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JEGYZŐKÖNYV 
 

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 
 
Az ülés  

 időpontja: 2021. november 24. 

helye: Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltsége 

6769 Pusztaszer, Kossuth utca 45. 

minősítése: nyilvános 

jellege: rendes 

sorszáma: 2021/5 

 
Jelen vannak: 
 Máté Gábor polgármester 

Bitó Zsolt képviselő 

Kósáné Buknicz Mária képviselő 

Nagy Emese képviselő 

Sági Mihály képviselő 

dr. Jaksa Tibor jegyző 

Tóth Mónika jegyzőkönyv-vezető 

Hiányzik: 

 Katona Mária képviselő 

Körmendi Zsuzsa képviselő 

 
 
 
Máté Gábor polgármester: Köszöntöm a képviselő-testületet, meghívottjainkat. Megállapítom, 
hogy a képviselő-testület határozatképes, a hét fős tagságból jelen van öt fő. A napirendi pontok 
kiküldésre kerültek. Két újabb napirendi pontra teszünk javaslatot. A két napirendi pontot a bizottság 
is a napirendi pontjai közé felvette. Ez azt jelenti, hogy a negyedik napirendi pont után az ötödik 
napirendi pont lenne a törvényességi felhívás a Kormányhivatal részéről. Ennek ismertetése jegyző 
úr által történik meg. Hatodik napirendi pontként a jövő évi Startmunka program koncepciójáról egy 
határozatot kell hoznunk, hogy aztán el tudjuk indítani ezt az egész történetet. Más egyéb javaslat 
van-e? Amennyiben nincs, aki megszavazza az előterjesztett módosításokkal a napirendi pontokat, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás módja: nyílt 
A szavazás számszerű eredménye: 
5 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
41/2021.(XI.24.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az alábbi napirendi pontok 
megtárgyalását: 
 
1.) Beszámoló a helyi adóztatásról 
2.) Megbízási szerződés Pusztaszer Községi Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési feladatainak 

ellátására 
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3.) Pusztaszer Községi Önkormányzat 2022. évi ellenőrzési programjának és a 2022. évi ellenőrzési 
terv időrendi táblázatának elfogadása 

4.) Közszolgáltatási szerződés a „PUSZTA-SZEM” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel 
5.) Törvényességi felhívás fogorvosi ügyeleti körzet kialakítására vonatkozóan 
6.) Kérelem benyújtása a 2022. évi járási startmunka mintaprogramra 
7.) Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről 
8.) 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 helyi adóztatásról 
 
Máté Gábor polgármester: Első napirendi pont, beszámoló a helyi adózásról. Amint láthattátok az 
eddigi szokásoktól eltérően egy lapra gyakorlatilag ráfért. Ez többségében abból adódik, hogy 
jelentős elvonások történtek, illetve átcsoportosítások a NAV-hoz. A gépjárműadó teljes mértékben 
és az iparűzési adó is az állami kormányzati kezelés alá került. A fő számok ebből a beszámolóból 
láthatók. Ambrus Pali kollega elmondja, ha még van kiegészíteni valója, néhány számmal még ki 
tudja egészíteni a beszámolót.  
 
Ambrus Pál adóügyintéző: Mint ismeretes kiküldésre került a tájékoztató a 2021. évi adóztatással 
kapcsolatosan. Mindenki előtt ismert, hogy 2021. január 1-től a NAV látja el a gépjárművek teljes 
adóztatását. Az önkormányzatoknak a bennmaradt hátralékoknak a behajtása továbbra is 
kötelezettsége. A befolyt gépjárműadó 786 054 Ft összeget teljes mértékben a kincstár részére 
átutalásra került. Meg kívánom jegyezni, hogy az iparűzési adóban a kkv vállalkozóknak lehetőségük 
volt a 2021. évre az iparűzési adóelőleget 1%-ban teljesíteni. Az önkormányzatunk részére a nagy 
vállalkozások nagy része nem kívánt élni a kkv kedvezménnyel és még így is teljes mértékben 
megfizették az iparűzési adóelőleget. A kiesett mértéke az teljes mértékig, illetve két részletben a 
Magyar Államkincstártól befolyt, finanszírozásra került 2021. június 28-ai időponttal 1 425 788 Ft 
érkezett önkormányzatunk számlájára, illetve elszámolás folyamán. A második összeg 2021. október 
27-én történt az elszámolás 1 425 788 Ft összegben. Ezt meg kell, hogy jegyezzük, hogy ez a 
2 851 576 Ft nem az iparűzési adó számlán kerül elszámolásra, ez külön finanszírozási keretben 
történik, ami már le is van kötve. Megjegyezni kívánom, hogy az elszámolás, mert előlegről van szó 
az elszámolás a 2022. május 31-én történő adóbevallásokban fog realizálódni. Esetlegesen fel is kell 
készülnünk, hogy ezt a 2 800 000 Ft-ot vissza is kell fizetnünk, de erre reméljük nem kerül sor. Az 
egy főre jutó iparűzési adóerőnk az elmúlt időszakban 13 283 Ft volt, ebben az évben felemelkedett 
16 605 Ft-ra. A kincstár 13 300 Ft-ig teljes mértékig a támogatásokat folyósítja, mi ebből egy kicsit 
kevesebbet fogunk kapni. Ha további kérdés merül fel, szívesen állok rendelkezésre.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Ehhez egy picit tennék hozzá. A bizottsági ülésen is 
mondtad az adóalap összeget, azt még azért mond el légy szíves.  
 
Ambrus Pál adóügyintéző: Az elmúlt időszakban az önkormányzat 2020. évi iparűzési adóelőleget 
megalapozó meghatározó településre jutó adóalapja 1 347 920 285 Ft volt. Az önkormányzat 2021. 
évi iparűzési adóerő képessége 18 870 884 Ft. A 2021. évi iparűzési adóelőleget meghatározó 
településre jutó adóalapunk az 1 677 903 552 Ft, ami az önkormányzat 2022. évi iparűzési adóerő 
képességét jelenti az 23 490 650 Ft. Ez jelentős emelkedés, illetve azt is lehet mondani, hogy sajnos 
az elhalálozás nagyobb mértékű, csökken a létszámunk a településen az iparűzési adóbevételünk 
emelkedik, éppen ezért a finanszírozás kevesebb lesz.  
 
Máté Gábor polgármester: Igen, az adóerő képességet mindig egy ilyen varázsszám, általában a 
településeknek a bevételi képességét mutatja, és ehhez képest határoznak meg bizonyos 
támogatásokat vagy bizonyos önerő igényeket pályázatok esetén. Eddig többnyire, ha önerőt kellett 
betolni a rendszerbe, ha nem 100%-os támogatás volt, akkor például, akik 13 300 Ft alatt voltak 
azoknak 5%-os önerőt kellett. Itt lépcsőfokok vannak azért. Azt tudni kell, hogy Pusztaszer a 
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térségben a járásban a második legkisebb összeggel rendelkezik. Baks, 10 000 alatt van, de például 
Balástya 32 000 felett. Valóban ahogy Pali is mondta a lakosság csökkenésével ugyanakkor a bevétel 
meg nem változik, vagy növekszik egy picit ez az adóerő alap el kezd növekedni. Ilyen helyzetbe 
került például Árpádhalom, ahol 600 fő a lakosság durván és van egy olyan vállalkozás meg 
adóbevételük, ami az egy főre jutó adóalapot ilyen 40 000 Ft körülire tolja föl. Viszont ez olyan kicsi 
pénz, de a működtetés mindenkinek ugyanannyi. Ez olyan anomáliát hoz elő, hogy ez az egy főre 
jutó 40 000 Ft nem egy nagy összeg, ha összerakjuk ezeket. Rendszeresen a polgármester fel is 
szokott szólalni ilyen fórumokon, hogy ezt a helyzetet jó lenne hogyha figyelembe vennék a 
kistelepülések esetében. Nagyoknál pedig rettentően el tud szaladni. Nyilván most az iparűzési adó 
elvonásával mi nem jártunk rosszul, mert megkaptuk azt, ami egyébként is bevételünk lett volna. A 
nagyobb városoknál vannak komolyabb kiesések.  
 
dr. Jaksa Tibor jegyző: Azért ebben a tájékoztatóban is azért ilyen lebegtetve fogalmaztuk meg 
ezzel kapcsolatban az álláspontunkat, mert ez valamilyen szinten csak hátrányosan érinti az 
önkormányzatot, hogy nem arra költjük, amire akarjuk. Ha ez tisztán helyi iparűzési adóbevétel 
lenne, akkor egy kicsivel több mozgástere lenne fejlesztések vonatkozásában a tisztelt képviselő-
testületnek. A jövő évi tervezetbe éppen mai hír, hogy továbbra is fent kívánják tartani ezt a kkv 
kedvezményt.  
 
Máté Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás?  
 
Sági Mihály képviselő: A bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot. Ott merültek fel ezek a 
kérdések, amiket Gábor kérdezett a Palitól többek között. Egyhangúlag elfogadásra javasoljuk az 
adó tájékoztatót. Megjegyzem én is mint képviselő, mint magánember, mint vállalkozó, hogy ha egy 
vállalkozónak csökkent a bevétele azért, mert ilyen helyzet alakult ki akkor egyébként is kevesebb 
iparűzési adót fizetett volna. Ez tényleg az önkormányzatokat sújtotta inkább. Egyhangúlag 
elfogadásra javasoltuk. Köszönöm szépen.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Egyéb kérdés esetleg? Amennyiben elfogadjuk a 
beszámolót, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás módja: nyílt 
A szavazás számszerű eredménye: 
5 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
42/2021.(XI.24.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Beszámoló a helyi adóztatásról 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adóztatásról szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) Gazdálkodás helyben 
4.) Irattár 
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2. napirendi pont: Megbízási szerződés Pusztaszer Községi Önkormányzat 2022. évi belső 
ellenőrzési feladatainak ellátására 
 
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, a belső ellenőrzési feladat ellátására a 
megbízási szerződés Gajdán Lejla egyéni vállalkozóval. Ez a szokásos éves megbízás. A következő 
napirendi pontban pedig ennek a tartalmáról lesz szó.  
 
Bitó Zsolt képviselő távozott; a jelenlévő képviselő-testületi tagok száma: 4 fő. 
 
Sági Mihály képviselő: A bizottság elfogadásra javasolja. Gábor, amit megelőlegezett, ha a 
képviselő-testület nem fogadta volna el ezt a szerződést, akkor nincs harmadik napirendi pont.  
 
Máté Gábor polgármester: Egyéb kérdés? Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás módja: nyílt 
A szavazás számszerű eredménye: 
4 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
43/2021.(XI.24.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Megbízási szerződés Pusztaszer Községi Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési 

feladatainak ellátására 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződést köt Gajdán Lejla 
okleveles pénzügyi revizor, egyéni vállalkozóval (6724 Szeged, Vér-tói út 1. IX. 50., belső ellenőri 
regisztrációs szám: 5113064) az Önkormányzat és felügyelete alá tartozó Intézmények 2022. évi 
belső ellenőrzési feladatainak ellátására. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás 
aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) Gajdán Lejla belső ellenőr 
4.) Gazdálkodás helyben 
5.) Irattár 
 
 
 
3. napirendi pont: Pusztaszer Községi Önkormányzat 2022. évi ellenőrzési programjának 
és a 2022. évi ellenőrzési terv időrendi táblázatának elfogadása 
 
Máté Gábor polgármester: Harmadik napirendi pont az ellenőrzési program, amit a Lejla állított 
össze. Ebben leírásra került, hogy a jövő évben milyen témákat akar ellenőrizni. Van itt a harmadik 
oldalon egy táblázat, amit a csodálattal néztünk és nem nagyon tudjuk értelmezni. Én azt mondtam, 
hogy ha majd Lejla itt lesz nálunk, akkor erre minden képpen szeretnék rákérdezni, hogy ennek mi 
is a háttere. Tetszik ez a rendszerezés így, de én most így nem tudnék nektek semmit mondani, 
hogy mi mit jelent, mi van ez mögött és jegyző úr sem. A Lejlával teljesen jó a viszonyunk, kellően 
kritikus felénk, nem elnéző, de segíti a munkánkat és maximálisan meg vagyunk vele elégedve.  
 
Bitó Zsolt képviselő visszajött; a jelenlévő képviselő-testületi tagok száma: 5 fő. 
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Sági Mihály képviselő: A bizottság elfogadásra javasolja. Szerettem volna elmondani, hogy a 
képviselő, mint tagok, mint képviselők bármikor, ha valamit úgy lát, hogy meg kíván vizsgáltatni 
vagy meg kívánja nézni jogában áll. Azért mondom ezt most el, mert tavaly nem merült ez fel, most 
jegyző úr hozta fel.  
 
dr. Jaksa Tibor jegyző: Vagy akár a bizottságot kérheti föl, hogy vizsgálja meg, vagy a bizottság 
kér föl külső szakértőt, mindenféle opció van, a belső ellenőrzés a kontrollnak egy formája, ez 
kötelező.  
 
Sági Mihály képviselő: Ennyit kívántam csak elmondani. Köszönöm szépen.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Kérdés van-e a témához? Amennyiben nincs, akkor aki 
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás módja: nyílt 
A szavazás számszerű eredménye: 
5 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
44/2021.(XI.24.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Pusztaszer Községi Önkormányzat 2022. évi ellenőrzési programjának, a 2022. évi 

ellenőrzési terv időrendi táblázatának elfogadása, továbbá a 2022. évi kockázatot generáló 
események (kockázati tényezők) meghatározása 

 
HATÁROZAT 

 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pusztaszer Községi Önkormányzat 2022. 
évi ellenőrzési programját, a 2022. évi ellenőrzési terv időrendi táblázatát, továbbá a 2022. évi 
kockázatot generáló események (kockázati tényezők) meghatározását az előterjesztés szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) Gajdán Lejla belső ellenőr 
4.) Gazdálkodás helyben 
5.) Irattár 
 
 
 
4. napirendi pont: Közszolgáltatási szerződés a „PUSZTA-SZEM” Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft-vel 
 
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, a négyes. Megbízási szerződés a folyékony 
hulladék elszállítására. Ezzel futottunk már egy pár kört tavaly, tavaly előtt is. A szerződést évente 
meg kell hosszabbítanunk, ez történne most. Változatlanul hosszabbítanánk meg a szerződést. 
Annyit mondanék itt tapasztalatként, hogy tavaly egyszer volt olyan helyzet, hogy utána kellett 
nézni, hogy hova kerül lerakásra a szennyvíz, azóta nem tapasztaltuk, hogy ez esetleg illegálisan 
menne. Azt gondolom a szolgáltatás igénybe vehető. A vállalkozások természetesen azokkal olyan 
megállapodásokkal szállíthatják el a szennyvizüket, amelyik vállalkozással szerződést kötnek. A 
lakosság mással elvileg nem szállíthatna, erre majd a következő Hírfutárban adhatunk valamilyen 
információt.  
 
Sági Mihály képviselő: A bizottság megtárgyalta, mivel változtatás nem történt a tavalyi 
szolgáltatási díjakhoz képest így elfogadásra javasoljuk.  
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Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Egyéb kérdés? Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás módja: nyílt 
A szavazás számszerű eredménye: 
5 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
45/2021.(XI.24.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Közszolgáltatási szerződés a „PUSZTA-SZEM” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal 
2022. december 31. napjáig terjedő időtartamra közszolgáltatási szerződést köt a „PUSZTA-SZEM” 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
összegyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatás ellátására. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) „PUSZTA-SZEM” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
4.) Gazdálkodás helyben 
5.) Irattár 
 
 
 
5. napirendi pont: Törvényességi felhívás fogorvosi ügyeleti körzet kialakítására 
vonatkozóan 
 
Máté Gábor polgármester: Következő az újabb napirendi pont, ötösként a törvényességi felhívás 
a Kormányhivatal részéről. Jegyző úr fogja exponálni a dolgot.  
 
dr. Jaksa Tibor jegyző: Ismertetni szeretném, hogy a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal 
Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya 2021. november 18-án kelt CS/B01/05553-
2/2021-es iktatószámú ügyiratában törvényességi felhívást intézett az önkormányzat, illetőleg a 
képviselő-testület felé. Ennek a témája, hogy a képviselő-testületnek az egészségügyi alapellátási 
körzetek megállapításáról szóló 14/2016.(XI.25.) önkormányzati rendeletét bizonyos jogszabályok 
alapján nem találta maradéktalanul megfelelőnek. Jelesül a fogorvosi ügyeleti körzet kialakítása 
vonatkozásában nem tettünk eleget meghatározott törvényben foglalt kötelezettségünknek, ezért 
kér a képviselő-testületet a Kormányhivatal, hogy ennek a mulasztásnak legkésőbb 2022. január 17. 
napjáig legyünk szívesek eleget tenni, illetve az ezzel kapcsolatos álláspontjáról a képviselő-testület 
tájékoztassa a Kormányhivatalt. Tájékoztatnak bennünket, hogy egy alkalommal 30 napos 
határidővel ez a teljesítési határidő meghosszabbítható. Ez van nagy vonalakban az ügyiratban. 
Ismert dolog, azt hiszem a szeptemberi testületi ülésen döntött is a tisztelt képviselő-testület arról, 
hogy szándéknyilatkozatot tett, hogy a fogklinikával kívánunk majd szerződni, ha odáig eljutnak a 
tárgyalások. Ez még nem történt meg. Január 17-ig én erre esélyt sem látok. Most arra tennék 
javaslatot, hogy a tisztelt képviselő-testület fogalmazza meg azt, hogy megismerte a törvényességi 
felhívásban foglaltakat elfogadja, de ezt a 30 napos határidő hosszabbítást szeretné kérni és akkor 
majd látjuk, hogy mi lesz. Rajta vagyunk a témán, a Dr. Csúcs Áronnal, aki a Szegedi Többcélú 
Társulás munkaszervezetének a vezetője tartja kézben ezt a projektet. Beszélgettem vele, az a 
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probléma, hogy még maga az alap megállapodás a Többcélú Kistérségi Társulás illetőleg az egyetem 
között még az sem került aláírásra. Ez a megállapodás kerülne módosításra az alapján, hogy újabb 
települések szeretnének csatlakozni ehhez. Ennyit tudunk tenni per pillanatban ebben a dologban.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm a tájékoztatót. Kérdés?  
 
Sági Mihály képviselő: A bizottság megtárgyalta mi azt szoktuk mondani, hogy elfogadjuk és 
elfogadásra javasoljuk nem fogadott el akkor határozatot, hanem csak tárgyalásra alkalmasnak 
találta. Én azt mondanám most, hogy a jegyző úr által előterjesztett határozatot fogadja el a 
képviselő-testület.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen. Kérdés? Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás módja: nyílt 
A szavazás számszerű eredménye: 
5 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
46/2021.(XI.24.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Törvényességi felhívás fogorvosi ügyeleti körzet kialakítására vonatkozóan 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csongrád-Csanád Megyei 
Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztályának 2021. november 18-án 
kelt, CS/B01/05553-2/2021. iktatószámú ügyiratában foglalt, fogorvosi ügyeleti körzet kialakítására 
vonatkozó törvényességi felhívását elfogadja. 
 
A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012.(VI.26.) 
Korm. rendelet 8. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a Képviselő-testület kérelmezi, hogy Tisztelt 
Kormánymegbízott Asszony a törvényességi felhívásban megjelölt 2022. január 17-ei határidőt 
szíveskedjen 30 nappal meghosszabbítani. 
 
Indokolásként a Képviselő-testület hivatkozik arra, hogy a fogorvosi ügyeleti körzet kialakítása 
érdekében a Képviselő-testület a 33/2021.(IX.22.)Kt. határozatába foglalva nyilatkozott, miszerint 
szándékában áll csatlakozni a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által szervezett fogászati ügyeleti 
ellátáshoz, és a Képviselő-testület felkérte 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. Az ezzel kapcsolatos ügyintézésnek a Képviselő-
testület hatáskörén kívül álló okból történő elhúzódása miatt a jogszabálysértés a törvényességi 
felhívásban megadott határidőre előre láthatóan nem szüntethető meg. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal 
4.) Irattár 
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6. napirendi pont: Kérelem benyújtása a 2022. évi járási startmunka mintaprogramra 
 
Máté Gábor polgármester: Utolsó ilyen témás napirendi pontunk a startmunka. Minden évben a 
közmunka program keretében valamilyen célt szoktunk kitűzni. Az utóbbi években járdaépítés, illetve 
az előtt a csapadékvíz elvezető bejáróknak a támfalainak az építése volt az egyik célkitűzésünk, 
illetve az önkormányzati közutaknak a karbantartása. Azt tapasztaljuk, hogy egyre nehezebb a kellő 
létszámot produkálnunk. Van két-három olyan személy, akit már semmiképpen nem szeretnénk itt 
látni a közmunkások között, mert nagyon komoly demoralizációs hatással vannak a többiekre és 
kezelhetetlenek. Most az elképzelésünk az, hogy húzzuk le a létszámot, amiben biztosak vagyunk, 
hogy legalább épkézláb embereket tudunk biztosítani. Ezt 10 főben látjuk azt, hogy 10 főig tudunk 
elmenni a közmunka program keretében. Ez azt jelenti, hogy egy brigádot tudunk ebből alakítani és 
csak egy vezetője lesz. Eddig mindig próbáltuk 13 vagy az fölé vinni, hogy legalább két embernek 
tudjunk nagyobb bért fizetni az által, hogy ők munkairányítókká válnak ez által. Most így már csak 
egyet tudunk megoldani, mert a 10 fő is kérdéses, hogy összejön. Mivel most már a támfalak úgy 
többségében rendben vannak főleg a frekventált helyeken, illetve a szilárd útburkolattal nem 
rendelkező utak mentén mindenhol megépültek a járdák, sőt a fő közlekedési utakról forduló járdák 
részben is épültek. Ezért az elképzelésünk az, hogyha a képviselő-testület is ezt jónak látja, hogy 
jövőre a parkerdő és az arborétumnak a gondozására adnánk be a pályázatot és alapvetően erre a 
területre koncentrálnánk a munka nagy részét. Amellett, hogy a közutaknak meg a közterületeknek 
a fenntartási is feladat lesz természetesen. Már járdát nem fogunk építeni meg támfalakat sem. Ez 
azt eredményezi, hogy nyilván az ehhez szükséges egyéb támogatási eszközöket is igénybe tudunk 
venni. Elsődleges információink alapján valószínűleg kicsit nagyobb keretekkel is fogunk tudni 
gazdálkodni, de ez majd akkor fog kiderülni, mikor februárban odaérünk. Erről kellene a képviselő-
testületnek hozni egy határozatot, hogy támogatja, hogy 10 fővel az arborétum gondozását. 
Meghatároztuk ezt pontosan, úgy szólna a határozat, hogy önkormányzati tulajdonú parkerdő és 
arborétum ápolása és felújítása. Az innenső rész a parkerdő a túloldali valamilyen szinten 
mondhatnánk azt, hogy arborétum, de nem felel meg az arborétum alapvető követelményeinek. 
Kivehetjük belőle az arborétumot is akár és mondhatjuk csak azt, hogy parkerdő, de ha beteszem, 
hogy arborétum jobban hangzik egy kicsit.  
 
Sági Mihály képviselő: Ezt a napirendi pontot viszont a bizottság egyhangúlag elfogadásra 
javasolta.  
 
Bitó Zsolt képviselő: Igazából csak érdeklődni szeretnék, hogy 10 fő plusz és a vezető ez a fő 
csapásirány ezzel a meghatározással, hogy parkerdő, de ezen kívül gondolom minden egyéb kisebb-
nagyobb karbantartást mindent azért megcsinálnak?  
 
Máté Gábor polgármester: Persze. 
 
Bitó Zsolt képviselő: Mint például a Tas utca, nem biztos, hogy idevág, csak eszembe jutott, hogy 
az? 
 
Máté Gábor polgármester: Igen, annak neki kell fogni még most ősszel, csak ez most a kapacitás 
kérdése. 
 
Bitó Zsolt képviselő: Nem is ezt akartam igazából kérdezni, hanem nem tudom kapcsolódik-e a 
közmunka programhoz, de én elvesztettem a fonalat a Pusztabíró házával kapcsolatban. Amennyiben 
az a bérlet nem kerül megvalósításra, jelen pillanatban annak a gondozása, karbantartása háttérbe 
szorul akkor ezt egy kicsit én belefonnám, ha nem sikerül akárkinek is bérleménybe adni vagy 
bármilyen formában valakinek a gondjaira bízni. Akkor én ezt belevenném mindenképpen, mert azt 
nagyon sajnálnám, ha az mindenféle hasznosulás nélkül még nagyobb romlásnak indulna.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm, hogy mondtad. Természetesen így gondolkodunk. Addig 
amíg az Ibolya, mert ő benne van ebben a 10 főben. A pusztabíró házát azért nem tesszük bele, 
hogy ne kavarjuk és ne tegyük bonyolultabbá. Mihelyt Ibolya olyan helyzetbe kerül, hogy ki tudja 
bérelni, akkor kilép ebből a rendszerből és viszi tovább vállalkozásként a történetet. Köszönöm. Van-
e esetleg még valami ötlet hozzá? Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás módja: nyílt 
A szavazás számszerű eredménye: 
5 igen szavazattal 
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0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
47/2021.(XI.24.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Kérelem benyújtása a 2022. évi járási startmunka mintaprogramra 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kérelmet nyújt be a 2022. évi járási 
startmunka mintaprogramra, ezen belül az Önkormányzati tulajdonú Parkerdő és Arborétum ápolása 
és felújítása programelem keretében 10 fő közfoglalkoztatott alkalmazásával. 
 
A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a kérelem pozitív elbírálása esetén a Képviselő-testület 
támogatja az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárások megindítását. 
 
Határidő: 2021. december 31. 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Kisteleki Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya 
4.) Gazdálkodás helyben 
5.) Irattár 
 
 
 
7. napirendi pont: Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről 
 
Máté Gábor polgármester: Következő a polgármester tájékoztatója, beszámolója az elmúlt 
időszakról. Először talán a COVID-dal kapcsolatban mondanék pár szót. Múlt héten hétfőn összeült 
a csapat ismét, úgy láttam szükségét, hogy mivel itt fokozódik a helyzet és a megkötések, 
korlátozások is úgy néz ki, hogy alakulnak valamilyen szinten úgy gondoltam, hogy összeülünk egy 
kicsit legalább szedjük össze a csapatot. Mindenki jelen tudott lenni, doktor úr számolt be inkább a 
helyzetről 20 és 30 között volt akkor az igazolt COVID-osok száma. Akkor ő egész pontosan 23-at 
mondott, de ez napról napra változik.  
 
Nagy Emese képviselő: Pénteki adatom van, ez körülbelül olyan 10-zel több már. A pénteki adat 
úgy nézett ki, hogy 38 igazoltan pozitív eset volt, ebből 20 fő az, aki nem vett föl oltást és 18 az, aki 
oltott. Az oltottak közül is úgy van, hogy 16-an kettő oltáson vannak túl, de félévnél régebbi és 
ketten pedig három oltáson vannak túl, de az első két oltásuk az Sinopharm volt, ami a 
leggyengébbnek titulált most egyelőre. Napi 10-15 tesztet biztos, hogy kér Attila és ennek a 60%-a 
igencsak pozitív, ez azóta már több, mert ez a pénteki adat.  
 
Bitó Zsolt képviselő: Én szeretném kérdezni, hogy nekem úgy tűnik ez a szám egy időben több 
jóval, mint a korábbi három időszakban. Sokkal több az aktív fertőzött egy szűk időszakban, mint 
bármikor korábban. Az összes harminc valahány ember közül hány van kórházban?  
 
Nagy Emese képviselő: Három volt a praxisunkból kórházban, ebből már kettő hazajött, egy 
jelenleg is ott.  
 
Bitó Zsolt képviselő: Oltottak voltak?  
 
Nagy Emese képviselő: Nem, egyik sem.  
 
Bitó Zsolt képviselő: Mondhatjuk azt, hogy azok a fertőzöttek, akik bármilyen oltást is kaptak, de 
pozitív lett a tesztjük azok itthon vészelik át egyelőre még a betegséget úgy tűnik.  
 
Nagy Emese képviselő: Igen.  
 
Bitó Zsolt képviselő: Jó, csak ezt akartam kérdezni, köszönöm.  
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Máté Gábor polgármester: Semmilyen információt nem kapunk egyébként központból.  
 
Bitó Zsolt képviselő: Picit hozzá kell tegyek, az is információ, hogy nincs információ. Az is 
információ, hogy most már kimondták, hogy semmilyen keleti vakcina beszerzéssel nincsen 
tárgyalás. Az is információ, hogy gyakorlatilag szinte csak Pfizerrel vagy Modernával adják a 
harmadik oltást legjobb tudomásom szerint. Azon kívül vannak olyan információk, amelyek nem 
hivatalos keretek között érhetők el. 
 
Máté Gábor polgármester: Annyit kell tudni, hogy két osztály van az iskolában az utolsó 
információim szerint karanténban egész furcsa módon az első és a nyolcadik osztály. Olyan utasítást 
kapott az iskola, hogy akik be vannak oltva azok járhatnak iskolába. A nyolcadik osztályról beszélünk 
nyilván az elsősök között nincs ilyen. Akik meg nem járnak azoknak be kell pótolni azokat a kieső 
napokat. Ezt, hogy csinálják meg egy osztály létszám bizonyos részével, miközben a másik meg 
tovább halad egy anyaggal tanárként föl sem tudom fogni, hogy ezt hogyan képzelte aki fölülről ilyen 
rendeletet hozott. Az óvodában volt egy hetes karantén, teljesen bezárt az óvoda.  
 
Szeriné Lajos Ildikó óvodavezető: Igen, teljesen bezártunk, egy hétig zártak le minket. Az oka 
az volt, hogy az egyik dajka néninél otthon pozitív teszt keletkezett, ami alapján a 
Népegészégügynek jeleztem ők azonnal vasárnap elrendelték a karantént következő hét hétfőig. 
Viszont megvárva a második tesztet is a PCR teszt eredményét, az is negatív lett nála, így nagy 
nehezen ki tudtam belőlük csikarni, hogy ki tudjunk nyitni hétfőn. Így péntek délután megkaptam, 
hogy nyithatunk, elismerték, hogy fars információk alapján zárták be az intézményt. Nyithatunk, ez 
volt a lényeg.  
 
Máté Gábor polgármester: Ennyit tudok erről mondani. Itt, amikor volt ez a megbeszélés az 
operatív stábbal akkor abban állapodtunk meg, hogy minden intézmény a saját belátása szerint tegy 
azt, amit szükségesnek lát. Egy dologra hívjuk fel a figyelmet, hogy mindenkinek a személyes 
felelőssége a legnagyobb. Aki beteg az ne menjen közösségbe, se munkahelyre, se az óvodába ne 
vigye a gyerekét, a gyereket is tartsa otthon. Már a nyomdában van a Hírfutár, abban is lesz erről 
szó.  
 
Bitó Zsolt képviselő: A leges legfontosabb, amit én tapasztalok az én környezetemben, hogy 
szerintem nagyon sok emberben nem tudatosul az, hogy oltottként is potenciális fertőző még akkor 
is, ha ő nem produkál tüneteket, de ugyanúgy elkapja a betegséget. Az egyéni felelősség itt 
mutatkozik meg a legjobban, hogy az oltás a saját érdeked azért, hogy lehetőleg a legkisebb 
következményekkel úszd meg a biztosan bekövetkező fertőzést, de az oltás nem védi meg a 
környezetedet tőled, illetve az általad történő fertőzéstől. Szerintem ezt kellene a legjobban 
publikálni, ez a legfontosabb.  
 
Sági Mihály képviselő: Ennek a COVID-nak már látjuk a társadalmi következményeit, de hogy 
hova jutunk azt nem tudom. Ebben a COVID-ban is megosztjuk az embereket oltott, oltatlan, 
Sinopharm, Pfizer, még ezen is vitatkozunk egymással.  
 
Bitó Zsolt képviselő: Misi bácsi, igazad van. Az, hogy Magyarországon 6 millió embert beoltottak 
öt vagy hatféle vakcinával ennek a pontos statisztikai adatai eredményét a kormányzatnak 
kötelessége lenne publikálni és akkor nem beszélgetünk ilyenekről, hogy melyik a jó meg melyik 
nem.  
 
Máté Gábor polgármester: Ehhez képest nem, hogy az egyszerű ember nem tud az adatokhoz 
hozzáférni, hanem a szakma sem. Ennyit a COVID-ról, lépjünk tovább. Úgy látom azért itt a faluban 
fegyelmezett a nép és viszonylag elfogadható. A tegnapi nap folyamán elhelyezésre került a 
sportteremnél a szennyvíztisztító rendszer. Már csak földmunkák vannak hátra. Azért is tartottam 
ezt jónak, hogy ez elinduljon, mert legalább látjuk a működését valamilyen szinten. A polgármesteri 
hivatalnak van egy nyertes pályázata, amiből ezt a hátsó blokkot tudjuk korszerűsíteni. Nagyon 
szerettem volna már elindítani a dolgot, de a kiviteli tervek nélkül nem tudunk szerződést kötni a 
kivitelezővel. Itt nagyon nagy a dilemmám, mert kaptam ígéretet a múlt hétre, hogy a szakmérnökök 
meg fognak keresni és átbeszéljük a dolgokat. Nem kerestek még, úgyhogy most ki kell valahogy 
eszközöljem azt, hogy mi lesz már, mert nekünk tovább kellene lépni. Látva azt, hogy az építőanyag 
árak a nyáron nagyon elszaladtak aztán elkezdtek egy kicsit visszaesni, viszont jó esély van arra, 
hogy ez nem lesz tartós visszaesés. Én azt látom, hogy mivel az engedélyes tervekből a 
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nagyságrendek kikövetkeztethetők, hogy miből mennyit kell beszerezni célszerű lenne legalább az 
anyagbeszerzést elindítani. Addig amíg nincs szerződés, addig ezt sem tudom semmilyen 
kivitelezővel megtenni, mert ha esetleg az van, hogy nem ővele csináljuk akkor hova. Tanácsotokat 
szeretném kérni, hogy mit tegyek. A Jéga Robiék nekiállnának ennek a munkának, ha van 
továbblépési lehetőség. Azt mondtam, hogy addig amíg nincs szerződés ne álljanak neki. Ha ez 
decemberig nem valósul meg akkor januárban megint problémáink lesznek. Kérdésem az, hogy 8-ig 
megpróbálom ezt kihajtani és akkor megpróbálunk odáig eljutni, hogy szerződést tudjunk kötni egy 
kivitelezővel, hogy az el tudja kezdeni az anyagok beszerzését még ebben az évben. Ha nem lesz 
kiviteli terv akkor is megpróbálok velük legalább valamilyen szerződést összeállítani, hogy akkor is 
el tudjunk indulni, mert az a legkellemetlenebb számomra, hogy mindig valaki másra kell várjunk, 
hogy tovább tudjunk lépni, akiknél megértem, hogy túlterheltek, és nincs kapacitásuk, hogy 
eljussunk odáig viszont nekünk ez komoly pénzekbe kerülhet, ha nem vagyunk elég gyorsak.  
 
Bitó Zsolt képviselő: Ez azt jelenti, hogy nem állnak rendelkezésre azok az átalakítási tervek, mind 
az építészeti tervek, víz, villany, gáz, amik alapján állnának neki a kivitelezésnek? Jól értem?  
 
Máté Gábor polgármester: Az engedélyes tervek itt vannak, nagyságrendeket tudunk. Tudjuk, 
hogy mennyi cserép kell, hogy mennyi faanyag kell, tudjuk, hogy mennyi tégla, mennyi sóder kell, 
mennyi tetőfóliára van szükség. Ezek az engedélyes tervből kiszámíthatók csak addig amíg nincsen 
kiviteli terv, addig nem tudom, csak az engedélyes terv mentén szerződjünk-e?  
 
Bitó Zsolt képviselő: Én azt gondolom, hogy a szerződést több részben is lehet osztani. Nem biztos, 
hogy kiviteli terv szerződést kell kötni, hanem egy kiviteli szerződés egy részét, amiben a szerződés 
biztosítja a vállalkozót arra nézve, hogy az ő általa beszerzett anyagok így vagy úgy kifizetésre 
fognak kerülni. Ezt úgy is meg lehet az én véleményem szerint tenni, hogy még nem vállalok 
kötelezettséget arra, hogy az adott kivitelező fogja azok az adatok alapján azokkal az anyagokkal 
elkészíteni a kivitelezést. Nekünk egy biztosítékot kell adni, mivel ő beleteszi a pénzét. A szerződés 
két részre is bontható és akkor mind a két oldal rendben van. Én teljesen megértem azt, hogy 
érvényes szerződés nélkül sok millió forintos anyagbeszerzésre felelőtlenség lenne részünkről bárkit 
rávenni. Nem lehet tudni, hogy mi történik.  
 
Máté Gábor polgármester: Ez nagyon megbonyolítja a dolgot.  
 
dr. Jaksa Tibor jegyző: Az elszámolásoknál nem lesz ebből gond?  
 
Máté Gábor polgármester: Lehet.  
 
Sági Mihály elnök: A mai világba, mint vállalkozó belemennék, mert itt egy vállalkozásról van szó, 
de a pályázatok és önkormányzati dolgok teljesen másképpen működnek sajnos. Az utolsó 
pillanatban is történhet bármi, hiába van itt az engedélyezési terv. Ha az utolsó vesszőbe is 
belekötnek mi lesz. Itt nem az én pénzemmel játszok, hanem a közösség pénzével. Én nem biztos, 
hogy belemennék.  
 
Máté Gábor polgármester: Azt kell tudni, hogy a pénz itt van. Ezt a pénzt ideküldték, mert ez már 
a rendelkezésünkre áll. kérdés az, hogy indítsak-e szerződést engedélyes tervre építve.  
 
Sági Mihály képviselő: Ha itt van akkor igen.  
 
Kósáné Buknicz Mária képviselő: Lehet?  
 
Máté Gábor polgármester: Lehet, miért ne lehetne. Azt mondom, hogy engedélyes terv alapján 
ad egy árajánlatot és vállalja, hogy annak megfelelően ezt meg fogja csinálni. A kivitelezési tervben 
nem lesznek nagyságrendi eltérések, csomópontok lesznek, hogy ezt, hogy alakítsa ki, mint alakítsa 
ki. Én attól félek, hogy ha időt húzunk, akkor a drágulás sokkal többe fog kerülni, mint az ebből 
adódó esetleg kisebb dolgok. Az engedélyes tervre megpróbálok egy szerződést összeállítani 8-ára, 
amit még előtte el fogok nektek küldeni.  
 
Kósáné Buknicz Mária képviselő: Én még azért azt szeretném megkérdezni, hogy az a pénz, hogy 
most emelkedtek az árak a nyáron biztos, hogy elég lesz?  
 



oldal: 12/17 

Máté Gábor polgármester: A tervezői költségbecslés alapján lett a pályázat beadva. A tervezői 
költségvetés mindig tart egy kis tartalékot a rendszerbe. Ha azonnal neki tudunk esni a dolognak, 
mint ahogy nem tudunk egy pályázat esetében mert túlterheltség van a rendszerbe, akkor egy 
vállalkozó a tervezői költségbecsléshez képest tud még akár egy kicsit kevesebbet is produkálni. A 
tervező precízen mindent leír és mindenből a nagyobb árat kalkulálja be. Itt a nagyságrend a cserép, 
azt pontosan meg lehet mondani, hogy mennyi cserép kell a faanyagot is meg lehet mondani. Én azt 
mondom, hogy bölcsebbek és okosabbak lennénk, ha tudnánk december elejére egy szerződést kötni 
és a vállalkozónak lehetősége lenne arra, hogy még az idén beszerezze a anyagot. Azért nem estünk 
neki a nyár eleje környékén, mert látszott, hogy visszább nyomódtak az árak valamennyire. Ennyit 
erről. Akkor én 8-ára megpróbálom valahogy nyélbe ütni, ha lesz kiviteli terv, ha nem. Munkástelepi 
út, a kivitelezővel megtörtént az árajánlat a szerződéskötés is. Úgy tűnik, hogy az idén még meg 
tudják csinálni.  
 
Kósáné Buknicz Mária képviselő: Ki a kivitelező? 
 
Máté Gábor polgármester: Vasvilág Kft, a Harmath Sanyi.  
 
Bitó Zsolt képviselő: Az szilárd burkolat lesz?  
 
Máté Gábor polgármester: Igen, szilárd aszfaltos út lesz. Beadtunk egy VP-s pályázatot a kis 
országút meg a munkástelepi útra. Mindenféle hiánypótlásoknak utána mentünk. Volt egy olyan 
hiánypótlás, ami azt kérte, hogy az általuk akkreditált tervező mérnökkel tervrajzokkal támasszuk 
alá az útpadkázást és az útfestést. Mondtuk, hogy ez nem építési tevékenység mit terveztessünk 
meg. Ezt ők igy igénylik. Mi meg mondtuk, hogy ezt nem produkáljuk. Nem vagyok hajlandó ebbe 
úgy belemenni, hogy aztán vagy nyer a pályázat, vagy nem. Mondtam Erikának, hogy lenyilatkozom, 
hogy véleményünk szerint ez nem része a pályázatnak, és nem szükséges, aztán azt csinálnak, amit 
akarnak. Itt azt mondtam, hogy elengedjük. Ha ez lesz az oka, hogy nem nyerünk, akkor legyen 
úgy. Játszótérnél ott tartunk benne, hogy tavaszra készül el a játszótér teljes mértkében. Egyrészt 
meg a Grósz Sanyi is akkor fog tudni vele foglalkozni. Viszont a pénteki nap folyamán a 
kötélpiramisnak az alapjait a rögzítő pontjait meg fogjuk építeni. Ott egy olyan megállapodást 
kötöttünk, mert attól tartottam, hogy mindenféle igazolásokat fognak a végén kérni, hogy a Jéga Bt-
vel fogjuk az alapozást megcsinálni, hogy ő tudja aztán igazolni, hogy a beton az olyan amilyennek 
lennie kell. Ez némi önerőt igényel, nem emlékszem pontosan 80-100 000 Ft körüli összeg. Ez egy 
ilyen előre gondolkodás, mert az utóbbi időben rendszeresen mindenféle szakmai fórumról kértünk 
igazolásokat, hogy az megfeleljen az előírásoknak. Megvásároltuk itt a mulcsozott területre az összes 
növényt, amit fogunk telepíteni. A jövő héten el is kezdjük ezt telepíteni, majd, ha a lányok 
összeszedték a falevelet a faluban, ahol össze kell. A szociális tűzifa kérdésével a bizottsági ülésen 
is a táblázatot megbeszéltük. Itt most lehetőséget adok arra, hogy véleményt mondjatok róla. Maradt 
még benne 3 m3-nyi szétosztható anyag. Mondhattok nyugodtan újabb személyt is, hogy kit láttok 
hiányt benne.  
 
dr. Jaksa Tibor jegyző: Itt most ne. 
 
Máté Gábor polgármester: Akkor a végén majd megbeszéljük. Elkészítettük a Hírfutárt, nyombába 
van, a héten fog idekerülni, vagy pénteken, vagy hétfőn tudjuk kihordani attól függően, hogyan 
küldik ide. A későbbiekben kéthavonta szándékozunk megjelentetni, bárkinek, ha kedve van írni 
információt a lakosság felé, akkor erre van lehetőség. Sajnos nem tudjuk a tanyákra a postán 
keresztül kijuttatni, de azt hiszem erről már beszéltem.  
 
Sági Mihály képviselő: Azt szeretném kérni, hogy egy 30 példányt a tápbolt felvállalna, mert 
nagyon soknak járnak a tanyáról. Megbeszélem a lányokkal, ők ismerik az embereket, hogy akik 
nem falusiak vagy munkástelepiek, azoknak adjanak egyet.  
 
Máté Gábor polgármester: Jó. Köszönöm. A karácsonyi ünnepkörre van pályázatunk ezt a Zsófiék 
szervezik. Építeni fognak megint adventi koszorút. Imre atya kérte, hogy ha lehet, az adventi 
koszorút a templomhoz építsük fel. Én ezt jónak gondoltam, mert ez egy vallásos ünnep. A látvány 
vagy az, hogy a központban legyen nem írhatja fölül ennek a lényegét. Úgy láttam a Zsuzsáék is 
ebbe beleegyeztek vagy elfogadták ezt az elképzelést. Nem ukáz volt a részünkről csak én 
fölvetettem, hogy mit szólnának hozzá. Már ott van az anyag, úgyhogy én úgy láttam, hogy ők ezt 
magukévá tették. Viszont a falul karácsonyfája itt lesz a központban és ki van már választva Süliné 
Marikától fogjuk elhozni egy szép nagy ezüstfenyő. A rendezvények ehhez kapcsolódóan hogyan 



oldal: 13/17 

fognak alakulni, valószínűleg csak szabadtérieket fogunk csinálni, a pályázat ennek alapján fog 
menni. Itt van már a sátor, itt láthatjátok becsomagolva. Így nem lehet ezt tárolni, mert ezekkel a 
dobozokkal majd tönkre mennek. A tiszta víz ivóvízminőség program keretében ez a drén csöveknek 
a balhéja is úgy tűnik kezd a végéhez közeledni. Olyan formában, hogy Kömpöcön és azt hiszem 
Dócon van még híja a munkálatoknak. Mihelyt azoknak vége lesz és meg lesznek a jegyzőkönyvek 
akkor tudunk majd a Bartuczékkal egyet kardozni. Már kardoztunk egy jó párat, ők mindig ki akarnak 
ebből mászni, hogy ne az ő anyagi terhük legyen ez, de a társulás 10 polgármestere úgy döntött, 
hogy nem fizet. A következő az Alföldvíz, ezt jegyző úr fogja elmondani.  
 
dr. Jaksa Tibor jegyző: Elég rövid határidővel jött egy nyilatkozatkérés az Alföldvíz Zrt-től. Ez egy 
három oldalas levél, nyilván nem fogom most fölolvasni. Az első két oldalon ismertetik ennek az 
előnyeit meg a megkötésre szánt szerződésnek a tervezetének a főbb pontjait. Természetesen vagy 
így van, vagy nem. Majd ezt követően jött a dolog, hogy legyünk szívesek egy nyilatkozatot tenni. 
Ezt viszont már fölolvasom az önkormányzat integrációval kapcsolatos álláspontját tiszteletben 
tartva az integrációban önkéntes döntés alapján részt vevő ellátási kötelezettséggel rendelkező 
részvényest ezúton felkérjük, hogy a fentiekben részletezett követelmények ismeretében 
tájékoztassa a projekt irányító bizottságot. Tájékoztatás tartalma, az integrációs programban 
továbbra is részt, veszek a tranzakciós szerződés megkötése szándékomban áll, az ehhez szükséges 
önkormányzati döntéseket kezdeményezem. Itt a polgármesternek kellett volna egyszemélyben 
nyilatkoznia. Vagy az integrációs programban továbbra is részt veszek a tranzakciós szerződés 
követelményeivel kapcsolatban külön észrevétellel élek. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fentiek 
alapján beérkező választás a projekt irányító bizottság tájékoztatását szolgálja, nem minősül jogi és 
pénzügyi kötelezettségvállalásnak. Kérjük válaszát november 10-ig. felhívjuk a figyelmet arra, hogy 
a tájékoztatás elmaradását a továbbiakban akként kezeljük, miszerint az érintett önkormányzat az 
integrációs programban nem kíván részt venni. Megint csak polgármester úr személyesen nem volt 
jelen, közben telefonon is sürgettek bennünket így aztán alpolgármester asszonyt kértem föl, hogy 
akkor tegye meg ezt a nyilatkozatot. Ezt fogalmaztuk meg, hogy az integrációs programban továbbra 
is részt veszek, a tranzakciós szerződést megkötése szándékomban áll az ehhez szükséges 
önkormányzati döntéseket kezdeményezem. Megjegyzésem, hogy a fenti szándéknyilatkozatom 
kizárólag a projekt irányító bizottság tájékoztatását szolgálja, nem minősül jog és pénzügyi 
kötelezettségvállalásnak. Nem értem, hogy miért volt ez a kétségbeesés meg ez a rövid határidő. 
Miért csak a polgármesterektől várták ezt a nyilatkozatot? Miért nem a testületektől?  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen. Ennyit az Alföldvízzel kapcsolatosan. Az ügyvédi 
szolgálatatás, illetve iroda működtetése beindult. Már két alkalommal volt itt a Katalin. Keddenként 
van itt, első alkalommal nem voltak ügyfelei, de tegnap már voltak. A Katalin nagyon elégedett a 
helyzettel, a körülményekkel. Még szerződés aláírásra nem került sor, de nyilván majd azt is meg 
kell oldani. Tanácsot szeretnék ismételten kérni. A Tóth Tamás féle telephely nem tudom, hogy 
eladásra került-e, vagy csak bérleti jogon használja-e a Pletikoszity István a vállalkozásával, de oda 
hogyha olyan méretű eszközökkel akar bejárni, ami a Pletikoszityra jellemző akkor abból az útból 
azon a szakaszon hamarosan nem lesz semmi. Kérdésem, hogy véleményetek szerint milyen 
eszközöket tudunk bevetni erre a dologra? Jegyző úrral is nézegettük. Hogy viszonyuljunk ehhez a 
dologhoz? Kicsit bizonytalan vagyok.  
 
Nagy Emese képviselő: Ott van az úton felszólító tábla?  
 
Máté Gábor polgármester: Van.  
 
Nagy Emese képviselő: Az nem elég?  
 
Máté Gábor polgármester: Főleg ott a forgolódás a probléma, a lefordulás.  
 
Bitó Zsolt képviselő: Én azt gondolom, hogy először is tényleg, amit mondott a Mesi is, hogy meg 
kell beszélni van-e valódi bérleti szerződés meg hogy egyáltalán mire akarja ezt használni. Fel kell 
hívni a figyelmét, először személyes megbeszéléssel és ha úgy látjuk, hogy nem akkor ki kell küldeni 
egy-két felszólítást, hogy nem használhatja, mert az önkormányzat feljelenti rongálásért. Ha tényleg 
eljutunk odáig, hogy föltöri, nincsenek anyagi eszközeink arra, hogy megcsináljuk. Elébe kell menni 
a dolgoknak, nagyon igazad van.  
 
Kósáné Buknicz Mária képviselő: Ment is már be ilyen nagy gépekkel? 
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Máté Gábor polgármester: Még nem, de van most bent egy nagyobb szerkezet, nem tudom, hogy 
azon volt-e rajta valami áru vagy nem. Annak az az előnye, hogy az sok tengelyes. Egyrészről jó, 
mert minél több tengelyes annál kisebb az útterhelés, a lefordulás a durvább a sok tengelyeseknél. 
Ismerve azt, hogy a Pistával nem egyszerű még akkor is ha megállapodtunk meg megbeszéltük. 
Nyilván az a legelső, hogy leülünk és elmondjuk, hogy mi van. Ezt be is terveztük a jegyző úrral, de 
nem vagyok meggyőződve róla, hogy ennek lesz hatása.  
 
Bitó Zsolt képviselő: Elhiszem, de viszont van körzeti megbízottunk nem?  
 
Máté Gábor polgármester: Van, de ő nem olyan, hogy itt tartózkodik.  
 
Bitó Zsolt képviselő: Rendben van, de fel lehet hívni a figyelmét, hogy erre már az elejétől 
próbáljon nagyobb figyelmet fordítani. Egy biztos, nem szabad megvárni, hogy az út tönkre menjen. 
Ezek az utak sajnos hagyományos módszerrel javíthatatlanok, mivel rossz az alapjuk.  
 
Máté Gábor polgármester: Igen, szó szerint.  
 
Sági Mihály képviselő: Nagyon nehéz eset lesz az biztos. Kíváncsi leszek rá, hogyan sikerül 
leszerelni.  
 
Máté Gábor polgármester: Én akkor a ti közreműködéseteket annyiban kérem, hogy a körülöttetek 
lévő családtagok bármi ilyet látnak azonnal szóljanak. Én a jövő héten minden képpen ezt 
megbeszélem vele. Köszönöm szépen. Tegnap szembesültem egy olyan helyzettel, két idős hölgy 
bejött hozzám, hogy egy cégnek a papírjai kerülnek rendszeresen a postaládájába, ami a 
szomszédhoz kellene, hogy menjen. A szomszédban egy megbízhatatlan, alkoholista, nincstelen 
ember lakik, akinek a nevén egy szállítással és építéssel foglalkozó vállalkozás van, 3 000 000 Ft 
alapító törzstőkével július közepe óta. Rendszeresen jönnek hozzá levelek, rossz címzésre, mert el 
van írva a cím. A rendőrkapitánynak fölhívtam a figyelmét erre a helyzetre. Én mondtam az illetőnek, 
hogy nem kell túl nagy fantázia ahhoz, hogy könnyen a börtönben köthet ki. A következő téma, ami 
egy kicsit hosszabb lesz a TOP Pluszos pályázat. Kiküldtem nektek a kiírásokat. Én csak elmondom, 
hogy mi az, amiket én gondolok, látok bele ebbe a dologba. Tegyetek még hozzá meg esetleg 
priorizáljatok benne. Van több téma előkészületben, meg részben már ki is vannak írva pályázatok 
főleg vállalkozóknak, de önkormányzatok részére is. Utakkal kapcsolatosan, egészségügyi 
intézményekkel kapcsolatosan, ha volt időtök belenézni, akkor láthattátok, ha nem akkor nézzétek 
meg. Én most fölsorolom, hogy mik azok a prioritások, amikre én úgy gondolom, hogy rá kellene 
mozdulni. Ehhez tegyetek hozzá, ha még láttok ötleteket és utána próbáljunk meg valamilyen 
súlypontozást csinálni. Azt gondolom, hogy szükség lenne egy fedett kerékpártárolóra a faluba olyan 
helyre, ahonnan mindkét buszmegálló megközelíthető vagy mindkét buszmegálló közelébe egyet-
egyet. Minden képpen fedettet, zárható helyekkel. Utak pályázata, állítólag lesz megfelelő, belterületi 
főleg gyűjtőutakra. Nem tudtam teljesen kivenni, úgyhogy én írtam egy levelet az úttervező 
mérnökünknek, hogy ezt próbálja meg értelmezni és mondja el, hogy szerinte a szakmai oldalról mi 
az, aminek nekimehetünk. Ha nem köti le teljes mértékben gyűjtőútra, nekünk itt gyűjtőút csak 
kettő van a Kossuth utca meg a Fő utca. Ha belterületi utakra tudunk rámenni akkor azt gondolom, 
hogy az Előd utca és Dózsa György utca az, amit mindenképpen priorizálni kellene, illetve a meglévő 
burkolattal rendelkező utaknak a feljavítása valamilyen módon. Fogalmam sincs azokat, hogy lehet, 
mert azt fogja mondani a mérnök, hogy föl kell szedni. Viszont a Dózsa György utcának nagyon jó 
az alapja. Ha az Előd utca is meg lenne akkor kialakulhatna egy olyan körforgalom, ami sok esetben 
sokat segíthetne a falu közlekedésén. Ha lehet még nagyobbat álmodni akkor az összes burkolattal 
nem rendelkező utca. Az óvoda esetében a szennyvízelvezetés az, ami még nincs megoldva, ezt 
emelném ki minden képpen. A Polgármesteri Hivatalnál a második ütem, ennek az épületrésznek a 
tetőszerkezete. A sportteremnél volt egy árajánlat klíma rendszerre, arra úgy tűnik, hogy egy 
tervezést tudunk csinálni, mert arra van a mostani pályázatban keret. Csapadékvíz elvezető árkoknak 
a rendbetétele, nem is a rendbetétele, mert rendben van, inkább az újra kotrása, kicsinosítása. 
Lakossági szennyvízkezelés, erre nem látok most kiírást, de minden képpen egy prioritás kell, hogy 
legyen. A közvilágításunk odáig jutott lassan, hogy sokkal korszerűbb és sokkal jobb dolgok vannak. 
Csak úgy, hogy most cseréljük ki ledesre, nekem az kevés. Azt mondom, hogy okos világítást kellene 
csinálni, ami bizonyos időszakokban visszább veszi a fényerőt, csak minden második kapcsolódik be, 
vagy csak akkor kapcsolódik be, ha mozgás van. Rendezvények, nyilván ezek örök élet. 
Arborétumban közművek kiépítése. Én nekimennék az arborétumnak olyan formában, hogy ott 
valami közösségi célú épület, tűzrakók kialakítása. Volt egyébként már ilyen pályázat. Eső beállók, 
valami színpadnak a felépítése. Ilyen szabadidő centrummá tennénk az arborétum részét, nem a 
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parkerdő részét, hogy frekventáltabb közösségi térré tudjon válni, ahol megfelelő infrastruktúra 
rendelkezésre áll. tegnap vagy tegnapelőtt beszélgettem Egonnal és akkor ő földobta, hogy miért 
nem pályázunk konyhára. Szerintem, ha konyhára pályázunk, azt megbánjuk. Lehet, hogy a 
lakosságban felmerül egy ilyen igény, de azt gondolom, hogy a mi esetünkben nem tudunk akkora 
adag mennyiséget produkálni, amire ezt rentábilisan lehet működtetni. Legalább három ember 
alkalmazását igényelné, egy teljesen új épület megépítését igényelné, komoly feladat. Az, hogy más 
önkormányzatok hogyan oldják meg, úgy, hogy létező konyhájuk van és azt csiszolgatják, újítják 
fel. Én azt mondom, hogy nincs realitása, hogy Pusztaszeren konyhát építsünk. Eddig volt az én 
ötletsorom.  
 
Sági Mihály képviselő: Én minden képpen a belterületi utakkal foglalkoznék, talán a legelső helyre 
tenném, felújítása, új burkolat.  
 
Máté Gábor polgármester: A legnagyobb falat ez, mert minden képpen tervezést igényel.  
 
Sági Mihály képviselő: A többi maradjon úgy, ahogy fölírtad.  
 
Máté Gábor polgármester: Ez még nem sorrend volt a részemről, de lehet még más is. Én még az 
úthoz hasonló problémának érzem az óvoda szennyvízkezelését. Az nem egyszerű kérdés, az is egy 
árban nem egy nagy tétel, de nagyon nagy körültekintést igényel. Annak helyet kell biztosítani és 
csak az egyedi megoldás tud működni. Ebben Ildikónak kérném az utána járását, hogy mennyi víz 
megy el egy évben? Tudunk-e mondjuk hónapra lebontani? Egy évi viszonylag biztonságos 
vízmennyiség biztos, hogy szükséges lesz. Ha egy mérnököt megkeresek azonnal az lesz az első 
kérdése. A sportteremhez még annyit, hogy meghagytuk a régi szikkasztógödröt. Az úgy ahogy van 
megmaradt. Egyrészt mert az egy biztonsági tartalék, ha bármi akció van, csak egy búvárszivattyúval 
át tudok oda szívatni.   
 
Bitó Zsolt képviselő: Egy kérdés, közvilágítás. A közvilágítás számláját az önkormányzat fizeti?  
 
Máté Gábor polgármester: Igen.  
 
Bitó Zsolt képviselő: Azt jelenti, hogy minden, amit a közvilágítási számlán megspórolunk az 
gyakorlatilag megtakarítás lesz.  
 
Máté Gábor polgármester: Igen, ezzel szoktak általában érvelni a kivitelezők, hogy fizetjük tovább 
ugyanazt az összeget, ők megelőlegezik. Ez a mostani világítás is így alakult annak idején, hogy 
megnézték, hogy mennyi a világítási díj és azt fizettük tovább, viszont ők kivitelezték ezt és akkor 
kevesebb fogyasztásból meg ugyanabból a fizetésből kiegyenlítődött.  
 
Bitó Zsolt képviselő: Ha egy pályázatról beszélünk pontosan az a lényeg, hogy megfinanszírozzák 
helyettünk és amit mi elhasználunk lehet, hogy kevesebb. Nekem már régóta vesszőparipám volt az, 
hogy a teljes erősségű és minden lámpatestet érintő közvilágítást a közvilágítás be és kikapcsolását 
a 60%-ban felesleges. Én mindig is felesleges pocsékolásnak tartottam nemcsak itt máshol is. Én 
azért is priorizálnám egy kicsit mert hosszú távon nagyobb megtakarítást tudna nekünk hozni. Nem 
beszélve arról, hogy a karbantartási is egy modern rendszernek és az élettartama is sokkal hosszabb 
lesz.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Még valami ötlet még hozzá? Ha még közben valami jön 
mondjátok, mert 2027-ig tart ez a pályázat. Nem most kell azonnal megoldanunk ezeket a dolgokat, 
de neki kell állni bizonyos dolgoknak az biztos.  
 
Kósáné Buknicz Mária képviselő: Én nem bírtam sajnos az egészet átolvasni és nem tudom, hogy 
milyen dolgok vannak. Az óvoda, bölcsődével kapcsolatban ez most nagyon jó, sokkal fontosabb a 
szennyvíz. Nekem viszont csak annyi jutott eszembe, amit bírtam olvasni, hogy a bölcsődei és óvodai 
udvari játékok és a bölcsőde udvar szétválasztása volna szükséges az ellenőrzések során, mert mikor 
ellenőrzik pakolászni kellene, hogy bölcsődei udvari játékokat és udvari elkülönítést kellene 
kialakítani. Ilyenre lehetne-e pályázni?  
 
Máté Gábor polgármester: Egybe mehet az egész is akár hogyha megtudunk állapítani megfelelő 
koncepciót. Azért kell komplexen kezelni, mert a szennyvíz kiépítése is helyet fog majd igényelni. A 
kettőt össze kell majd hangolni és egy olyan koncepciót kell majd kialakítani, ami mindegyiket 
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HATÁROZATOK JEGYZÉKE 
 

Sorszám Tárgy Határidő 
41/2021.(XI.24.)Kt. határozat Napirendi pontok elfogadása azonnal 
42/2021.(XI.24.)Kt. határozat Beszámoló a helyi adóztatásról azonnal 
43/2021.(XI.24.)Kt. határozat Megbízási szerződés Pusztaszer Községi 

Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési 
feladatainak ellátására 

azonnal 

44/2021.(XI.24.)Kt. határozat Pusztaszer Községi Önkormányzat 2022. évi 
ellenőrzési programjának és a 2022. évi 
ellenőrzési terv időrendi táblázatának 
elfogadása 

azonnal 

45/2021.(XI.24.)Kt. határozat Közszolgáltatási szerződés a „PUSZTA-SZEM” 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel 

azonnal 

46/2021.(XI.24.)Kt. határozat Törvényességi felhívás fogorvosi ügyeleti 
körzet kialakítására vonatkozóan 

azonnal 

47/2021.(XI.24.)Kt. határozat Kérelem benyújtása a 2022. évi járási 
startmunka mintaprogramra 

2021.12.31. 

48/2021.(XI.24.)Kt. határozat Polgármester tájékoztatója két ülés közötti 
időszak eseményeiről 

azonnal 

 







Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzőjétől 
 
 

Előterjesztés 
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2021. november 24-i ülésére 
 
Tárgy: Beszámoló a helyi adóztatásról 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Helyi adóbevételeink alakulásának áttekintése érdekében az alábbi számadatokat ismertetjük (2021. 
november 15-ei állapotnak megfelelően): 
 
 

 2021      
Magánszemélyek 
kommunális adója 
kivetés 6280184,-Ft      
bevétel 5019650,-Ft      
       
Helyi iparűzési adó 
kivetés 28765623,-Ft      
bevétel 23624432,-Ft      
       
Gépjárműadó 
kivetés 1966977,-Ft      
bevétel 786054,-Ft      
 
A jelenlegi adókintlévőség (2021. november 15-ei állapot szerint): 
 
- magánszemélyek kommunális adója: 1260534,-Ft 
- helyi iparűzési adó: 5141191,-Ft 
- gépjárműadó: 1180923,-Ft 
Összesen: 7582648,-Ft 
 
 
Az adókintlevőség teljes összegére a végrehajtási eljárások folyamatban vannak. 
 
A fenti kimutatásban a gépjárműadó kivetés összege a 2020. december 31-i állapotnak megfelelő 
hátralék összegét mutatja. A 2021. évben befolyt gépjárműadó bevétel teljes összege a Magyar 
Államkincstár részére átutalásra került. A gépjárműadóztatás 2021. január 1-jétől az Önkormányzat 
helyett a NAV feladata, a megelőző évekből származó hátralékok beszedése továbbra is önkormányzati 
kötelezettség. 
 
A helyi iparűzési adó mértékét Magyarország Kormánya 2021. január 1-jétől kezdődően 1 % mértékben 
határozta meg a kis- és középvállalkozások részére. Önkormányzatunknak az ebből eredő kiesését az 
állam teljes összegben megelőlegezi a kincstári finanszírozás keretében, a tényleges bevétel a 2022. 
május 31-i bevallási határidőt követő elszámolás eredményeként fog megmutatkozni. A helyi 
érdekeltségű nagyvállalkozások nem érvényesítik, nem is érvényesíthetik a KKV-kra vonatkozó 
kedvezményeket, így ebből adódóan bevétel-kiesésünk nincs, a szóban forgó nagyvállalkozások a helyi 
iparűzési adófizetési kötelezettségüknek maradéktalanul eleget tesznek. Jelenlegi ismereteink szerint a 
Kormány továbbra is fenn kívánja tartani 2022. évre is az 1 %-os elvonást. Meg kívánjuk jegyezni 
azonban, hogy Önkormányzatunkat annyiban érintik hátrányosan a fenti intézkedések, hogy a Kincstár 
által finanszírozott összeg nem helyi iparűzési adóbevételként jelentkezik. 
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen a beszámolót megtárgyalni és 
elfogadni. 
 
Pusztaszer, 2021. november 16. 
 
 dr. Jaksa Tibor 

jegyző 
 

 















TERVEZET! 
 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 
 
amely létrejött egyrészről 

Pusztaszer Községi Önkormányzat 
székhelye: 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. 
képviseli: Máté Gábor polgármester 
adószáma: 15726700-1-06 

mint m e g b í z ó  (a továbbiakban: Megbízó), 
 
másrészről 

„PUSZTA-SZEM” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
székhelye: 6769 Pusztaszer, Tanya 263. 
cégjegyzék száma: Cg. 06-09-008529 
adószáma: 13025773-2-06 
képviseli: Trombitás Imre ügyvezető 

mint k ö z s z o l g á l t a t ó  (a továbbiakban: Közszolgáltató), 
együttes említésük esetén a továbbiakban: Szerződő felek 
között az alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételekkel: 
 
1. A szolgáltatás tárgya 
 
1.1. Pusztaszer község közigazgatási területén az ingatlanon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló gyűjtőhelyről történő átvétele, elszállítása és ártalmatlanítás céljából az 
arra kijelölt szennyvíztisztító telepen való elhelyezése. 
 
1.2. Megbízó megbízza a Közszolgáltatót az 1.1. pontban meghatározott tevékenység ellátására, melyet 
Közszolgáltató elvállal. 
 
2. Ez a közszolgáltatási szerződés határozott időre, 2022. december 31. napjáig terjedő időtartamra szól. 
 
3. Közszolgáltató kötelezettségei  
 
3.1. A Közszolgáltató a közszolgáltatást köteles folyamatosan és teljes körűen ellátni. 
 
3.2. A Közszolgáltató kötelezettséget vállal a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű 
jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítására, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember 
alkalmazására. 
 
3.3. A Közszolgáltató kötelezettséget vállal a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez 
szükséges fejlesztés és karbantartás elvégzésére. 
 
3.4. A Közszolgáltató kötelezettséget vállal a közszolgáltatás körébe tartozó nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz ártalmatlanítására az Ópusztaszer külterület 057/2 helyrajzi szám alatti szennyvíztisztító 
telep létesítményeinek igénybevételére. 
 
3.5. A Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a közszolgáltatási díj mértékéről és az alkalmazás 
tapasztalatairól Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének decemberi ülésén tájékoztatást ad. 
 
3.6. A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, elszállítását és 
ártalommentes elhelyezését az ingatlantulajdonos részéről történő megrendeléstől számított 3 munkanapon belül 
köteles elvégezni. 
 
3.7. A Közszolgáltató a begyűjtés során olyan gondossággal köteles eljárni, hogy a szennyvíz szállítójárműbe 
ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon szét. Amennyiben ez bekövetkezik, a kikerülő hulladékot a 
Közszolgáltató haladéktalanul eltávolítja. 
 
3.8. A Közszolgáltató köteles a lakosság számára könnyen hozzáférhető tájékoztatási rendszert működtetni, 
nevét, telefonszámát, egyéb elérhetőségét közzétenni. 
 
3.9. A Közszolgáltató köteles a lakossági kifogásokat és észrevételeket írásban jegyzőkönyvi formában rögzíteni, 
a problémát haladéktalanul kezelni. 
 
4. Megbízó kötelezettségei 
 
4.1. A közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára szükséges információkat 
megadja. 
 
4.2. Ellenőrzi a közszolgáltatás teljesítését. 
 
4.3. A közszolgáltatás körébe tartozó egyéb hulladékkezelési tevékenységek összehangolását elősegíti. 
 
4.4. A településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolását elősegíti. 
 



4.5. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására szolgáló helyet kijelöli. 
 
4.6. A Közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítása. 
 
5. A közszolgáltatás finanszírozásának elvei és módszerei  
 
5.1. Szerződő felek a közszolgáltatási díjat magánszemély ingatlantulajdonos esetében 2830,-Ft/m3 + általános 
forgalmi adó, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság ingatlantulajdonos 
esetében 3330,-Ft/m3 + általános forgalmi adó összegben határozták meg. Az ingatlantulajdonos által igényelt 
közszolgáltatás díját az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató által kiadott számla alapján a teljesítéssel egyidejűleg 
fizeti meg. A számlának meg kell felelnie a jogszabályokban írt tartalmi és formai követelményeknek. 
 
5.2. A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival kapcsolatban az ingatlantulajdonos a Közszolgáltatónál 
emelhet kifogást, melynek a számla kiegyenlítésre halasztó hatálya nincs. Az írásban tett kifogásra a 
Közszolgáltató 30 napon belül írásban köteles válaszolni. 
 
5.3. A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható 
köztartozás. A díjhátralék behajtására vonatkozó eljárási rendet a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 
tartalmazza. 
 
5.4. A közszolgáltatási díjat a szerződő felek csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatják oly módon, hogy 
a Közszolgáltató a Megbízó képviselő-testülete elé terjeszti a javasolt módosítást. A módosítás feltétele a 
képviselő-testület döntése. 
 
6. A Közszolgáltató a munkát saját hasznára és kockázatára végzi. Amennyiben a munkája végzése során 
harmadik személynek kárt okoz, úgy azt maga köteles megtéríteni, semmilyen vonatkozásban a felelősség a 
Megbízóra át nem hárítható. 
 
7. Felek a közszolgáltatási szerződésben írt feltételeket közös megegyezéssel csak akkor módosíthatják, ha a 
szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható okból a szerződés teljesítése valamelyik fél 
jogos érdekeit sérti. Úgyszintén közös megegyezéssel a szerződés akkor is módosítható, ha a szerződéskötést 
követően alkotott jogszabály következtében a szerződés valamelyik fél jogos, méltányos érdekeit sértené. 
 
8. A szerződés megszűnése  
 
8.1. A szerződés megszűnik a benne foglalt idő lejártával, a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével, 
elállással a teljesítés megkezdéséig, felmondással. 
 
8.2. A Megbízó a szerződést 6 hónapos felmondási idővel írásban felmondhatja, ha a Közszolgáltató a 
tevékenységére vonatkozó jogszabályt hatóság vagy bíróság által megállapítottan megsértette vagy jelen 
szerződésben írt kötelezettségeit neki felróhatóan súlyosan megsértette. 
 
8.3. A Közszolgáltató a szerződést akkor mondhatja fel, ha a Megbízó a szerződésben meghatározott 
kötelezettségét írásbeli felszólítás ellenére súlyosan megszegi, és ezzel kárt okoz, vagy akadályozza a szolgáltatás 
teljesítését. 
 
9. 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. 
 
10. A szerződésben nem részletezettek vonatkozásában a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(Ptk.), valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény és annak végrehajtása tárgyában megalkotott 
mindenkori hatályos rendeletek rendelkezései az irányadók. 
 
A szerződés 2 (kettő) oldal terjedelemben és 4 (négy) eredeti példányban készült. Szerződő felek a szerződést 
elolvasták, annak tartalmát megértették, és azt – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – helybenhagyólag 
és saját kezűleg aláírták, majd abból Megbízó 2 (kettő), Közszolgáltató szintén 2 (kettő) eredeti példányt átvett. 
 
Pusztaszer, 2021. …………………………………………… 
 
 
 

Trombitás Imre 
ügyvezető 

Máté Gábor 
polgármester 

 









……/2021.(………..)Kt. határozat 
 
Tárgy: Kérelem benyújtása a 2022. évi járási startmunka mintaprogramra 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kérelmet nyújt be a 2022. évi járási 
startmunka mintaprogramra, ezen belül az Önkormányzati tulajdonú Parkerdő és Arborétum ápolása 
és felújítása programelem keretében 10 fő közfoglalkoztatott alkalmazásával. 
 
A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a kérelem pozitív elbírálása esetén a Képviselő-testület 
támogatja az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárások megindítását. 
 
Határidő: 2021. december 31. 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Kisteleki Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya 
4.) Gazdálkodás helyben 
5.) Irattár 
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