hogy a 
szomszéd településeken ilyet adnak. A másik, hogy a Tass utcára kérdeztek rá, hogy aszfaltozás 
tervben van-e?  
 
Máté Gábor polgármester: Tervben van igen.  
 
Katona Mária képviselő: A másik dolog a templom, hogy a kis teremhez a kulcsot kérik szépen. 
Az oldalsó kis teremhez szeretnének kulcsot kapni a hitoktatók és még Zoli atya is jelezte nekem 
augusztusban a tanévnyitó misén.  
 
Máté Gábor polgármester: Nekem van egy kulcsom, de azt bármikor odaadom, ha kérik.  
 
Katona Mária képviselő: Merthogy ő járna hittanórákon is esetleg a templomba. Én továbbítottam 
az ő kérésüket.  
 
Máté Gábor polgármester: Mondtam, hogy bármikor odaadom a kulcsot, de lépjünk tovább.  
 
Katona Mária képviselő: szombaton nagyon szép volt a mise a rendezvény keretében. Én bennem 
és másokban is felmerült a kérdés, hogy nem lehet használni a világítást, ha már ki lett építve? Csak 
akkor volt bekapcsolva, amikor új volt a templom. Azóta semmi. Legalább ilyen jeles alkalmakkor 
lehetne. 
 
Máté Gábor polgármester: Kint világít a lámpa. Ez egy automata rendszer az automatát után kell 
állítani a sötétedéshez. Nem én vagyok a templom gondnoka, de megcsinálom mikor kijöttünk én is 
észrevettem, hogy nem világított. Megcsináltam tegnaptól kezdve világít mert át programoztam úgy, 
hogy világítson, de nem én vagyok a templom gondnoka, sőt a fenntartója sem. Most két olyan 
dologgal jöttél, amit, ha úgy veszem semmi közöm hozzá se a kulcshoz nincs közöm se ahhoz, hogy 
mikor világít a templom. Oldja meg az egyház. Az, hogy eddig a templom minden egyes búját-baját 
megoldottuk az nem azt jelenti, hogy ezután is így lesz. Ha kérik és segítség kell akkor szóljanak 
nekem, ha ők nem tudják megoldani.  
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Katona Mária képviselő: Én továbbítottam a kéréseket. Köszönjük.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Más egyéb? A letelepedési támogatásra nem tudok 
válaszolni.  
 
dr. Jaksa Tibor jegyző: Igazából én sem tudom, mi az. A falubeliek mindig azzal jönnek, hogy más 
településen minden van. Ezek a szomszéd települések nem a mi szomszéd településeink, nem tudom, 
melyik településről van szó. A települési támogatás címen a szociális rendeletünkben leszabályozott 
lehetne abból esetleg kiszorítani pénzt csak ezt megint a tisztelt Képviselő-testületnek kellene 
eldönteni, hogy milyen nagyságrendről legyen szó. 30-40 000 Ft-okkal szerintem nem fognak előrébb 
jutni az ide költözök. Több 100 000 Ft-ot fejenként nem biztos, hogy ki tudunk gazdálkodni. az én 
meglátásom, hogy ha járunk-kelünk a faluban nagyon sok háznál folynak felújítások. Aki akar az 
most tud egyről a kettőre lépni vagy éppen hátra a szakadékba szerintem. Olyanok költöznek be 
tucatjával, akikről nem tudjuk kicsoda és építkeznek, felújítanak. Valamilyen szinten perspektívát 
látnak Pusztaszerben, ha már ide letelepedtek.  
 
Máté Gábor polgármester: Nem tudok formátumot, hogy mennyit, honnan, milyen formában. 20-
40 000 Ft-ot tudnánk adni, de az senkin nem segítene.  
 
Bitó Zsolt képviselő: Én is hallottam ezt a dolgot, de úgy ahogy Tibor is mondja gyakorlatilag úgy 
tud működni, hogy megnézzük, hogy a jövő évi költségvetésben mennyi az, amit erre rá tudnánk 
fordítani. Ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy van szándék a jövő évi költségvetés tervezésnél 
lehet ezt megcsinálni és el kell különíteni valamennyit. Egyébként a gondolat, szándék nagyon jó 
csak van egy különbség, hogy azok a források, amik más településnek mondjuk Csengelén az 
autópályáról befolyó összeg Ópusztaszeren az Emlékpark. Én csak úgy tudom elképzelni én nem 
vetettem el egyáltalán a magam részéről csak lássunk egy költségvetést. Nézzük meg azt, hogy 
melyek azok az összegek, amelyek jogszabályi kötelezettségek és melyik az, ami marad és abból 
tudunk egyáltalán bármiről beszélni.  
 
Sági Mihály képviselő: Tibor hivatkozott rá jelenleg van egy érvényes az előző képviselő-testület 
által elfogadott szociális rendeltünk és abban anno annak idején, akik részt vettünk arra fektettünk 
hangsúlyt és az, aki azt mondja annak lehet, hogy nincs gyereke vagy nincs a családjában idős mert 
lehet, hogy a másik településen nem adnak a gyerekeknek 30000 Ft iskolakezdési támogatást csak 
5000-ret. Nem adnak a 60 év felettieknek 10 000 Ft-ot. Ha ezt a célt rá fordítjuk három letelepedő 
re el kell majd a mostani képviselő-testületnek gondolkodni rajta, hogy háromnak odaadjuk ezt a 
pénzt vagy segítünk belőle 350 embert. Nem elvetendő dolog, de képviselő-testületi döntést igényel, 
hogy a meglévő pénzekből, amit erre lehet fordítani mert van rá pénz tévedés ne essék mert ki 
osztunk most is hétmillió forint különböző segélyt. Akkor abból melyiket vesszük el melyiket hagyjuk 
meg melyiket csökkentsük úgy esetleg három megmaradó fiatalnak tudunk belőle segélyt adni. Ez 
nem elvi kérdés, de azt tudom mondani, hogy napirendre kell tűzni először a bizottság utána a 
képviselő-testületi ülésen odavinni egy anyagot megmutatni, hogy mire csoportosítunk át. De jelen 
pillanatban a mostani rendeletünk értelmében erre nincs forrás. Köszönöm szépen. Nem a Gáborékat 
akarom ezzel védeni, de annak idején erre hoztuk a képviselő-testület ilyenre fordítottunk mert 
mindig lehet hivatkozni másik településre. Mi úgy gondoltuk, hogy ez a leginkább előtérbe kerülő 
dolog. 13 millió Ft, amit erre fordíthat az önkormányzat. Azt lehet csoportosítgatni, de lehet 
átcsoportosítani oda, de az az összeg nem változik. Azon belül a képviselő-testület olyan döntéseket 
hoz amilyet akar, ha az Államkincstár nem üt a fejünkre. Teljes mértékben Gábornak volt igaza most 
pillanatnyilag nincs rá keret. A rendeletet kell átfogalmazni és el kell dönteni, hogy beiskolázás idősek 
vagy mire fordítjuk ezeket az összegeket. Ha a képviselő-testület elé kerül ezt vitassuk meg és 
döntsünk abban, hogy hogyan tovább. Köszönöm szépen.  
 
Katona Mária képviselő: Tulajdonképpen ez egy olyan családban merült fel, ahol két felnőtt gyerek 
van és az egyik Ópusztaszeren telepedett le ott kaptak támogatást a másik pedig azt mondta, hogy 
ő pedig itt akar maradni és ők kérdezték meg hogy itt van-e ilyen. Mondtam, hogy nem tudom. Meg 
fogom kérdezni, el fogom hozni ide az ötletet. Egyáltalán gondolkodunk-e rajta? Csak ennyi. Ezért 
vetettem fel. Én azt mondom, hogy a mi fiataljainkat nemcsak az iskolában kellene itt tartani, hanem 
utána és esetleg megpróbálni őket ebben támogatni. Valóban rengeteg család költözött be az utóbbi 
időben mind idegenek. A Pusztaszeriek elmennek máshova. Mi lenne, ha a mieinket is támogatnánk, 
hogy itt vegyenek. Ez csak egy ötlet lehet, hogy nincs rá keret csak egy gondolat elindítása 
egyáltalán.  
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HATÁROZATOK JEGYZÉKE 
 

Sorszám Tárgy Határidő 
31/2021.(IX.22.)Kt. határozat Napirendi pontok elfogadása azonnal 
32/2021.(IX.22.)Kt. határozat Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi 
fordulójához 

2021.10.01. 

33/2021.(IX.22.)Kt. határozat Szándéknyilatkozat a Szegedi Kistérség 
Többcélú Társulása által szervezett fogászati 
ügyeleti ellátáshoz történő csatlakozásról 

azonnal 

34/2021.(IX.22.)Kt. határozat Polgármester tájékoztatója két ülés közötti 
időszak eseményeiről 

azonnal 
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Másolatot kap: Kistérség Igazgató
Tárgy: Fogorvosi ügyelet

 
Tisztelt Jegyző Asszony/Úr! 
 
A fogorvosi ügyeleti ellátásra  a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
Fogászati és Szájsebészeti Klinika 
(továbbiakban: Egyetem) a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása településeire  (továbbá 
Bordány  valamint Forráskút településekre) vonatkozóan adta meg árajánlatát a fogorvosi ügyeleti 
ellátásra. 
 
Amennyiben további település kíván csatlakozni a fogászati ügyeleti ellátáshoz, úgy kérem, ezt jelezni 
szíveskedjenek. 
 
Az Egyetem és a Kistérség közötti fogorvosi ügyeleti megállapodás megkötése folyamatban van. 
 
A megállapodás megkötését követően az újonnan csatlakozni kívánó települések nevében újra leülök 
tárgyalni az Egyetem vezetésével. 
 
Fentiekre tekintettel kérem szíveskedjenek döntést hozni, hogy csatlakozni kívánnak-e a fogorvosi 
ügyeleti ellátáshoz. 
 
 
Köszönettel: 
 
dr. Csúcs Áron 
 
igazgató 


