
oldal: 1/16 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 

 
Az ülés  

időpontja: 2014. október 20. 

helye: Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltsége 

ülésterme 

(6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45.) 

minősítése: nyilvános 

jellege: rendes, alakuló ülés 

 

sorszáma: 2014/10 

 
Jelen vannak: 
 Máté Gábor polgármester 

Fülöp Pál képviselő 

Gyurász Sándor Lászlóné képviselő 

Kósáné Buknicz Mária képviselő 

Magyar Gábor Ferenc képviselő 

Nagy Emese képviselő 

Sági Mihály képviselő 

dr. Jaksa Tibor aljegyző 

Tóth Mónika jegyzőkönyv-vezető 

Hiányzik: 

- igazoltan: - 

- igazolatlanul: - 

 
 
 
Máté Gábor polgármester: Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm a megjelenteket, a 
megválasztott képviselőket, akiknek a gratulációmat hadd adjam át. Külön köszöntöm dr. Szalai 
Gabriellát a járási hivatal képviselőjét. A régi testületi tagok tudják, hogy a járási hivatal mindig 
képviselteti magát a testületi üléseinken egy ideje, és Gabika vagy Darabos Orsolya szokott 
általában megjelenni a testületi üléseken, ők általában segítő szándékkal vannak itt, nem azért, 
hogy minket ellenőrizzenek, és ezt mindig is így érezzük. Köszöntöm az érdeklődőket is, akik a 
meghívásunkra eljöttek. Felhívnám a figyelmét mindenkinek, hogy a testületi ülésről a jegyzőkönyv 
készítése céljából hangfelvétel készül. Megállapítom, hogy a képviselő-testület teljes létszámmal 
jelent meg, ezáltal határozatképes. A múlt héten a megbízó levelek egy példányát, akiknek tudtuk 
eljuttattuk, ugyanis a törvény azt írja elő, hogy a jogerőre emelkedéstől számítva három napon 
belül át kell adni a megbízóleveleket. Ezt a választási bizottság elnöke teszi meg, de azt gondoltuk, 
hogy ezért nem hívjuk össze a képviselő-testületet aztán hétfőn újra. Mivel szombaton munkanap 
volt, ezért nem tudtuk elérni azt, hogy hétfőre csúsztassuk ezt a dolgot, és így aztán azt 
gondoltuk, hogy készítettünk egy kicsit szebb kiállású megbízólevelet, amit most itt majd 
ünnepélyes keretek között fog majd a választási bizottság elnöke átadni. A meghívóban a napirendi 
pontok kiküldésre kerültek. Feltenném szavazásra a napirendi pontokat. Megkérdezném van-e 
esetleg más napirendi pontra javaslat? Amennyiben nincs, akkor kérem, aki a napirendi pontokat a 
kiküldött formában elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
7 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
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68/2014.(X.20.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az alábbi napirendi pontok 
megtárgyalását: 
 
1.) Az önkormányzati választás eredményének ismertetése 
2.) Helyi önkormányzati képviselők eskütétele 
3.) Polgármester eskütétele 
4.) Polgármester programjának ismertetése 
5.) Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
6.) Eseti bizottság alakítása alpolgármester megválasztásának titkos szavazással történő 

lebonyolítására 
7.) Alpolgármester választása 
8.) Alpolgármester eskütétele 
9.) Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Irattár 
 
 
 
1. napirendi pont: Az önkormányzati választás eredményének ismertetése 
 
Máté Gábor polgármester: Első napirendi pontként szeretném felkérni Kovács Krisztiánt a 
választási bizottság elnökét, hogy ismertesse a választás eredményét.  
 
Kovács Krisztián HVB elnök: Üdvözlök mindenkit. Múlt hét vasárnap megtörtént a választás, 
igazából rendben zajlott minden, nem volt semmi atrocitás, nekünk csak a végén volt dolgunk, 
összesíteni és jóváhagyni, hogy milyen eredmények születtek. Ennek alapján igazából a 
névjegyzékben szereplő választópolgárok száma jelenleg 1237 fő, abból 617-en jelentek meg, két 
fő híján a fele megjelent a résztvevőknek. Abból a polgármester választásnál érvényes szavazólap 
610 volt, 7 érvénytelen volt. Ebből a 610-ből jött ki az az eredmény, hogy első helyen Máté Gábor 
végzett 411 szavazattal, a második helyen pedig Tóth Renáta 199 szavazattal. Akkor ebben a 
sorrendben át is adnám a megbízó leveleket, és akkor Gábornak is had gratuláljak, és sok 
szeretettel átadnám a megbízó leveleket és gratulálok. A képviselő-jelölteknél pedig 16 érvénytelen 
szavazólap volt, így az érvényes szavazólapok száma 600 darab volt. Ennek az összesítése során 
akkor a sorrendet is egyben elmondanám. Nagy Emese 495 szavazattal volt a legelső, gratulálok. A 
második helyen Sági Mihály végzett 409 szavazattal, gratulálok. A harmadik helyen Gyurász 
Sándor Lászlóné, 364 szavazattal, gratulálok. Negyedik Fülöp Pál, 306 szavazattal, gratulálok. Az 
ötödik Magyar Gábor Ferenc, 304 szavazattal, gratulálok. A hatodik Kósáné Buknicz Mária, 268 
szavazattal, gratulálok. Sok sikert kívánok a további munkákhoz, a további öt évben.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen elnök úrnak a tájékoztatót. Én még egyszer 
gratulálok minden képviselőnek, és remélem, hogy ahogyan az elmúlt nyolc évben most is hasonló 
eredményekkel és egyetértésben tudunk majd tovább lépni a jövő irányába. 
 
 
 
2. napirendi pont: Helyi önkormányzati képviselők eskütétele 
 
Máté Gábor polgármester: Második napirendi pontként a képviselők eskütétele következik. 
Szintén Kovács Krisztián elnök urat kérem fel, hogy az eskü szövegét előolvassa, és a képviselők 
eskütételét fogadja. 
 
Eskütétel. Az esküokmányokat a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 
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3. napirendi pont: Polgármester eskütétele 
 
Máté Gábor polgármester: Harmadik napirendi pont, polgármester eskütétele. Jegyző úrnak 
átadnám a szót, hogy ennek a formáját ismertesse.  
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Polgármester úrnak a Képviselő-testület előtt kell esküt tennie. A 2010-
es alakuló ülés során még ebben a szakaszában az alakuló ülést a korelnök vezette. Most ez a 
tisztség nincs, mégis úgy hiszem, hogy ez lenne a követendő gyakorlat, ez egy szép gesztus, hogy 
a képviselő-testületnek a legidősebb tagja venné ki polgármester úrtól az esküt. Név szerint Sági 
Mihály urat kérném fel, akit a maga 67 évével kiérdemelte ezt a tisztséget, hogy legyen szíves 
előolvasni polgármester úrnak az eskü szövegét, polgármester úr pedig mondd utána az eskü 
szövegét. 
 
Eskütétel. Az esküokmányt a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 
 
 
 
4. napirendi pont: Polgármester programjának ismertetése 
 
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, a polgármesteri program ismertetése. A 
választások előkészületei alatt azt gondolom, hogy mindenki valamilyen szinten találkozott a 
programommal. Néhány szóban azért beszélni kell minden képpen róla. Ami eddigi alapelv volt az 
önkormányzatnál az összetartás, együttműködés és fenntarthatóság. Ez a három fontos értékrend, 
ami mellett eddig működtünk, és azt gondolom, hogy eredménnyel és jól működtünk. Én 
szeretném, ha ez az alapgondolat mentén tudnánk továbbra is működni. Nagyon fontos, hogy a 
működtetésben a település fejlődésében az intézményeink jól működjenek. Alapvetően több 
intézményt működtetünk különböző formában, részben önállóan részben társulásban, működnek 
ezek az intézmények. A polgármesteri hivatal esetében közös polgármesteri hivatalt működtetünk 
Csengelével. Nem volt egyszerű a társulás, sokáig gondolkodtunk és mérlegeltünk, hogy milyen 
irányban érdemes a társulást vinnünk. Annak idején azért döntöttünk Csengele mellett, mert 
Csengele is hasonló helyzetbe került mára már, tehát 2000 fő alá került a település létszáma. Ilyen 
alapon nekik is társulniuk kellett, és jellemző a kistérségre, az együttműködés és igyekszünk 
egymás érdekeit figyelembe venni, így döntöttünk végül is Csengele mellett elsősorban. Volt e 
mögött egy kis hátsó szándék is elmondanám, még pedig az, hogy minél nehezebben lehessen 
megközelíteni a központot. Ennek az lehet az eredménye, hogy az ügyintézőnek kell idejönni nem, 
pedig a lakosnak. Így jobban ki tudjuk, úgy mond erőszakolni azt a helyzetet, hogy helyben 
történjenek az ügyintézések. Másik fölvetődött ugye másik települések lehetősége is, Kisteleket 
alapvetően elvetettük, mert nem egyforma súlycsoportba tartozunk. Baks hasonló képpen messze 
van, Ópusztaszer még jó lett volna az úttal együtt, mert könnyen át tudunk haladni, de ott merült 
volna fel az a helyzet, hogy ugyan tömegközlekedés nincs Ópusztaszer felé, viszont viszonylag 
könnyen megközelíthető és könnyen adódott volna az a helyzet, hogy az ügyintézés inkább 
odamegy ráadásul Ópusztaszernek nem volt kötelezettsége a társulásra, így gyakorlatilag Csengele 
maradt számunkra. Nagyon fontos intézményünk az Óvoda, önkormányzati fenntartási 
kötelezettségünk van, szépen fejlődik az utóbbi időben, van még mit tenni körülötte, de most úgy 
tűnik, hogy az óvoda létszáma elkezdett csökkenni ennek a kompenzálására hoztuk be a bölcsődés 
csoportot, aminek a beindítása szeptember óta kezdődött, ezt szeretnénk minden képpen tovább 
vinni. Társulásban üzemeltetjük az óvodát, a kisteleki óvodák és pusztaszeri óvoda egy közös 
intézmény keretében működik ennek szakmailag nagyon jó tapasztalatai, vannak, és azt 
gondolom, hogy mivel pályázatokban is tudtunk együtt működni ezért a fejlesztésekben is 
eredményes volt és egyelőre még úgy látom, hogy érdemes társulásban maradnunk. Ha a 
törvények nagyon változnak, akkor lehet, hogy újra kell gondolnunk ezt a dolgot. Az iskola 
esetében ez már nem kötelező önkormányzati feladatellátás. Annak idején a képviselő-testület úgy 
döntött, hogy úgy tudjuk az iskolát hosszabb távon még, vagy legalább is belátható időn belül 
nyolc osztállyal működtetni, ha az egyház működtetése, fenntartása alá helyezzük. Ennek voltak 
különböző előnyös és kevésbé előnyös helyzetei. Közben a törvények változtak, és egyre 
nehezebbé válik ez a dolog, de közben az állami fenntartás is hasonló problémákat merített fel, 
ennek a gondjairól majd a következő képviselő-testületi üléseken majd szót fogunk ejteni, mert 
van mit dönteni ezzel kapcsolatosan. A létszáma az iskolának pillanatnyilag növekvő, tehát 100 fölé 
került a létszám, ez köszönhető egyrészt annak a demográfiai hullámnak, ami most kezdi elhagyni 
az óvodát, és még pár évig ez így tartható lesz, de hosszabb távon gondolkodva az iskolánál is 
előfordulhat, hogy létszám gondok lesznek. Szerencsére betelepülők is vannak és viszonylag sok 
gyerekkel, jöttek az utóbbi egy-két évben, talán ez majd finomítja a helyzetünket, de azt 
gondolom, hogy minden képpen foglalkoznunk kell ezzel. Az egészségházban működő 
szolgáltatások a védőnői szolgálat, a háziorvosi szolgálat, a fogorvosi szolgálat és a gyógyszertár 
működik. Ez részben vállalkozás keretében, részben pedig önkormányzati fenntartásban. A 
fogorvos és a védőnői szolgálat van önkormányzati kézben elsősorban, ezt a későbbiekben a 
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fogorvosi szolgálatot minden képpen átmenetinek gondoljuk, itt fejlesztésekre lesz szükség, és úgy 
tűnik, hogy a későbbiekben lesz is erre, esély ezekre, a fejlesztésekre. A szociális szolgáltatások 
terén többségében ugye társulási rendszerben működünk, Kistelek központtal oldjuk meg a 
szociális étkeztetést, a házi gondozást, a gyermekjóléti szolgálatot és a jelzőrendszeres szolgálatot. 
Itt igazából, a jövő szempontjából házi gondozásra kell kicsit jobban odafigyelnünk, mert úgy 
tűnik, hogy csökken a házi gondozást igénylők száma, nem tudjuk pontosan, hogy miért. A Papp 
Irénkével beszélgettem, és minden képpen határeseten van a létszám, ezt ki kell, derítsük, hogy 
miért nem igénylik az idősek a házi gondozásnak ezt a változatát. Azt gondolom, hogy élni kell 
ezzel a lehetőséggel. A jelzőrendszeres szolgálatot is csak egyetlen egy fő veszi igénybe, itt volt 
egy működtetési probléma. A kisteleki polgárőrök voltak a kivonulók ilyen esetben és nem mindig 
volt szerencsés ez a helyzet, ennek a körülményeit is érdemes lesz megvizsgálni, és ha kell tovább 
fejleszteni, ha nincs rá szükség, akkor esetleg beszüntetni ezt a szolgáltatást. Fejlesztések 
szempontjából a jövőben egy hét éves periódus indult 2014 és 2020 között, ennek többféle kerete 
és többféle lehetősége lesz. Mindenki tudja, hogy Pusztaszer vonatkozásában melyek azok a 
témák, amelyek a legégetőbbek. Nem titok senki számára sem, hogy a kultúrházunknak a 
felépítettsége, a habitusa nem nagyon teszi lehetővé azt, hogy komolyabb közösségi 
rendezvényeket szervezzünk, viszont az épület állapota és az épület adottságai azt nem teszik 
lehetővé hogy ezen rekonstrukcióval és különböző átalakításokkal érjük el a bővítést. Beszélgetve a 
szakemberekkel minden képpen egy új épületnek az építésére kell a gondolatunkat irányítani. Ezzel 
kapcsolatban a településrendezési tervet, aminek a felülvizsgálata pillanatnyilag is folyamatban van 
minden képpen reagálni fog erre a dologra és ebben különböző elvárásokat és különböző 
szabályozásokat minden képpen meg fogunk tenni. Nagy hátrányunk és hiányosságunk a 
belterületi utak építése és karbantartása. Erre az eddigi tapasztalatom alapján úgy tűnik, hogy nem 
tudok pozitív irányt mondani. Pillanatnyilag ebben a TOP, Területi Operatív Rendszerében nem lesz 
lehetőség belterületi utak, lakó utak építésére, inkább külterületen lévő utakra koncentrál 
valamilyen szinten a pályázati rendszer. A TOP-on keresztül erre a dologra nem valószínű, hogy 
tudunk lépni, talán más forrást kell majd keresni, de erről még nincs konkrét információ, még nem 
nagyon bíztattak ezzel kapcsolatosan. Lehetőségünk lesz viszont az egészségház felújítására, ez az 
épületünk, amelyiken még komolyabb felújításokat nem tudtunk tenni. A Területi Operatív Program 
keretében ez egyik prioritási témánk, itt nem csak az épület felújításáról, hanem az eszközök 
rendszerének a felújításáról is szó van. Igazából a fogorvosi eszköz rendszert és a védőnői illetve a 
háziorvosi eszköz rendszerről a váróterem felújításáról illetve az épületnek az energetikai 
korszerűsítéséről illetve akadálymentesítéséről eshet szó. Nagyon komoly probléma a 
szennyvíztisztító rendszer kérdése. Volt egy közös kistérségi szándék, hogy közös szennyvíztisztító 
rendszert építsünk, amiből végül nem lett semmi pedig áldoztunk bele rendesen. Úgy tűnik, hogy 
ehhez a lakosság számhoz ma már a szennyvíztisztító rendszert nem is nagyon támogatják, inkább 
egyedi vagy kis közösségi szennyvíztisztító rendszer technológiát kell erre találnunk. Eddig két-
három ilyen próbálkozásunk volt, nem adjuk föl. Természetesen keressük azt a szennyvízkezelő 
rendszert, amelyik egy olyan formában tudja a szennyvizet kezelni, hogy a megvásárolt ivóvíz, 
amire elég rendes összeget fizetnek a lakók, ez hasznosuljon a későbbiekben a lakóterületen. Ne 
kelljen egy újabb összegért ezt a vizet aztán eltávolítani a területről, hanem egy olyan technológiát 
kellene fölépíteni, ami helyben kezeli a szennyvizet, és helyben hasznosítja is egyben, így 
csökkentve a költségeket és a kiépítésnek is egy, egyszerűbb vonalát eredményezi. Gondolok itt 
arra, hogy nem kell az utakat, járdákat feltúrni, nem kell semmilyen komolyabb beavatkozásokat 
tenni. Láttuk itt most az ivóvízzel kapcsolatban csak éppen egy néhány száz métert piszkáltak 
meg, de ez is azért elég komoly kihívásokat eredményezett. Erre a Területi Operatív Programba 
szintén nem lesz erre keret, valószínűleg más helyről fogunk tudni ezzel minden képpen valamit 
kezdeni. Fontos a helyi piac kialakítása, ez a Településrendezési tervnek is része. Itt azt gondolom, 
hogy a Területi Operatív Program keretében lesz lehetőségünk. Én azt gondolom, hogy az egyik 
közeljövőben megoldandó feladatunk ennek a megoldása lesz. Itt a helyét kellene megtalálnunk, 
hogy hova tegyük, falu képileg hova célszerű elhelyezni később ne legyen útba egy másik 
épületnek. Ez egy fontos kérdés lesz, és ebben majd számítok a képviselő-testület bölcs döntésére. 
Nagyon fontos és már régóta küzdünk ezzel a kérdéssel, két esetben pályáztunk a közlekedési 
pályázatokon keresztül buszöblök és buszmegállóknak az építésére, erre terveink is vannak. 
Nyilván a pályázatok kiírásától függ az, hogy a terveket hogyan aktualizáljuk majd a későbbiekben. 
Két esetben nem sikerült nyernünk, valószínűleg kistérségileg próbálunk erre majd pályázni, de ha 
erre nem ad lehetőséget a pályázat, akkor természetesen egyénileg majd, azt gondolom ez egy 
fontos kérdés, lehet. Polgármester hivatal, általában igyekeztünk mindig ezt a végére hagyni, az 
intézményi épületi felújításoknak hogy ne magunk felé hajoljon a kezünk, de elengedhetetlen lesz a 
közeljövőben vagy a következő hét évben, hogy hozzányúljunk a polgármesteri hivatalhoz, ugyanis 
a hivatalban a vizes blokk és a tetőszerkezet illetve az egyes épület részeknek a hőszigetelése és a 
nyílászárók már megérettek a cserére illetve felújításra. Ugyanez vonatkozik az iskola esetében az 
iskolai vizes blokkra. Az előző hét éves ciklus első ütemeként a hőszigetelés és az energetikai 
korszerűsítés volt tervbe véve, második ütem pedig a vizes blokkoknak a korszerűsítése. Úgy volt 
az előző hét évben, hogy erre még a hét év során sor kerülhet, de nem kaptunk rá keretet. Én azt 
gondolom, hogy ebben az újabb érában talán erre sikerül majd megfelelő keretet találni. A tanya 
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pályázatok keretében több olyan gépi eszközt tudtunk vásárolni, amelyek a külterületi utak 
karbantartásában segítségünkre lehet. Úgy tűnt, hogy egy másik pályázat keretében, ami a 
hulladékgazdálkodási társulással közösen pályáztunk volna, tudtunk volna traktort is vásárolni, de 
ez a pályázat végül is nem került támogatásra, így a traktorvásárlás egy későbbi időre tolódik. 
Nyilván lehet, hogy a hulladékgazdálkodási társulással közösen de az is lehet, hogy önállóan, de 
minden képpen erre fókuszálnunk kell. Az adósságkonszolidáció keretében meglévő pénzünk egy 
részét már felhasználtuk az Egészségházban a fűtéskorszerűsítését ebből a keretből készítettük el. 
Folyamatban van a településrendezési tervnek az aktualizálása, és itt hívnám fel a képviselőknek a 
figyelmét majd, hogy fogok küldeni mindenkinek erről információkat és várom az ötleteket, az 
elképzeléseket ezzel kapcsolatban. Megjelent a Facebook-on is a fali újságra is kifüggesztettük, 
sajnos különösebben még senki nem tett javaslatokat ezzel kapcsolatban, elég nagy így az én 
terhelésem, hogy nekem kell kitalálnom, hogy milyen dolgok szerepeljenek, miket igazítsunk rajta. 
Természetesen van tapasztalatom benne, meg van információm is, de azért jó lenne, ha más 
irányból is jönnének ezzel kapcsolatosan elképzelések.  Turisztikai szempontból vannak fontos 
objektumaink, így az Alkotóház, illetve ma már a Pusztabíró háznak nevezzük. Ezt pillanatnyilag 
egy pályázat keretében működteti a Bergendóc Egyesület nevű csoport. Ők már pályázatokból 
elkezdték ennek a területnek a hasznosítását, felújítását, pillanatnyilag a nyári konyhának a 
felújítása történik. Előre láthatólag 2017-ig fogják ők ezt majd a szerződés alapján és a pályázatok 
keretében hasznosítani. Én azt gondolom, hogy ez minden képpen egy előre lépés, de a további 
rekonstrukcióra is szükség van. Ugyanis ez a ház gyakorlatilag Pusztaszer első közigazgatási 
épülete ez minden képpen valamilyen formában a pusztaszeri identitást jelképezi, viszont sajnos 
már nem az eredeti állapotban van. Tudni kell, hogy a képviselő-testület kezdeményezte, hogy 
védettség alá helyezzük ezt az épületet, ezt megelőzte az, hogy a műemlék védelem felé jeleznünk 
kellett, hogy van egy ilyen szándékunk, és amennyiben a műemlék védelemre alkalmasnak találja 
a hatóság, akkor egy állami védelem alá helyezi. Ez a vizsgálat megtörtént, kint volt a szakértő, és 
úgy ítélte meg, hogy ez az épület már nem őrzi annyira a régi mivoltát, egy csomó olyan 
beavatkozás és átalakítás történt, ami rossz irányba vitte az épületnek az állapotát és a külső 
megjelenését. Így aztán a műemléki védelem alá helyezését elvetették, nem javasolták, viszont én 
azt gondolom, hogy a helyi védelemnek meg kell, keressük a módját, és át kell gondolnunk azt, 
hogy hogyan tudjuk azokat a sebeket begyógyítani, amik ezen a házon a 60-as, 70-es években 
alakultak, ha jól emlékszem. Ezzel minden képpen érdemes lesz a későbbiekben foglalkoznunk. 
Van egy érdekes gondolat, most már inkább csak néhány ötletet fogok mondani. Több ízben 
kerestek már meg az ügyben, hogy szintén turisztikai szempontból lehet jelentősége a meglévő 
malom épülete valamilyen módon egy múzeummá, tudna alakulni és helytörténeti, illetve első és 
második világháborús kiállítást, illetve múzeumot lehetne benne felépíteni. Konkrétan mondom, 
hogy Szanka József és az ő körülötte lévő csoport, baráti társaság szakmai emberek, akik keresik 
ennek a gyűjteménynek a megfelelő méltó helyét. Ez én azt gondolom egy jó hely, lehetnek. A 
probléma ott van, hogy ez egy magántulajdonban lévő épület, ennek a megszerzése nem egyszerű 
és azt gondolom, hogy talán nem is önkormányzati feladat, de minden képpen ezt valamilyen 
formában ennek a tovább lépését, ennek a megoldását nekünk segítenünk kell, és mellé kell 
állnunk, ha ebből lehet valami. Ugyanígy mondhatom a Hétvezér emlékmű helyzetét, az emlékmű 
a 90-es években a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság tulajdonába került. Ennek következtében 
ugye minden egyes esetben velük kell egyeztetnünk, bármilyen beavatkozást akarunk ott tenni. 
Van egy használatba vételi jogviszony a Nemzeti Park és az önkormányzatunk között, ennek az 
eredménye, hogy ha ott rendezvényeket akarunk tartani, akkor ezt megtarthatjuk bizonyos 
keretek között, de ott fejlesztéseket mi önállóan nem tudunk tenni, illetve a területnek a 
karbantartását végezzük ennek fejében. Azonban az emlékmű területének a megközelíthetősége 
elég problémás, ide úgy tűnik, hogy a TOP keretében van esély arra, hogy utat építsünk 
külterületen, ez benne is szerepel a TOP-ba írt prioritások között, illetve az emlékműnek a 
felújítása, környezetének alakítása minden képpen egy fontos kérdés lehet, hogy ott eső beálló 
legyen. Most már ott a víz is kint van, esetleg a Pusztabíró házzal együtt egy valamilyen vizes 
blokknak az alakításával lehetőség legyen ott tisztálkodásra, WC használatra, ilyesmire. 
Megkerülhetetlen, hogy a Nemzeti Parkkal közösen csináljuk ezt, ugyanis az ő tulajdonuk ez a 
terület. Bármilyen próbálkozást tettem, ennek a tulajdoni viszonya nem valószínű, hogy vissza tud 
kerülni az önkormányzat égisze alá, de ki tudja még, egyelőre ezek a kísérletek nem jártak 
eredménnyel. Én már csak az extrém kategóriába sorolnám, és nem mondom sem, ígéretnek sem 
programnak, de igazából hosszú távon el kell gondolkodnunk azon, hogy az intézményeinknek a 
fűtése meddig fog tudni működni gázfűtéssel. Ebben gondolkodnunk kell, pillanatnyilag azt lehet 
mondani, hogy az Egészségházban a fűtést a nyáron sikerült lecserélnünk és korszerűsítenünk, 
gyakorlatilag, amit gázfűtésben el lehet érni, azt most azt mondhatom, hogy minden 
intézményünkben, kivéve a könyvtárat, meg a Kultúrt, de nyilván oda nem tudunk nagyobb 
összeget befektetni, azt most elértük. Ellenben az én vízióm és tényleg azt mondom, hogy vízió, 
egyelőre, hogy valamilyen vagy földből nyert geo energiával vagy pellet égetéssel el tudnám 
képzelni azt, hogy itt a szolgálati lakásunk udvara mögött azon a területen, amit már le is 
rekesztettünk ettől a két lakástól van egy olyan méretű terület, ahol egy hőközpont építésével. 
Viszonylag 60-80 méteres távolságba van minden intézményünk, az óvoda, az iskola, az 
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egészségház, a polgármesteri hivatal és reményeink szerint a kultúrház. Innen egy központi 
hőtermelő egységgel, ha tudnánk fűteni az intézményeinket, azt gondolom, hogy az nem lenne 
rossz, de én azért ezt már egy kicsit a távoli jövőben tudom elképzelni. A programról körülbelül 
ennyit tudtam mondani. Természetesen én kérném az új képviselőket, hogy küldjék el nekem az 
email címüket, és a Területi Operatív Programnak az eddigi terveit szeretném elküldeni nektek, 
hogy nézzétek, bár még képlékeny a dolog. Lehet hozzá fűzni, jöhetnek még újabb ötletek, 
megpróbálunk vele valamit kezdeni, ott egyéb dolgok is vannak felsorolva. Én szeretném, ha az 
átnéznétek, és a következő képviselő-testületi ülésre vagy akár még előtte is, személyesen is 
megkeresve beszélhetnénk róla, és ezen próbáljunk meg fejleszteni.  Nagyon érdekes volt a 
helyzet a választások előtti csütörtökön kaptam egy táblázatot, hogy akkor ezt tokkal-vonóval 
minden féle időpontokat beleírva és összegeket, meg mindenféle előkészítettséget másnap délig 
írjam le. Föladta a leckét, több változat és többféle szintű kidolgozottságban folyamatosan küldtem 
vissza a megyéhez ezt a dokumentációt. Végül ez péntek délre sikerült elküldenem, aztán utána 
mivel az eredmény úgy hozta hogy még tovább kellett vele dolgozzak, így hétfőn még ezen 
csiszoltam. A megyei szervezők ezt átvették, és azt mondták, hogy egyelőre ennyi megfelel nekik, 
én nem tartom ezt még véglegesnek, én nagyon kérném azt, hogy nézzétek át. Két Excel táblázat 
van és én csináltam mellé egy harmadikat, ami a hét évre egy időzítéseket is beteszi. Ezen még én 
azt gondolom, hogy lehet gondolkodni, lehet módosítani, és még egyeztetéseket igényel. Ennyit 
mondtam volna így előre ezekről, a dolgokról. Természetesen a képviselőknek az ötleteire, az 
elképzeléseire akár az általam vázolt dolgok sorrendiségére is minden képpen érdemes reagálni ezt 
én kérem a képviselő társaimtól, hogy a döntések azok ilyen közös döntés alapján realizálódjanak. 
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Úgy szoktuk, hogy a polgármester beszámolóját meg 
szoktuk szavazni, de ez nem beszámoló volt, így nincs további teendő vele. 
 
 
 
5. napirendi pont: Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
 
Máté Gábor polgármester: Ötödik napirendi pont, polgármester illetményének és 
költségtérítésének megállapítása. Jegyző úrnak adnám a szót.  
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Köszönöm szépen. Egy érdekes határozatot kíván meg a törvény a 
tisztelt képviselő-testülettől polgármester illetményének és a költségtérítésének megállapítása 
tárgyban. Azért mondom, hogy érdekes a témafelvetés, mivel a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvény százalékosan ugyan, de pontosan meghatározza hogy milyen 
összegű illetményre jogosult egy ekkora nagyságrendű, ilyen lélekszámú településnek a főállású 
polgármestere, illetve ehhez viszonyítva mekkora összegű költségtérítésre jogosult. Csak a 
jogtörténet kedvéért korábban a képviselő-testület hatáskörébe tartozott hogy meghatározott 
szorzószámok között, de a képviselő-testületnek a méltányosságára alapozva kerüljön 
megállapításra a polgármester úrnak a fizetése, illetve, hogy ehhez képest milyen nagyságrendű 
költségátalányra volt jogosult. Most ez megszűnt, viszont ebbe a képviselő-testületi határozatban 
összegszerűen forintra pontosan kellene meghatározni ezt az összeget. Én fölolvasom ezt a 
határozati javaslatot, erről kérném, hogy majd döntsön a tisztelt képviselő-testület, természetesen 
lehet véleményezni vagy ezzel kapcsolatban kérdést feltenni. Úgy szólna a határozat, hogy 
Pusztaszer Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Helyi Önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. §. (4) bekezdés b) pontja alapján Pusztaszer község 
polgármesterének, Máté Gábor született: Szekszárd, 1959. október 19. anyja neve Purt Márta, 
6769 Pusztaszer, Mező utca 2/B szám alatti lakos illetményét 2014. október 12-től kezdődően 
havonta bruttó 299 151 forint, azaz kettőszázkilencvenkilencezer-egyszázötvenegy forint 
összegben állapítja meg. 2. pont, Pusztaszer Község Önkormányzatának képviselő-testülete az 
Mötv. 71. §. (6) bekezdése alapján fent nevezett részére 2014. október 12-től kezdődően 
illetményének 15%-nak megfelelő havi bruttó 44 873 forint, azaz negyvennégyezer-
nyolcszázhetvenhárom forint összegű költségtérítést állapít meg. Lehet véleményezni és 
kérdéseket feltenni, jelentős a visszaesés a polgármester úrnak a díjazásában, közel bruttó 100 
000 forintról beszélünk számításaim szerint. Ígéretek vannak rá, hogy ez valamilyen szinten lesz 
rendezve, most egyelőre ezt kell, hogy elfogadjuk. Érdekes módon van ez levezetve a 
jogszabályban. A megyei jogú város polgármesteréhez van igazítva a százalékos arány, a megyei 
jogú város polgármester pedig a helyettes államtitkár nem tudom milyen ellátására jogosult, és 
ebből jön ki kerek perec az, hogy 40%-os mértékkel számoljuk polgármester úrnak ezt a bruttó 
300 ezer forintos összeget, ami 501-1500 lakos közötti  településre van vetítve. A következő 
lépcsőfok az 1501-10 000 lakos közötti lélekszámú településekre vonatkozik, ott a polgármester 
illetménye olyan bruttó 150 000 forinttal több. Nem tudjuk, hogy miért így sikerült ezeket, a 
kategóriákat megállapítani. Itt a közös önkormányzati hivatal kapcsán csak 2000 fős lakosság 
számhoz vannak kötve szabályozások. Sok esetben inkább ez a 2000 fő köszön vissza, hogy itt 
miért pont 1500 fő, azt nem tudjuk. Semmi féle további mérlegelésre a képviselő-testületnek 
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nincsen joga, ebből nem vehet el, nem tehetnek hozzá. Majd látjuk, hogy a 2015-ös 
költségvetésben a kormányzat milyen döntést érvényesít. 
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm jegyző úr. Én csak a magam részéről mondanám, hogy 
sosem a pénz vezérelt abban, hogy ezt a feladatot csináljam, sosem foglalkoztam azzal, hogy 
mennyi a fizetésem, most sem foglalkozom vele. Nem tisztem nekem ezt minősíteni sem, 
elfogadom azt, ami van, volt már hasonló helyzet a költségtérítés körül. Nincsenek igényeim, 
úgymond sem a fizetésemmel kapcsolatban, sem pedig a költségtérítéssel kapcsolatban, viselni kell 
a helyzetet. 
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Ha már szóba került a költségtérítés, korábban úgy hívtuk, hogy 
költségátalány, ott polgármester úrnak a választása volt, hogy az ő részére meghatározott 
költségátalány legyen megállapítva, ezzel szemben a főszabály az volt, hogy a polgármesteri 
tisztség ellátásával kapcsolatos indokolt, igazolt, stb. költségeket a hivatal a részére megtéríti. 
Ehhez képest volt, hogy egy költségátalányra volt jogosult a polgármester választása szerint, most 
nincs választás, hanem ez a tétele költségtérítés van kimondva törvénybe, ami az illetmény 15%-
ának megfelelő összeg. 
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Bejelentem az érintettségemet. Ez azt jelenti, hogy 
amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, hogy az érintettségemből adódóan engem a 
szavazásból kizár, akkor ezt megteheti. Ez egy ügyrendi kérdés, erről a Képviselő-testület vita 
nélkül határoz. Aki egyetért azzal, hogy személyemet a szavazásból nem zárja ki, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
7 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
69/2014.(X.20.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Máté Gábor személyes érintettsége 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésében foglaltak alapján Máté Gábor 
polgármestert nem zárja ki a szavazásból. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Irattár 
 
 
 
Máté Gábor polgármester: Aki a jegyző úr által a díjazásomra vonatkozóan mondottakat 
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
7 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
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70/2014.(X.20.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
1.) Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. § (4) 
bekezdésének b) pontja alapján Pusztaszer Község Polgármesterének: Máté Gábor (született: 
Szekszárd, 1959. október 19., anyja neve: Purt Márta) 6769 Pusztaszer, Mező utca 2/B szám alatti 
lakos illetményét 2014. október 12-től kezdődően havonta bruttó 299 151,-Ft, azaz – 
Kettőszázkilencvenkilencezer-százötvenegy – forint összegben állapítja meg. 
 
2.) Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján 
fent nevezett részére 2014. október 12-től kezdődően illetménye 15 %-ának megfelelő havi bruttó 
44 873,-Ft, azaz – Negyvennégyezer-nyolcszázhetvenhárom – forint összegű költségtérítést állapít 
meg. 
 
 
Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
 
Felelős: dr. Jaksa Tibor aljegyző 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Magyar Államkincstár 
4.) Gazdálkodás helyben 
5.) Irattár 
 
 
 
6. napirendi pont: Eseti bizottság alakítása alpolgármester megválasztásának titkos 
szavazással történő lebonyolítására 
 
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, eseti bizottság alakítása alpolgármester 
megválasztásának titkos szavazással történő lebonyolítására. Érdekes a helyzet, ugyanis a törvény 
előírja, hogy kétféle bizottságot kell majd alakítanunk, ezt a következő testületi ülésen fogjuk majd 
megtenni, ellenben az alpolgármesteri szavazás lebonyolításához egy bizottságot kell alakítanunk. 
Jegyző úrnak adom át a szót. 
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Ez megint egy érdekes jogi szituáció. Van ugyan nekünk egy hatályos 
szervezeti és működési szabályzatunk, ami az úgynevezett Előkészítő Bizottságnak a feladat- és 
hatáskörei közé sorolja bármilyen titkos szavazásnak a lebonyolítását, maga a jogintézmény van, 
tehát Előkészítő Bizottság van, viszont ennek nincsenek tagjai. Azért nem tartjuk indokoltnak, hogy 
most az Előkészítő Bizottságot töltsük föl tagsággal, mert az meg egy következő érdemi testületi 
ülésnek lenne a napirendi pontja, hogy egy vadonatúj szervezeti és működési szabályzatot 
fogadjon el a képviselő-testület, egyrészt mert magasabb szintű jogszabályoknak a változásából 
következően is, illetve hát a mostani képviselő-testületnek is meg kell, hogy adjuk a lehetőséget, 
hogy a saját szervezeti struktúráját a saját igényeinek megfelelően alakítsa ki. Ez az, amit 
polgármester úr kezdett el mondani, hogy olyan bizottságok kerülnek majd kialakításra, amelynek 
a megválasztását egyrészt a törvények megkívánják, ezen túlmenően pedig amit majd a képviselő-
testület megfelelőnek gondol. Ennek azért nem szeretnék ennyire elébe menni, ezért úgy tudjuk 
ezt huszárosan megoldani, hogy az alpolgármester választást lebonyolítsuk, hogy egy úgy nevezett 
eseti bizottságot választanánk a képviselő-testület tagjai közül. Az ő személyükre a polgármester 
úr tenne javaslatot, utána a következő napirendi pont már az alpolgármester személyére egy 
javaslattétel történne, az után szünet és utána egy titkos szavazással megpróbálunk túl lenni ezen 
a dolgon, hogy ha sikerül alpolgármestert választanunk. 
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Akkor az eseti bizottság személyeire teszek javaslatot. 
Elnökének Fülöp Pált javasolnám, elnök-helyettesnek Gyurászné Marikát, harmadik tagnak pedig 
Buknicz Marikát. 
 
Fülöp Pál képviselő: Bejelentem személyes érintettségemet. 
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Máté Gábor polgármester: Fülöp Pál képviselő társunk bejelentett személyes érintettségét, 
kérem, szavazzunk arról, hogy nem zárjuk őt ki a szavazás alól. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
7 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
71/2014.(X.20.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Fülöp Pál személyes érintettsége 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésében foglaltak alapján Fülöp Pál képviselőt 
nem zárja ki a szavazásból. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Irattár 
 
 
 
Gyurász Sándor Lászlóné képviselő: Én is bejelentem személyes érintettségemet. 
 
Máté Gábor polgármester: Kérem, aki egyetért azzal, hogy Gyurászné Marikát nem zárjuk ki a 
szavazásból, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
7 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
72/2014.(X.20.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Gyurász Sándor Lászlóné személyes érintettsége 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésében foglaltak alapján Gyurász Sándor 
Lászlóné képviselőt nem zárja ki a szavazásból. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Irattár 
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Kósáné Buknicz Mária képviselő: Én is bejelentem személyes érintettségemet. 
 
Máté Gábor polgármester: Kérem, aki egyetért azzal, hogy Kósáné Buknicz Marikát nem zárjuk 
ki a szavazásból, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
7 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
73/2014.(X.20.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Kósáné Buknicz Mária személyes érintettsége 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésében foglaltak alapján Kósáné Buknicz Mária 
képviselőt nem zárja ki a szavazásból. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Irattár 
 
Máté Gábor polgármester: Kérem, aki a három főt a bizottságba elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
7 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
 
74/2014.(X.20.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Eseti bizottság alakítása alpolgármester megválasztásának titkos szavazással történő 

lebonyolítására 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alpolgármester megválasztásának 
titkos szavazással történő lebonyolítására eseti bizottságot alakít az alábbi önkormányzati 
képviselők tagságával: 
 
Fülöp Pál elnök 
Gyurász Sándor Lászlóné elnök-helyettes 
Kósáné Buknicz Mária tag 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
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A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Irattár 
 
 
 
7. napirendi pont: Alpolgármester választása 
 
Máté Gábor polgármester: Hetedik napirendi pont, alpolgármester megválasztása. Szintén 
jegyző úrnak adnám át a szót. 
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 74. § (1) bekezdése szerint, a képviselő-testület a polgármester javaslatára titkos 
szavazással minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy 
alpolgármestert, főpolgármester helyettest, megye közgyűlése alelnököt, választ, több 
alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert a saját tagjai közül 
választ meg. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, a 
megbízatás megszűnésével szűnnek meg. Egy úgynevezett társadalmi megbízatású 
alpolgármestert a képviselő-testület tagjai közül a képviselő-testületnek kellene megválasztani. 
Azért mondom, hogy társadalmi megbízatású alpolgármester, mert jelenleg a szervezeti és 
működési szabályzatunk eképpen rendelkezik, hogy egy fő alpolgármester társadalmi 
megbízatásban látja el ezeket a feladatokat. Az alpolgármester jelöltet a polgármester úr fogja 
megnevezni. Ha már nálam van a szó, akkor folytatnám azzal, hogy a titkos szavazást akkor ez az 
imént megválasztott ideiglenes bizottság vezényelné le. Ennek időtartamára, ha polgármester úr 
megteszed, szünetet kellene elrendelni. Az én irodámat ajánlanám föl szavazatszámláló bizottság 
székhelyeképpen. A képviselő-testületnek mind a hét tagja polgármester úrral együtt jogosultak 
szavazni. Előre elkészítettem szavazó lapokat erre a titkos szavazásra. A szavazatszámláló 
bizottságot kérem, hogy majd ott a választásra jogosultak jelenlétében szíveskedjen ellátni a 
képviselő-testületnek a körbélyegzőjével ezt a lapot. Ezen egy jelölt lesz megnevezve, igen, nem 
és tartózkodom rubrika van mellettük, egymást metsző két vonallal kellene a megfelelő négyzetbe 
beletalálni. Ezt követően a szavazatszámláló bizottság állapítaná meg a választás eredményét, 
majd szünet után folytatólagos ülés keretében ezt ismertetni fogja az elnök úr, és ennek a 
tudomásul vételéről kellene a képviselő-testületnek majd még egy formális határozatot hozni. Így 
lenne megválasztva az alpolgármester, ha sikerül. 
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen, jegyző úr. Én követném az eddigi gyakorlatot. 
Tehát az eddigi gyakorlat az volt, hogy előzetes egyeztetést nem nagyon folytattunk, meg taktikai 
harcokat ezzel kapcsolatban, az eddigi gyakorlat aszerint történt, hogy aki a legtöbb szavazatot 
kapott képviselő, azt fogom felterjeszteni alpolgármesteri tisztség betöltésére. Mivel a legtöbb 
szavazatot 495 szavazattal, mégpedig elég jelentős előnnyel Nagy Emese kapta, ezért Emesét 
jelölöm alpolgármesteri tisztségre, ha ezt ő is elfogadja. 
 
Nagy Emese képviselő: Köszönöm szépen, elfogadom igen. Akkor én most személyes 
érintettségemet máris bejelentem. 
 
Máté Gábor polgármester: Mivel képviselő asszony bejelentette személyes érintettségét, kérem, 
szavazzunk arról, hogy aki egyetért abban, hogy ne zárjuk ki őt a szavazás alól kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
7 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
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75/2014.(X.20.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Nagy Emese személyes érintettsége 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésében foglaltak alapján Nagy Emese képviselőt 
nem zárja ki a szavazásból. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Irattár 
 
 
 
Máté Gábor polgármester: Titkos szavazás lesz, ezért én most szünetet rendelek el, hogy a 
bizottság elő tudjon készülni. 
 
 
 
Szünet 
 
 
 
Máté Gábor polgármester: Úgy látom, mindenki visszaérkezett, akkor folytatnánk a hetedik 
napirendi pontot. Felkérem Fülöp Pál elnök urat, hogy ismertesse a titkos szavazást eredményét. 
 
Fülöp Pál képviselő: Az alpolgármester megválasztására létrehozott ideiglenes bizottság feladatát 
elvégezte, a titkos szavazást lebonyolítottuk. Mind a hét személy jogosult részt vett a szavazáson, 
és a következő szavazati arányok születtek. Hat igen és egy nem szavazat, és így az ideiglenes 
bizottság megállapította, hogy a jogosultak megválasztották alpolgármesterré Nagy Emesét. 
Gratulálunk. 
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen és gratulálok. Szavazásra bocsátom, hogy a titkos 
szavazás eredményét a képviselő-testület elfogadja. Kérem, aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
7 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
 
76/2014.(X.20.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Alpolgármester megválasztása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdésében foglaltak alapján Nagy Emese (született: 
Szeged, 1963. július 31., anyja neve: Pintér Eszter) 6769 Pusztaszer, Fő utca 27. szám alatti lakost 
társadalmi megbízatású alpolgármesterré választotta. 
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Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) Nagy Emese alpolgármester 
3.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
4.) Irattár 
 
A titkos szavazáshoz kapcsolódóan az eseti bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv 
melléklete tartalmazza. 
 
 
 
8. napirendi pont: Alpolgármester eskütétele 
 
Máté Gábor polgármester: Utolsó előtti napirendi pont, alpolgármester eskütétele. 
 
Eskütétel. Az esküokmányt a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 
 
 
 
9. napirendi pont: Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 
 
Máté Gábor polgármester: Utolsó napirendi pontunk, alpolgármester tiszteletdíjának és 
költségtérítésének megállapítása. 
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Szintén egy határozatot kellene hoznia a testületnek, hogy 
összegszerűen megállapítsa az alpolgármester tiszteletdíját. Itt bizonyos keretek azonban mégis 
megállapításra kerültek, ugyanis a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 80. § (2) 
bekezdése akként rendelkezik, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a 
képviselő-testület a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 70-90%-a közötti összegben 
állapítja meg, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett 
írásbeli nyilatkozatával lemondhat. A (3) bekezdés pedig az, hogy a főpolgármester helyettes a 
főállású alpolgármester a társadalmi megbízatású alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke, 
havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ban meghatározott összegű költségtérítésre 
jogosult. Ennyit mond a törvény, most hogy egy kicsit érthetőbb legyen, az imént már a 
polgármester úrnak, mint főállású polgármester úrnak az illetményét megállapította a testület, 
ehhez igazítva lehetne megállapítani az úgynevezett társadalmi megbízatású polgármester 
tiszteletdíját, ha lenne ilyenünk, ez lenne a polgármester úr részére megállapított illetménynek az 
50%-a, vagyis 149 576 forint. Ennek a 70-90%-ig terjedő intervallumban állapíthatja meg a 
képviselő-testület az alpolgármesternek a tiszteletdíját. Összegszerűen ez úgy fog kinézni, hogy ha 
70%-kal számolna a testület, akkor bruttó 104 703 forint, a 90%-a pedig 134 618 forint lenne. Itt 
kellene majd egy kis gondolkodási időt kérnünk, hogy alpolgármester asszony esetleg ennek a 
megállapítható összegnek mennyi százalékáról hajlandó esetleg lemondani, vagy pedig kéri ennek 
az összegnek a megállapítását. Amíg alpolgármester asszony erről elgondolkodik, kérem a szünet 
elrendelését. 
 
Máté Gábor polgármester: Szünetet rendelek el. 
 
 
 
Szünet 
 
 
 
Máté Gábor polgármester: Folytassuk az ülést. Megszületett az írásbeli nyilatkozat 
alpolgármester asszonytól a képviselő-testületnek címezve. Tisztelt Képviselő-testület. Alulírott 
Nagy Emese alpolgármester Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 189. törvény 8. 
§ (2) bekezdésében foglaltakban figyelemmel akként nyilatkozom, hogy a tisztelt képviselő-testület 
által részemre megállapításra kerülő tiszteletdíj 25%-ról lemondok. Én azt gondolom, hogy mivel 
általában az volt a jellemző, hogy az alsó határon dolgoztunk, én a 70%-ot javasolnám. 
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Ha 70%-kal számolunk, aminek a 25%-ról alpolgármester asszony 
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lemondott, neki akkor a tiszteletdíja havi bruttó 78 527 forint lenne és ennek a 15%-a illetné meg 
még költségtérítés jogcímen, aminek az összege 11 779 forint bruttó. Ez egy konkrét határozati 
javaslat. 
 
Máté Gábor polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye ezzel kapcsolatban? Köszönöm 
egyrészt a bizonyos méltányos lemondást. 
 
 
 
Gyurász Sándor Lászlóné képviselő távozott; a jelen lévő képviselő-testületi tagok száma 6 fő. 
 
 
 
Nagy Emese alpolgármester: Bejelentem a személyes érintettségemet. 
 
Máté Gábor polgármester: Kívánjuk-e Emesét kizárni a szavazásból? Aki nem zárná ki a 
szavazásból, kézfelemeléssel, jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
6 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
77/2014.(X.20.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Nagy Emese személyes érintettsége 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésében foglaltak alapján Nagy Emese 
alpolgármestert nem zárja ki a szavazásból. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Irattár 
 
 
 
Máté Gábor polgármester: Aki az alpolgármester tiszteletdíjára és költségtérítésére vonatkozóan 
jegyző úr által elmondott határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
6 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
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78/2014.(X.20.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
1.) Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 80. § (2) bekezdése 
alapján Nagy Emese (született: Szeged, 1963. július 31., anyja neve: Pintér Eszter) 6769 
Pusztaszer, Fő utca 27. szám alatti lakos társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 
2014. október 20-tól kezdődően havonta bruttó 78 527,-Ft, azaz – Hetvennyolcezer-
ötszázhuszonhét – forint összegben állapítja meg. 
 
 
2.) Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján 
fent nevezett részére 2014. október 20-tól kezdődően tiszteletdíja 15 %-ának megfelelő havi 
bruttó 11 779,-Ft, azaz – Tizenegyezer-hétszázhetvenkilenc – forint összegű költségtérítést állapít 
meg. 
 
 
Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Magyar Államkincstár 
4.) Gazdálkodás helyben 
5.) Irattár 
 
 
 
Máté Gábor polgármester: Ezzel gyakorlatilag az utolsó napirendi pontunk is befejeződött. 
Szeretném a testület tagjait és a meghívott vendégeket is meginvitálni egy kis pezsgő bontásra. A 
bizottságokkal kapcsolatban, azért kérem mindenkinek az email címét, küldje el, hogy ha lesz 
valami én, már fogom küldeni a dolgokat. Folyamatosan fogom küldeni, ti, pedig ha úgy érzitek, 
hogy van mit reagálni rá, akkor vagy emailbe vagy személyesen minden képpen tegyük meg. 
Bizottság alakítására törvény két bizottságot ír elő. Érdekes lesz, vagyunk heten, de nem kötelező 
mindenkinek bizottsági tagnak lenni. Az egyik a vagyonnyilatkozatokat kezelő bizottság, a másik 
pedig az összeférhetetlenséget vizsgáló bizottság és ezek kötelező bizottságok. Ezeken kívül 
eldöntheti a testület, hogy a működési szabályzatában kíván-e egyéb bizottságok létrehozni. A két 
ciklussal ezelőttiben volt még pénzügyi bizottság, meg volt minden féle bizottság, de akkor még 
tízen voltunk. Volt pénzügyi bizottság, szociális bizottság meg ügyrendi bizottság. aztán a 
következő testület hat fővel alakult 2010-ben, és fölöslegesnek láttuk, hogy minden féle 
bizottságot csináljunk, összesen egy bizottságok hoztunk létre, úgy neveztük, hogy előkészítő-
bizottság. Amelyik a döntéseknek az előkészítésével foglalkozott, mint ahogyan a neve is mondja. 
Most nem ír elő további bizottságot a törvény, megtehetjük azt, hogy semmilyen más bizottság 
nincs, csak ez a két kötelező bizottság és kész. Ezen el lehet gondolkodni addig, november 13-ig, 
mert terveink szerint az a határidő. Egyrészt kell, hogy idő legyen jegyző úrnak is, nekem is, hogy 
összeállítsuk az új működési szabályzatot, hogy az időben el tudjuk nektek küldeni, hogy tudjatok 
esetleg reagálni még közben, hogy ne itt kezdjük el teljesen szétcincálni. Ott már a javaslatot bele 
tudjuk építeni, vagy tudjuk mondani, hogy nem engedi a törvény vagy alternatívákat, tudjuk bele 
helyezni. Azt gondolom, hogy november 13-a, amire ezt lehet vállalni, nem beszélve arról, hogy a 
Bursa Hungária határideje november 7-e, addigra be fognak a kérvények érkezni, és akkor egyben 
ezt is meg tudjuk oldani. Ezen kellene elgondolkodni, hogy akarunk-e még ezen kívül bizottságot 
létrehozni. A másik két bizottságnak nem igazán lesz feladata, a vagyonnyilatkozat kezelő 
bizottságnak évente egyszer, mikor kiosztja a vagyonnyilatkozatokat, meg beszedi. Jogunkban áll 
bármilyen bizottságot létrehozni, ha úgy látjuk jónak. Az előkészítő bizottság nem működött 
rosszul. a bizottságban, többségben kell lenni testületi tagnak, és külsős tag is bevonható. Eddig 
kizárta az alpolgármestert a törvény, de most nem zárja ki. 
 
Sági Mihály képviselő: Azt szeretném mondani, hogy mikor eldöntöttem, hogy képviselőként 
indulok, és ha megválasztanak, és ha időben tudok mindenről, akkor megpróbálok 100%-ban részt 
venni. Olvastad is biztos a cikkemet, én azt szeretném, ha a képviselő-testület tagjai is úgy érzik, 
hogy minden hónap harmadik szerdáján 16 órakor testületi ülés. Hosszú távra kell gondolkodni, 



nem lehet azt, nogY most megmondod, hogy 13-a, de ha valaki valamilyen bizottságnak a tagja,
akkor tudja, hogy előtte 2-3 nappal dolga van.

Máté Gábor potgármester: Én azt gondolom, hogy próbáljuk meg azt, hogy hónap konkrét
napjára tegyÜk a dolgot. A probléma ott szokott lenni, hogy vannak határidős dolgok, amik borítják
ezt a dolgot, és utána az Van hogy rendkívÜli Ülés. En tudom ezt vállalni ezt a dolgot, hogy legyen
minden hónap negyedik csÜtörtökjén,4 őrakor, és próbálunk ehhez igazodni amennyiben lehet. Ha
kiderÜl az, hogy három nappal később jön valami, lehet, hogy ezen majd indokolással valamit
tennÜnk kell' Azt gondolom jó gondolat és menjÜnk ebbe az irányba. A Facebook oldalunkon is
mindig ki fogjuk tenni, meg a hirdetőre is kifÜggesztjÜk' Valószínű marad a csÜtörtök több okból is,
mert ha kikÜldjÜk az anyagot a képviselőknek, és ha nincs egy hétvége a testÜleti Ülésig, nem
lehet belemenni. a gyakorlat az volt, hogy csÜtörtökön vagy pénteki napon kiment a testÜleti
anyag/ volt lehetősége egy hétvégén átnézni, a bizottság kicsit szívott, mert nekik hétfőre Va9y
keddre kellett átnézni. Gyakorlatilag volt egy 4-5 nap arra/ hogy lehetett gondolkodni, lehetett
járatni a dolgot körÜlötte' Ennél sokkal korábban nem tudok elképzelni, hogy anyagokat tudjunk
adni, hogy addig minden borul, mert annyi minden történik. Azt mondom, hogy a működési
szabályzatba meg fogjuk ezt így tenni, hogy behatároljuk pontosan/ hogy hányadik csÜtörtök 16
óra legyen az időpont.

Nagy Emese képviselő: Még egy javaslatom lenne az Előkészítő Bizottsággal kapcsolatban, hogy
lehet-e olyat csinálni, hogy megalakul u9yan egy Előkészítő Bizottság, de nem biztos, hogy kell
Előkészítő Bizottságnak összeülni, de vannak olyan esetek, amikor meg kell valamit vitatni, és
akkor össze kell Ülnie.

Máté Gábor polgármester: Azt gondolom, hogy a működési szabályzat kőbe lesz vésve, hogy a
bizottságnak mi a feladata, és ha az előkészítő-bizottságnak az a feladata, hogy a testületi
napirendi pontokat előtárgyalja, akkor neki nincs választása.

dr. Jaksa Tibor aljegyz& Amíg létezett kÜlön Ügyrendi bizottság, meg volt pénzÜgyi bizottság,
ott volt a két bizottság között feladat és hatáskörileg kÜlönbség téve, hogy az Ügyrendi bizottság
minden képviselő-testÜleti napirendi pontot előzetesen véleményezett, abból a szempontból, hogy
döntésre megfelelően elő van-e készítve, hogy tényleg képviselő-testÜlet elé terjeszthető. a
pénzügyi bizottságnak már kevesebb dolga volt ebből a szempontból, mert ők, csak amit
közvetlenül tudtunk nevesíteni, azokat kellett kötelezően véleményeznie' Vagy ott volt még egy
olyan szabály, hogy a pénzrigyi kihatással járó képviselő-testÜleti előterjesztéseket kellett
kötelezően véleményeznie. Aztán ez össze lett vonva az Előkészítő Bizottságba, így ők minden
testÜlet elé kerÜlő napirendi pontot ők előzetesen véleményeztek. Tételesen is fel lehet sorolni
esetleg ennek az újonnan létrehozandó bizottságnak, hogy mi az, amit okvetlen meg kell
vizsgálnia, vagy mondhatjuk azt, hogy mindent.

Máté Gábor polgármester: IgyekszÜnk november első hetében a tervezetet kikÜldeni
mindenkinek, hogy legyen idő átgondolni, véleményeket mondani és akkor egyelőre ennyi. Van-e
még esetleg valakinek mondanivalója?

Nagy Emese képviselő: Csak annyi, hogy remélem, továbbra is ilyen jó hangulatú testÜleti
ülések lesznek, mint az elmúlt négy évben volt, és ami most az első alakuló Ülésen volt.

Máté Gábor polgármester: Én a testÜleti Ülést tisztelettel bezárom.

.(-
-)

./dr. Jaksa Tibor
aljegyző

---- 
I .'- l-+R- t\^óu^l.r'c_

Tóth Mónika
jegyzőkönyv-vezető

Máté Gábor
polgármester
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JELENLÉTI ÍV
Pusztaszer Község önkormányzata Képviselő-testületének

2oL4. október 2o-án
megtartott ülésén megjelentekrőI

Máté Gábor polgármester

Tanácskozási joggal jelen vannak: ,-\

Frilöp Pál képviselő fr*:br .? Jp

fur,hr\- Jh^^{t=l

Kósáné Buknicz Mária képviselő íiidA"-J- 6Lpd-l-*r-{J'.a'
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r'l'+-- t , 'dr' Jaksa Tibor aljegyző -ar'' / --'---11 p ' I

Tóth Mónika jegyzőkönyv-vezető '...........i.glL.....V&'.:-*+.l*{a;....'''.......
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PUszTAszER KözsÉG PoLGÁnuEsTERE
6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45.
T: +36 62 576 51O
F: +36 62 576 sIL
pmhiv@pusztaszer. hu

MEGnÍvÓ
Pusztaszer Község Ön kormá nyzata Képviselő-testÜletének ala ku ló Ü lését

2oL4. október 2o-án (hétfő) 1600 óra
kezdettel összehívom.

Az ülés heIye: Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltségének Ülésterme
(Pusztaszer, Kossuth u. 45.)

Javasolt napirend:

1.) Az önkormányzati választás eredményének ismertetése
2') HelyiönkormányzatiképviselőkeskÜtétele
3.) Polgármester eskÜtétele
4') Polgármesterprogramjánakismertetése
5') Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
6.) Eseti bizottság alakítása alpolgármester megválasztásának titkos szavazással

lebonyolítására
7.) Alpolgármester választása (titkos szavazással, illetve az érintett nyilatkozatától

zárt Ülésen)
8.) Alpolgármester eskütétele
9.) Alpolgármestertiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása

A Képviselő-testÜlet Üléseire tisztelettel meghívom, megjelenésére számítok.

Kérem, szíveskedjen előre jelezni, ha az Ülésen mégsem tud jelen lenni.

Pusztaszer, 2014. október 16.

történő

fÜggően



ESKÜoKMÁNy

Én, FÜrÖp PÁr becsületemta'és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyatotszághoz

és annak Alaptöwé nyéii,e, hű leszek, :"*r,^o,^r^]n;";;,il 

_J 

-a.okka1 is

megtaÍtatom; teleprilési önkor mányi'attké|vjsélő iísztségemből eredő feladataímat

Pusztaszer fe]Iőd,ésénelo], eIÉ z:dÍifs;a ád"kébe*' lelkiismeretesen teljesítem,

tisztségemet a magy^r rr'emzet javát:a gyakorlom
. .., I ,' : , , ' ,.........................

(Az eskütevő meggyőződése s'eíint), 
' . . l_. '.' 

_ 
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T . ,7. . ltsten engem ugy se$éI1en!
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P usztaszer, 201, 4. október 20.
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Fülöp Pál
esküt tevő
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HeJyi Vála sztásiBizottság elnöke
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ESKÜoKMÁNy

En, Grrurúsz SÁxoon LÁszróxÉ becsulete{Rf€ és lelkiismefetemfe fogadom, hogy

Magyarországhoz és an'nak Alaptörwényéhez hű' leszek; jogszabáIyait megtattom és

másokkal is megtartatom; te1epü1ési önkor:rnányzatl képviselő tisztségemból eredő

L érdekében lelkiismereteSen

teljesítem, tisztségemet a m^gyal nerrrzet javfua gyakorlom.

(Az esküteoő r,neeg]nőzőáése széii*$'-'' 
_ 

: : :;

Isten engem úgy segéljen!

PusztaszeL 201' 4.,október 20.

C4'p^buu .l'hunt-r
G yutász Sánd ot Lász\óné

,'ib,
, .,' _'.'...,I(ov,ábs l{rí'sztián
Helyi Y áIasztási Bizottság elnökeesküt tevő



ESKÜoKMÁNv

En, I{ÓsÁNÉ But<NIcz MÁnra becsiiletemÍe és lelkiismeÍetemÍe fogadom, hogy

Magy arotszágho z és annak Álap törwé ny €hez,ilű leszek ; jo gszab ályait megtartom és

másokkal is megtattatom; telepulési önkormányzatl képvíselő tisztségemből eredő

feladatumat Pusztaszer fejIődésének előmozdltása érdekében ielkiismetetesen

teljesítem,tisztségem,ti^ags1arnemzetjavátagyakoitóm

(Az eskütevó meggy őződése szerint)

,, ', , . ; '-' 1,, ,,
:: :.

Isten engem úgy segéljen!

,l

Pusztasze t, 2O1' 4. október 20.

'ffi,Á-,e- 'e'L"L;
I{ósáné Buknicz Márta

esküt tevő

aJL,q-y':-'- /
I(ovács l3iszrtán

H vála sztÍtsiBüottság elnöke
esküt vevő



ESKÜoKMÁNy

En' MÁGyan GÁnon Fnnnxc becsü]eternre.és lelkiismeretemÍe fogadom, hogy

Magyarországhoz és annak Álaptöwé nyéhez hű leszek ; jogszabályait megtattom és

másokkal is megtartatgm:, telepü1ési önkormányzati képviselő tisztségemből eredő

feIadatatmat Pusztaszet ra[aaesének eIőmozdttása érdekében lelkiismetetesen

teljesítem, tisztségem et 
^ 

m^gyu, n"Árrt javára gyu[;itorn.

(Az esküteyő n:éffiőződésé, rint)

,:, ,, , l , ,

:

Isten engem úgy se$éljén! - :

Pusztasze r, 201 4.'öktóber 20 j

úfu/.@?
KIagyat Gábor Ferenc

L:b
esküt tevő

,,,,, I{ováés,I{tiszt:.lán
Helyi Y áIasztásí Bizottság elnöke

esküt vevó



ESKÜoKMÁNy

Ér', Necv Eltp,sB becstilitemre és ielkiismereteÍTlÍe fogadom, hogy

Magyatországhoz és annak Alaptörvé nyéhez hű leszek ; jogszabályait megtartom ésI

másokkal is megtartatom;.: tel.p.ilé.i önkormán y zaa képwselő tisztségemből eredő

feladatumat Pusztasier., féjlődéiének előmozdítása ,_érdekében lelkiismeretesen
, ,i.:..:, . .a::::: : ..:

teljesítem,tisztségerpet,árn4$yar,,nemzet.jiavÍkagyaaodom'

(Áz eskütevő meggy őződése szerint)
:

,

:

egéljen!

:.,
Pusztaszet,2}1"4.:ó].tóbret20jl,, .. ], ,,. . '

:,, ,: :r:t:,. ::. j :. I : :l
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.,., i:."' tiováies'Í iézttán
Hetyi Y áIaJtÁsjBizottság elnöke] esküt vevő



ESKÜoKMÁxy

É.r, SÁcr Mrrúrrr becsületemre és lelkiismeretemfe fogadom, hogy

Magyaror szághoz és annak Alaptörwé nvéhez híiieszek; jo:,gszabáIyait megtartom és

másokkal is megtartatom! települési önkornányzati képviselő trsztségemből eredő

feladatalmat Pusztaszer fejlődésének ilőmgz&tísa érdekében lelkiismeretesen

teljesítem, tisztségem et a m^gy^Í nemzet javára gyakorlom.

(Az eskütevő meggy őződése szerint)

ll .1','l,i ::,
't:Istenengemúgysegé1jeri[...|.,.:.....:

::
Pusztasze\ 201'4. óktó6ér 20. ] l : "'] . ' . 
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Sífi MJháIy
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ESKÜoKMÁxy

É.r, MÁrÉ GÁeon becsii{etemre és lelkiismetetemÍe fogadom, hogy

Magyarotszághoz és annak Alaptörvé rtyéhezhű leszek; jogszabályait megtattom és

másokkalis megtartatom; polgármester tisztségemből etedő_ feladatatmatPusztaszer

fejlődésének előmozdttása érdekében lelkiisrneretesen teljesítem, tisztségemet a
magy ar nemzet jav áragyakorlom.

(Az eskütevő meggy őződése szerint)

Isten engem úgy segéljen!

Pusztaszer,2O14.októbéi20' 1 i. , ,

nN4
N'Íá'té U-ábor
esküt tevő í ..esKut vevo



JEGYZOKONYV

mely készült a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltség én 2oI4' október
20-án.

Tárgy: Alpolgármester megválasztásának titkos szavazással történő lebonyolítása

Jelen vannak:
FÜlöp Pál elnök
Gyurász Sándor Lászlóné elnök-helyettes
Kósáné Buknicz Mária tag
dr. Jaksa Tibor aljegyző, jegyzőkönyvvezető

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testÜlete az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló I/20o7 '(I'25')Kt' önkormányzati rendelet 17 ' g (2) bekezdésében
foglaltak alapján ideiglenes bizottságot hozott létre az alpolgármester-választás titkos szavazással
történő lebonyol ítására'

Az ideiglenes bizottság az alpolgármester-választás érdekében megtartott titkos szavazással
kapcsolatosan az alábbi megállapításokat teszi:

Szavazásra jogosult képviselő-testÜleti tagok száma: 7
Szavazókéntmegjelentképviselő-testÜletitagokszáma; 7
Urnában lévő szavazólapok száma: 7
Eltérés a szavazóként megjelentek számától: 0
Érvénytelen szavazatok száma: 0
Ervényes szavazatok száma: 7
Ervényes szavazatok megoszlása :

igen: 6
nem: 1

tartózkodom: 0

A választás eredményes volt.

A megválasztott alpolgármester neve: Nagy Emese

Kmf.

- ,/-(+ ,L(/ -:'r/* 
*=*

u(
FÜlöp Pál elnök \ dr. JaksíTibor aljegyző, jegyzőkönyvvezető'g+ 4,. i
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is megtaftatorrr;, a1polgár.-pqs1er,'tisztségemtről.. eredőmásokkal

Pusztaszer

É.r, Nacv Elrp,sB beqStiÍetemre és lelkiismeretemÍe fogadom, hogy

Magyators zághoz és annak, Alap_törvé nyéhezhű leszek ; i|119g,,r;ruaayait megtattom és

fej lődé s ének előriioz' dít ása'.'étdekéÉén .. 1éffis.Í}eÍetesen

ti s z ts égeme t a magy at n i it,,jav átá $akdo rn.

(Az e s küte v ő rne ggy ő z6, déé e',s zer,i n1)

Isten engem úgy segélienl

Pusztasze r., 201. 4..oktőbe1 20.

feladatatrnat

teljesítem'



Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testÜlete
részére

Tisztelt Képviselő-testÜ let!

Alulírott Nagy Emese alpolgármester a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény Bo. s (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel akként nyilatkozom, hogy a
Tisztelt Képviselő-testület által részemre megállapításra kerÜlő tiszteletdíj 25 o/o-áről lemondok'

Pusztaszer, 2014' október 20'


