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Kósáné Buknicz Mária képviselő 
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Máté Gábor polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, a képviselőket, meghívottakat, 
vendégeinket. Megállapítom, a képviselő-testület határozatképes, a hét fős tagságból jelen van öt 
fő. Magyar Gábor képviselő társunk jelezte, hogy itt lesz egy picit késni fog. Fülöp képviselő úr is 
jelezte, hogy ő majd a közmeghallgatásra fog ideérni. Ettől függetlenül határozatképesek vagyunk. 
Jelezném, hogy a testületi ülésről hangfelvétel készül a jegyzőkönyv készítése érdekében. A 
kiküldött napirendi pontjaink nem túl hosszúak szerencsére, és van annyi időnk, azt gondolom, 
hogy ezeket 5 óráig be is fejezzük, hogy aztán a testület átvonuljon a közmeghallgatásra. A 
napirendi pontok kiküldésre kerültek. Mivel mérnök úr is itt van én, javasolnám, hogy az első és 
második napirendi pontot cseréljük föl. Van-e még valakinek egyéb napirendi pontra esetleg 
javaslata? Amennyiben nincs, kérem, aki ezzel a módosítással, ezzel a sorrend cserével elfogadja a 
napirendi pontokat, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
5 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
103/2014.(XII.4.)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.) Árajánlat megtárgyalása településközpont koncepcionális terveire 
2.) 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
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3.) Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről 
4.) Kérdések, interpellációk, bejelentések 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Irattár 
 
1. napirendi pont: Árajánlat megtárgyalása településközpont koncepcionális terveire 
 
Máté Gábor polgármester: Első napirendi pont ezek szerint árajánlat megtárgyalása település 
központ koncepcionális terveire. Tisztelettel bemutatnám Palánkai Tibor mérnök urat. Talán annyit, 
mert ő magáról biztos nem mondja el, Ybl-díjas építészmérnök, építő művésznek is szokták 
nevezni. Nagyon sok komoly munkája van, két és fél évtizede ismerjük mi már egymást. A 
kisteleki városközponti tervezésben is érintőlegesen részt vett. Mivel a falu központba többféle 
elképzelésünk is van a jövőben, arra gondoltam, hogy minden képpen célszerű lenne egy 
összefogott koncepciót kialakítani. Ennek érdekében a nyár folyamán Balogh Tündével, Tiborral és 
Vakula Rékával, aki tájépítő mérnök bejártuk a falut, gondolkodtunk különböző ötleteken, egyrészt 
a templom kapcsán, másrészt a Kultúrház átépítése illetve új Kultúr központ építése, piac építése, 
buszmegállók. Ezek mind itt a központra érvényesek, és valamilyen összefüggésében érdemes a 
dolgokat vizsgálni és így merült fel az a gondolat, hogy valamilyen koncepcionális tervet legalább el 
kell, készítsünk ahhoz, hogy a településrendezési tervben illetve későbbi központnak a 
kialakításában valamilyen előrelépést tegyünk. Én mondtam minden érintett mérnöknek, hogy 
addig, amíg erre nekünk pályázatos összegeink nem állnak rendelkezésre, nem tudjuk a pontos 
pályázatos előírásokat, addig nagyon mélyen nem tudunk ebbe a dologba belemenni. Azért nem is 
mentem neki az előző testületi ülésen ennek a témának, mert az nyilvánvaló volt, hogy tag cserék 
lesznek és az új képviselő-testületnek lesz majd inkább feladata ezzel a történettel. Ezért 
gondoltam azt, hogy erre az időpontra időzíteném a Tibornak a tájékoztatóját, hogy alátámassza 
kicsit ezt az árajánlatot, mert így szárazon az ajánlatot végig nézve vesz egy nagy levegőt, hogy 
van-e erre nekünk 3,5 millió forintunk. Azt mondom, hogy pillanatnyilag nincs, de ahhoz, hogy 
gondolkodjunk ahhoz ez elkerülhetetlen, hogy egyrészt szót értsünk egymással, ismerjük meg 
egymást, és aztán tudjuk, hogy milyen irányt vegyünk. Én bátorítanék majd mindenkit arra, hogy 
a Tibornak tegyen föl kérdéseket, ha gondolja, hogy valami hiányzik vagy nem teljesen világos az 
ő gondolatában, akkor azt tegyük, meg és én átadnám a Tibornak a szót. A testületi tagok mind 
megkapták az árajánlatot, de körülbelül ennyit vezettem elő a számukra.  
 
Palánkai Tibor: Köszönöm szépen. Nagyon örülök és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy 
személyesen itt lehetek és megismerkedhetünk. Gábor említette, hogy huszon nem tudom hány év 
óta, ismerjük egymást. Szegedi építész vagyok 1971-ben, 43 évvel ezelőtt szereztem a diplomát, 
azóta egyfolytában a szakmában vagyok. Gyakorlatilag építész tervezéssel foglalkozom, ez a 
főfoglalkozásom, van egy kis irodám, és ezen keresztül csinálom. Amit nagyon fontosnak tartok, és 
aktualizálni a pusztaszeri tervezéssel és megbízással kapcsolatban, hogy én szegedi születésű 
vagyok, nagyon-nagyon szeretem a várost, az Alföldet, ezt a környezetet, teljesen helybélinek 
tartom magam. Most itt, ahogy Szeged felől érkezve végig mentem az úton a lemenő nap egy 
fantasztikus gyönyörű szó szerint igazi pusztaságot lát az ember, néha ami az alföldnek a lényege. 
Úgy gondolom, ahogy éppen ez az egyik legfontosabb dolog és ezért nagyon köszönöm ezt a 
lehetőséget, hogy tudunk egy kicsit beszélgetni, hogy mindennek van a hely szelleme az egy 
nagyon fontos dolog. Pusztaszer is nyilvánvalóan sokkal több, mint egyszerűen csak egy település, 
egy falu, van olyan értékei, van olyan szellemisége, olyan sajátosságai, ami csak erre a településre 
jellemző. Úgy gondolom, hogy ha egy építész alkotó tevékenységét a semmiből valamit létrehozni 
ezt megfelelően teszi, akkor ez egy elemi feladat számára, hogy érezze, átvegye, átélje, és tovább 
vigye azt, ami megjelenik ebbe a településbe. Azt mondanám, hogy az lenne jó, ha egy időre egy 
kicsit pusztaszeri lennék és zsigerből is, tudnám, érezném, hogy hogyan tud az ember olyan 
valamit hozzátenni a településhez, ami eddig nem volt, de valahol hiányzott belőle. Több gondolat 
is fölmerült már az előbbiekben, Gábor említette, hogy megbeszélés is folyt. Az egyik a közösségi 
épület a kultúrház, amelyik a szomszédságban van, aminek a fekvése egy nagyon frekventált 
dolog, egyrészt közvetlen az önkormányzat mellett, a főtér mellett, a főutca mellett a két 
legjelentősebb utca kereszteződésében. A másik, pedig ami szintén fölmerült a templomnak a 
megvalósítása, elképzelése, ami több volna megint, mint egy közönséges templom, ilyen 
szabadtéri rendezvények. Olyan szellemi és spirituális dolog tudna ez lenni, csak egy imaház van 
Pusztaszeren, sokkal több lenne, mint egyszerűen csak egy épület. Mind a kettőnél kicsit bejárva 
itt pusztaszert és egy kicsit beleélve magamat, hogy milyen is ez a település, mind két feladata 
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valami olyasmi, ami nagyon fontos többletet odanyom a településnek. Ezért úgy gondolom, hogy 
csak akkor teszem jól a dolgomat, ha nem egyszerűen csak megtervezek, hogy úgy mondjam két 
jó házat, hanem egy kicsit megpróbálom körbe járni a településnek a szövetét. Az egész település 
nem túl nagy terjedelmű, ezen a területén, az iskola, az önkormányzat épülete, mostani jelenleg 
kulturális épület, szemben egy jó kocsma, ami egy fontos dolog, mert valamikor régen ez egy 
kulturális összejövetel helye is volt. Arra gondoltam ezért és ezt tükrözi ez az ajánlat, hogy 
mindenféle képpen úgy volna jó, ezeket, az épületeket megtervezni, ha az ember egy kicsit 
tágabban értelmezi hosszabb távon, hogy mi az, ami a településbe már megvan, adottságok, 
szellemiség, és ez a távolabbi jövőben is ez függetlenül attól, de koncepcionálisan megközelítve, 
hogy távlatokban hogyan lehetne hozzátenni ehhez a településhez. Ezért az egyik nagyon fontos 
része ennek a javaslatnak, ennek a tervezési ajánlatnak, egy olyan tervnek a kidolgozása, amelyik 
megvizsgálja a jelenlegi adottságokat, gondolatokat vet föl, hozzá akar tenni alternatívákat a 
fejlődés szempontjából tovább, viszi, ami hiányosságok vannak, azokat rendezi. Valami olyan, 
amelyikre a későbbiekben is lehet rá támaszkodni. Azért is mert mind a két épületnek a helye 
nagyon fontos. A kultúrháznak minden bizonnyal valahol hasonlóan ide kellene továbbra is 
elhelyeződnie, amelyik egy sarok pozícióban van, amelyik a főtérhez érhet és kapcsolódik az 
önkormányzat épületéhez is, kapcsolódik, egy leendő piactérhez, ami szintén egy nagyon fontos 
dolog egy település életében, egy találkozóhely. Ennek a sarki épületnek is sokkal többnek kellene 
lennie, sokkal többnek kell lennie, mint egyszerűen csak egy jó háznak egy megfelelő épületnek. A 
funkciója is egyébként az lenne, hogy nem csak egyszerűen különböző rendezvényeknek a 
megtartására színpadi lehetőséggel és adottságokkal rendelkező rendezvényekre is alkalmas lenne 
ez, hanem ezen kívül tornateremként is működne, és valamilyen módon azt gondoltam, hogy 
valami olyan épületet lehetne idetenni, amelyik valamilyen módon ilyen szövetszerűen 
összegombolódik ezzel az önkormányzati épülettel de, valamilyen módon nyit a Köztársaság tér 
felé, irányába is. Most egy kicsit hátat mutatnak, nem a megfelelő oldalukat mutatják a tér felé, 
nincs megfelelő kapcsolat, ez biztos egy nagyon fontos dolog lenne. Ha megfelelő időjárás van, 
akkor kinyitni a szabadtér felé is, és ezzel a lehetőséggel a rendezvények is élni tudnának. A 
templom kérdése az még izgalmasabb dolog, itt az előzőekben megpróbáltuk körbejárni azt, hogy 
hova volna lehetséges egy ilyen templomot elhelyezni. Minden településnek a templom tornya azt 
messziről lehet látni, hogy ott van a település. Ez egy nagyon-nagyon fontos része a falunak egy 
abszolút meghatározó része. De természetesen szintén nem lehet azt mondani, hogy ez csak 
egyetlen egy épület, hanem a környezete hogy hova kerül pontosan annak a kisugárzása is nagyon 
fontos. Ezen próbáltunk itt végig menni különböző pontokon, ezt most nem sorolnám föl, azt 
hiszem hat vagy hét helyszínt itt körbejártunk. Az ima helyet a malom épületét, a főtérnek 
valamelyik telkére, az ahhoz kapcsolódó épületeknek a helyére hova lehetne tenni. Kicsit ezt körbe 
jártuk és értékeltük ezeket, a dolgokat. Az a kis csapat, amelyik ez ügyben fölállt, leginkább abba 
az irányba gondoltuk, hogy a legjobb az lenne, de ennek a tanulmány tervnek még része lenne, 
hogy ha ez a Dózsa György utcán, ahol elkezdődik egy gyönyörű szép táji környezet, erre a helyre 
kerülhetne. Ennek még az a nagy előnye is lenne, hogy közvetlenül egy zarándokút vezet el 
Pusztaszer határában, és akkor ez a templom ehhez is tudna kapcsolódni, valamilyen módon több 
is lenne, mint egyszerűen csak a falunak a temploma. A táji környezet az tényleg lenyűgöző, 
biztos, hogy ennek a templomnak olyannak kell lennie, ami ezt az adottságot tovább viszi, él ezzel 
a lehetőséggel. Ha a képviselő-testület a bizalmával megtisztel, azért is nagyon örülnék ennek, 
mert egy új periódus kezdődik a támogatási rendszerben 2014-2020 között, egy csomó dolog 
teljesen átrendeződik az országban és jó magam is, a múlt év közepéig Csongrád megye főépítészi 
tevékenységét is elláttam, ezek egy település életében egyáltalán milyen pályázati lehetőségek 
vannak, ezekkel hogyan lehet élni, ezek rendkívül fontosak. Ebben próbálunk meg segítséget 
nyújtani, hozzá kapcsolódni, a lehetőségeket hogyan lehet kihasználni, ez is egy nagyon fontos 
dolog. Ez egy katolikus templom lesz, és a püspökség fogja finanszírozni, akiknek van egy olyan 
építészük, akivel a püspök úr régi bizalmi viszonyban van, ő a Germán Géza, őt személyesen is 
régóta jól ismerem, beszélgettünk is, és abszolút támogatja, megérti és elfogadja azt, hogy én 
belekapcsolódnék ebbe a tervezésbe. Névlegesen a püspök úr ismeretségén keresztül első kézből ő 
volna ennek a tervezési gazdája. A tervezési ajánlatra még visszatérve, tudom, mert beszélgettünk 
erről, hogy egy ekkora település pici pénzekkel gazdálkodik. A tervezési díj úgy jön ki, hogy az 
ember azt próbálja egy ilyen helyzetben kielemezni, végig gondolni, hogy ahhoz hogy megfelelő 
színvonalú, minőségű tervet tudjon produkálni körülbelül mennyi időt, kell erre fordítani.  
 
Magyar Gábor Ferenc képviselő megérkezett; a jelen lévő képviselő-testületi tagok száma: 6 fő. 
 
Palánkai Tibor: Ha ezt a tervező irodámon keresztül intézem akkor ennek alapján az ember, ki 
tudja számítani, hogy x idő az hozzávetőleg milyen tervezési díjjal jár, hogy egyáltalán a tervezés 
folyamata megfelelő legyen. Köszönöm szépen.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Annyit tennék még hozzá, hogy ezen a szeánszon részt 
vevő mérnökök részéről talán a legjobb hely nem is ez a kinti Dózsa György utcai lett volna, hanem 
a Köztársaság tér mögött lévő most a valamikori napközi épületnek a területe. Csak ennek a 
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megszerzése, elbontása, elég komoly terheket jelentene, és mellette akkor még a két másik 
ingatlannak a megszerzése is fontos lenne, hogy ott megfelelő környezetet teremtsünk. Alapból is 
csak ezeknek, a területeknek a megszerzése olyan 10-12 milliós összegre rúg, és akkor még nem 
bontottuk el őket. Mikor fölmerült ez a dolog, nekem is tetszett volna ez a hely, csak szépen 
puhatolóztam, hogy tulajdonosok mit gondolnak ezzel az elidegenítéssel kapcsolatban és körülbelül 
ilyen 10 millió forint fölötti összeg jött úgy, hogy bármennyire is ez tűnne a legjobbnak ez azért 
ilyen alapon elég gyorsan elvetésre került. Akkor az iparcikkboltnak a területe szintén hasonló 
problémával jár, mert az meg helyből volt 10 millió az árajánlat, amikor megpuhatolóztam, hogy 
mennyiért adnák el, ráadásul szűkebb is ez a terület. Lényeg az, hogy egyelőre a gondolkodás 
megy ezen a téren. Másik az, hogy én azt gondolom, hogy a jövő évi költségvetést majd 
megismerve azon elgondolkodhatunk, hogy egy-két lépést elinduljunk-e az első második lépést 
legalább meglépve önerőből. Ezt én nem tartom elképzelhetetlennek, nyilván akkor tudjuk ezt, 
hogy ha látjuk azt, hogy a jövő évi költségvetésünk hogy áll. Be tudjuk-e tenni, mert elképzelhető 
az, hogy legalább a koncepcionális tervekig el kellene, hogy jussunk, mert azért ez időbe telik, 
hogy ez beérlelődjön, de ez azt gondolom majd a későbbi a költségvetés tárgyalásának 
időszakában, tud erre majd sor kerülni. Átadnám a szót, kérdéseket ezzel kapcsolatban, 
véleményt, egyéb igényeket megfogalmazni, van lehetőségünk.  
 
Sági Mihály képviselő: A bizottság elnöke részéről szólnék és elmondanám, hogy rövid és velős 
bizottsági ülést tartottunk, és ezt az előterjesztést, meg tájékoztatót mindenki megkapta az 
anyagot, tehát nem túlságosan ismeretlen volt, mégis állásfoglalt benne, hogy a bizottság arra a 
szintre, hogy itt ma megtárgyaljuk és elgondolkozzunk rajta. Jónak tartja, de semmiféle képpen 
nem javasolja a testületnek, hogy döntés szülessen, mint ahogyan a polgármester úr is elmondta. 
Ezért elnézést kérünk a Palánkai úrtól, de a bizottság is úgy ítélte meg, hogy azért ilyen kis 
településen a 3 millió 700 ezer forint, és ha nem nyerünk soha semmilyen pályázatot, akkor ez a 
kis pénzünk is elmegy olyanra, amit nem tudunk. Akkor, amikor nyilvánossá válnak, és ebben 
maximálisan támogatjuk a polgármester úr előbb elmondott szavait, a bizottság, tárgyalásra, 
tájékoztatásra alkalmasnak tartja az anyagot, de semmiféle képpen nem dönt benne. Köszönöm 
szépen. 
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen. Valami konkrét kérdés esetleg vagy vélemény, 
gondolat, mi az, amit érdemes majd még ebben vázolni azon felül, amit én elmondtam a 
részletekről.  
 
Kósáné Buknicz Mária képviselő: Csak annyit szeretnék elmondani, hogy nekem tetszett ez a 
tájékoztatás, hogy olyan széleskörűen, kiterjedő elmondta, hogy miket kell figyelembe venni és 
nekem ez így tetszett ez a dolog.  
 
Nagy Emese képviselő: Én annyit mondanék, hogy annyiszor körültáncoltuk már ezt a tüzet és 
mindannyian tudjuk, hogy ezekre nagy szüksége lenne a településnek, és valóban nagyon jó és 
részletes ez a tájékoztató, csak tényleg meg kell a háttérforrást is találni ahhoz, hogy ezt tovább 
lehessen vinni. Mert ahogy a bizottság elnöke is elmondta, az, hogy ha egy terv előttünk van az 
már nagyon szép, látványnak nagyon jó, csak a kivitelezés. De én nagyon bízom benne, hogy ez 
egyszer meg fog születni és várjuk a lehetőségeket a 2015-ös évben és a további években, ami ezt 
a forrást esetleg támogatja.  
 
Máté Gábor polgármester: Annyit tennék még hozzá, hogy tudjátok, kiküldtem nektek is, hogy a 
megyei pályázatoknak a listájába én éppen ezt hiányoltam a legjobban és meg is írtam az 
illetékeseknek, hogy szép, hogy mi ötletekkel, meg tervekkel, elképzelésekkel állunk elő a megye 
irányába csak, majd ha odáig jutunk, hogy ezekből konkrétumok lehetnek, akkor ne feledkezzünk 
meg arról, hogy tervek viszont nincsenek. Nem csak nekünk, Pusztaszernek, hanem a települések 
90%-ának, és az ötletek 95%-ának nincs alátámasztott terve. Ma már mindenki nagyon óvatosan 
invesztál bele tervekbe, mert a pályázatok kiírása időnként előírásokat tartalmaz, aminek meg kell 
felelni. Ha mi nagyon belemegyünk egy tervbe építési tervi szintre, engedélyezési tervi szintre, 
visszük, előfordulhat az, hogy aztán nem tudunk vele pályázni, mert egész egyszerűen, ha valami 
olyan hiányossága lesz, ami keresztülhúzza a számításunkat. Ezért kell rettentő óvatosnak lenni, és 
én abba vagyok a megyei irányba való kommunikációban, hogy több lépcsőfokban lehessen, 
pályázni egy történetre vagy legyen elég idő rá, hogy a tervezést ki tudjuk dolgozni, ne az legyen, 
hogy egy hónap alatt tokkal-vonóval mindent be kell adni a pályázatra. Hanem legyen egy első 
lépcsőfok, amikor a terveket támogatják, és be kell adni, és utána azoknak a megvalósítását. Ne 
úgy legyen, mint mostanában az utóbbi időben volt, hogy tokkal, vonóval, tervvel mindennel 
költségvetéssel, árajánlattal együtt kell egy pályázatot beadni egészen a kulcsátadásig. Erre csak 
azok az önkormányzatok voltak képesek, akik vagy nagyon közel voltak a tűzhöz és nagyon 
tudták, hogy milyen irányba szabad elindulni, és már tudták eleve, hogyan tervezzenek, vagy azok, 
akiknek volt annyi keretük, hogy bekockáztassanak ilyen összegeket.  
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Sági Mihály képviselő: Én is hogy megdicsérjem, csak a szűk tájékoztatómat mondtam el, 
nekem nagyon sokat mondtak az utolsó mondatok, hogy egy-egy pályázatnál esetleg van rálátásuk 
és lehetőségük, hogy a pályázat írásba is segítsenek, ez az önkormányzatnak nem rossz dolog, 
hogy ha ilyenbe is besegítenek. Köszönöm szépen.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönjük szépen Tibor a tájékoztatót és tartjuk a kapcsolatot, 
bármilyen ilyen dolog van. Hozzá kell tenni, hogy a TOP-os pályázatba, a megyei pályázatokba 
nincs szó kultúrházról, azt egy az egyben kihúzták, de ez nem azt jelenti, hogy máshol nem lesz. 
Tibor köszönöm szépen hogy eljöttél és ezt a tájékoztatást megtetted itt nekünk. 
 
 
2. napirendi pont: 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
 
Máté Gábor polgármester: Második napirendi pontunk akkor a belső ellenőrzési terv. Lényeg az, 
hogy szokott és bejáratott belső ellenőrünk van, rendszeresen szokott jönni, és nem szokott 
általában probléma lenni. Nagyon kevés problémát talál, ami problémát talál, abban is kreatívan 
együttműködően segít, hogyan oldjuk meg.  
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Az új képviselők tájékoztatására röviden elmondanám, hogy a 
költségvetési szervek belső ellenőrzése egy kötelező dolog. Mi ezt így oldottuk meg, hogy 
megbízási szerződéssel külső szakértőt vontunk be ebbe a munkába, valójában ő a költségvetési 
szerv vezetőjének tartozik beszámolással, szervezetileg közvetlenül alá tartozik. Bármit joga van 
vizsgálni a belső ellenőrnek, ami a közpénzek felhasználásával, elszámolásával összefügg. Több 
lépcsőben történik egy-egy ilyen belső ellenőrzési tervnek az elfogadása, ez, ami most a képviselő-
testület napirendi pontjaként szerepel, ez egy úgynevezett rövid távú belső ellenőrzési terv, a jövő 
évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet jelentené. Ez a részét képezi a középtávú, tehát az öt éves 
belső ellenőrzési tervüknek. Ezekre a vizsgálati pontokra a belső ellenőr asszony, Juhász Lejla tett 
javaslatot, ezekből a képviselő-testület el is vehet, és hozzá is tehet, ha esetleg őt valami más 
dolog érdekli. Ami esetleg ebből kimarad, de mondjuk menet közben, év közben annak 
szükségessége vetődik föl, akkor természetesen arra is adhat megbízást a képviselő-testület akár a 
belső ellenőr asszonynak, akár a bizottság a saját hatáskörében elvégezheti ezt a vizsgálatot, vagy 
éppen a belső ellenőr asszonnyal karöltve együtt végeznek egy ilyen vizsgálatot. Azért itt a hivatali 
munkavégzés során próbáljuk annak még a látszatát is elkerülni, hogy valami botrányszagú 
dologra reflektálva kelljen esetleg egy-egy ilyen vizsgálatot lefolytatni. Köszönöm szépen.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm jegyző úrnak a tájékoztatását.  
 
Sági Mihály képviselő: A bizottság röviden ezt a napirendi pontot is megtárgyalta, és most 
köszönöm szépen, hogy jegyző úr kiegészítette, mert pontosan nekem ez volt a kérdésem felé, 
hogy ha úgy látja ez a bizottság, hogy valamit meg kell tárgyalnia, akkor bármikor tehetünk rá 
javaslatot, fel lehet venni és akkor a belső ellenőrrel megbeszélni. Én pedig a bizottság tagjai felé 
és a képviselő-testület tagjai felé is mondanám, hogy ha úgy érzi, hogy valamelyik témakör 
érdekli, ha egyeztetünk a jegyző úr nem zárkózott el tőle, ha a belső ellenőrrel is megbeszéljük, és 
részt kíván a bizottság valamelyik tagja benne venni, akkor elfogadják és együtt is, lehet csinálni. 
Én Tibornál mindjárt jelentkeztem is, hogy 2015. szeptemberében van egy olyan napirendi pont, 
amihez talán értek, abban szeretnék részt venni. Ez a pont a gépjárművek, haszongépjárművek 
használati rendjének ellenőrzése, ebben én részt kívánok venni, ha össze tudjuk hangolni a belső 
ellenőr hölggyel. Nem hátráltatni kívánom a munkáját, de lehet, hogy soha nem ellenőrizte még 
senki, a képviselő-testület tagjai közül, legyen rálátásunk nekünk is, és javaslom 
bármelyikőtöknek, hogy ha úgy érzi, akkor szóljon a jegyző úrnak, hogy melyikbe szeretne részt 
venni, és akkor minden további nélkül. A bizottság elfogadásra javasolja ezt a napirendi pontot.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen. Van-e esetleg más kérdés? Amennyiben nincs, 
akkor, aki egyetért, ezzel a határozattal, kérem, 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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104/2014.(XII.4.)Kt. határozat 
 
Tárgy: 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési tervet az 
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Juhász Lejla belső ellenőr 
4.) Gazdálkodás helyben 
5.) Irattár 
 
3. napirendi pont: Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről 
 
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, két ülés közötti időszak eseményeiről. 
Annyit mondhatok, hogy nagyrészt majd a közmeghallgatáson fogok részletesen beszélni, itt most 
nem fogok ebbe belemélyedni. Két nagyon fontos dolog történt, az egyik az, hogy a napelemes 
pályázatunk gyakorlatilag teljesen véget ért, az elszámolásokat megtettük, a számlákat kifizettük, 
amit kellette. A kifizetési kérelmeket is beadtuk, a pályázat gyakorlatilag december 4-vel, a mai 
nappal kellett lezárnunk, ezt megtörtént. Utófinanszírozásos és szállítói finanszírozásos a pályázat, 
tehát nem nekünk kellett az összeget kifizetni, ennek csak a 15%-a volt a mi részünk, ennek a 
kifizetési megtörtént, illetve kaptunk a BM-től erre önerő alapot, ennek a 70%-át visszatéríti. Meg 
is kaptuk már, csak el kell vele számolni, 1 millió 300 ezer forintot kaptunk az önerő támogatására. 
A másik nagyon örvendetes dolog, hogy a Pusztaszeri Természetfilm Fesztiválnak alakult egy 
jogutódja, egészen véletlen folytán akadtunk rá, de végül is Gödöllőn elindítottak egy 
Természetfilm Fesztivált, amit a Tajti Laci vett észre, hogy ez elindult. Le is reagáltuk mindjárt a 
szervezők felé, hogy ez így rendben van, de azért volt már itt komoly hagyománya és ez a fesztivál 
esetleg kíván-e valami közösséget vállalni ezzel a mi fesztiválunkkal, amiről még nem mondtunk le 
teljes mértékben, csak a körülmények elodázták ennek a további megrendezését. Megkerestük a 
szervezőket, akik nagyon pozitívan álltak az egész elképzeléshez, meg egyáltalán az egész 
múltunkhoz, és ennek hatására a múlt héten, Kecskeméten a Kiskunsági Nemzeti Park 
Igazgatóságon szerveztünk egy találkozót, ahol Ságiné Terike, jómagam, Tajti Laci, a Nemzeti Park 
igazgatója, illetve a gödöllőiek részéről szervező volt jelen. Minden féle információt, archív 
anyagokat, fotókat, volt még nekünk ilyen ki nem osztott oklevél, egy csomó információt adtunk 
nekik, megjelent egy honlapjuk is, és erre a honlapra a Pusztaszeri Természetfilm Fesztiválnak én 
megírtam a múltját és a működését, a gondolatokat ezek körül, illetve ezzel kapcsolatosan egy 
csomó fotót is adtam, amit ők föl fognak rakni a honlapra mondván, hogy közösséget vállalnak a 
Fesztivál múltjával. Ott arra is jutottunk ezen felül, hogy szeretnék a fesztivált valahogy 
Pusztaszerhez is kötni, és a gödöllői fesztivál az a felújított lovardában lesz bonyolítva, de a 
díjnyertes filmeknek a vetítése illetve az alkotók és a zsűrinek a szakmai megbeszélése, ami nálunk 
vasárnap délelőttönként történt, az Pusztaszerre kerülne. A fesztivál után egy-két héttel vagy 
hónappal egy folyamat részeként Pusztaszer is tevőlegesen és helyszínileg is be tud kapcsolódni a 
természetfilm fesztiválba és olyan szinten, ami a mi erőnket nem haladja meg. Anyagilag azért 
Gödöllő elég jól oda tudja tenni magát, még akkor is, ha nem kap támogatót, egy ilyen 
fesztiválhoz, de én azt gondolom, hogy ez a szakmai nap, ami itt meghívottakkal Pusztaszeren 
bonyolódhatna ez is nagyon jó számunkra. Továbbra is szeretnénk olyan környezetet, olyan 
körülményeket teremteni, amilyet eddig vagy még jobbat. Nyilván az a csarnok ahol a fesztivál 
volt, az már nem alkalmas erre, ellenben kicsit félve, de tegnap voltam kint Tülkös Janinál, a szoba 
fogságából fölszabadították és most már szabadon, mozoghat, hogy rendelkezésünkre bocsátaná-e 
az ő tanyáját erre a célra. Ott van szállás lehetőség, nagyon jól kialakított pajta, ahol a megfelelő 
számú közönség, megfelelő infrastruktúra, minden rendelkezésre áll. Gyakorlatilag én szerettem 
volna fesztivált odavinni a későbbiekben, ha majd anyagiakat találunk, és a Janival tegnap 
személyesen tudtam beszélni és maximálisan mellette állt a dolognak. A másik lehetőség az, hogy 
esetleg kivigyük Büdösszékre, a kutatóház környékére, Laci azt mondta az egy kicsit necces 
kérdés. Egyrészt sok hiányossága van annak a területnek, nincs áram, nincs víz, oda elég nehéz a 
vendéglátást lebonyolítani. Az, hogy itt a falun belül csináljuk az már azt gondolom ezt az érzést 
nem hozná, ami odakint volt. Én azt gondolom ez egy jó lehetőség lesz talán. Ennyi volt körülbelül 
a dolog. A jövőre tekintettel emlékszünk arra, hogy megbeszéltük, hogy a jövő héten csütörtökön 



ís testületj ülés lesz, nem hiszem, hogy lesznek határozatok ezzel kapcsolatban, de akkor bizottsági
Ülést is célszerű lenne összehozni. Kicsit közel vannak egymáshoz, de az év vége miatt nem lehet
nagyon odázni a dolgokat. Az elmúlt másfél év tájékoztatását adná meg a rét iegyző és a két
testÜlet, ismerkedne meg egymással. A továbbiakról még beszélni fogok a közmeghálgatáson'

Sági Mihály képviselő: Két megjegyzésem lenne, az egyik a természetfilm fesztivállal
kapcsolatban' Az első évben itt ebben a teremben Mandul László köszöntötte a természetfilm
fesztivál megnyitását, alkotókat és egyebeket, és akkor ő azt mondta, hogy szeretné a 10. évet is
köszönteni, hogy megérje a fesztivál. Most az utóbbi két évben úgy tűnt, hogy nincs tovább, és én
azért is örülök, hogy lesz tovább, és lesz 2015-ben 10. fesztivál' Személy sz'erint én biztos, hogy
örülök ennek a dolognak. A másik dolog ezzel kapcsolatban, hogy az interneten olvasom, és
nyilatkozik az alkotó, és nem teszi bele, azt mcndja, hogy új hagyományai teremtődtek a
természetfilm alkotásnak, amelyet hosszú évekig a szocialista és az új rendszerben is nem karolt
föl senki, és nagyon jó hogy megmérettetik egymást, mert nem volt hol megmérettetni a
természetfilmeknek egymást. Egy mondat erejéig nent teszi bele, hogy ez Pusztaszeren indult el
2005-ben. Köszönöm szépen.

Máté Gábor polgármester: Aki a beszámolómat elfogadja, kérem, kézfelemelésseljelezze.

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:

Los / 2oL4.(xII.4.) Kt. hatá rozat

Tárgy: Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről

HATÁnozlr
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester tájékoztatóját
a két ülés közötti időszak eseményeiről.

Határidő: azonnal

Felelős: Máté Gábor polgármester

A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor po|gármester
2') dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Irattár

4. napirendi pont: Kérdések' bejelentések

Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, bejelentése? Ha nincs,
akkor én az Ülésnek ezt a részét lezárom, és menjÜnl.l át a közmeghallgatásra.
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HATÁROZATOK JEGYZÉKE 
 
Sorszám Tárgy Határidő 

103/2014.(XII.4.)Kt. határozat Napirendi pontok elfogadása 
 

azonnal 

104/2014.(XII.4.)Kt. határozat 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása azonnal 
105/2014.(XII.4.)Kt. határozat Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak 

eseményeiről 
azonnal 

 



JELENLÉTI ÍV
Pusztaszer Közsés ö n koH::LT:l 

f;-21viselő-testü 
letének

megtartott üIésén megjeIentekrőI

Máté Gábor polgármester

Fülöp Pál képviselő

Gyurász Sándor Lászlóné képviselő

Kósáné Buknicz Mária képviselő

Magyar Gábor Ferenc képviselő

Nagy Emese képviselő

Sá9i Mihály képviselő

dr. Jaksa Tibor aljegyző

Tóth Mónika jegyzőkönyv-vezető
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PUSZTAszER rÖzsÉc poLcÁRv esTrRr
6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45.
T: +36 62 576 5IO
F: +36 62 576 51I
prnhiv@pusztaszer. hu

MEGnÍvó
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testÜletének rendes ülését

2oL4. december 4_én (csütörtök) 1600 óra
kezdettel összehívom.

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

Javasolt napirendl

1.) 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
2' ) Arajá nlat megtárgya lása településközpont koncepcioná l is terveire
3.) Polgármester tájékoztatója két Ülés közötti időszak eseményeiről
4.) Kérdések, interpellációk, bejelentések

A fentiek megtárgyalását követően L7oo óra kezdettel közmeghalIgatásra kerÜl sor a Községi
Könyvtár és Művelődési Ház nagytermében.

A közmeghallgatás javasolt napirendje:

1') Balogh Tünde település-tervező mérnök tájékoztatója Pusztaszer készÜlő
tervéről

2.) Polgármester beszámolőja az elmúlt év eredményeiről és a következő időszak
3.) Közérdekű kérdések, vélemények felvetése a lakosság részéről

telepÜ lésrendezési

terveiről

A Képviselő-testÜlet Üléseire tisztelettel meghívom, megjelenésére számítok.

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

Pusztaszer, 2014. november 27.



Pusztaszer Község onkormányzat
2015. évi Ellenőrzési Programja

A 370/2011. (XIL 31.) Korm. rendelet - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és
belső ellenőrzéséről - 31.s (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a belső ellenőrzési
vezető - összhangban a stratégiai ellenőrzési terwel - összeállította a tárgyévet követő évre
vonatkozó éves ellenőrzési tervet. A (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az éves
ellenőrzési terv alapja a stratégiai ellenórzési terv és a kockazatelemzés alapján felállított
prioritások, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére ál1ó erőforrások.
Az éves kockéaatelemzést az 1. szému melléklet tartalmazza. 

,

A 2015.évi ellenőrzések típusaí:

a) szabályszerűsógi ellenőrzés: annak ellenőrzése, hogy az adott szervezet vagy szervezeti
egység működése, illetve tevékenysége megfelelően szabályozott-e' és érvényesülnek a
hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásai;

b) pénzügyi ellenőrzés: az adott szervezet, program pénzügyi elszámolásainak, valamint az
ezek alapj ául szolgáló számviteli nyilvántartások ellenő rzése;

A stratégiai tervben foglaltak szerÍnt a belső ellenőrzésnek 2015. évre vonatkozóan,
kockázatelemzós alapján meghatározott prioritásí területei:

I. Pénzkezelés ellenőrzése
II. Vag7lonnalkapcsolatosnyilvántartások ellenőrzése
ru. 2014. évi beszámoló ellenőrzése
il/. Gépjárműhasználat rendjének ellenőrzése

I. Szabályszerűségi ellenőrzés

Ellenőrzött időszak: 2014. év

Ellenőrzés tárgya: az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal va1yongazdálkodással
kapcsolatos dokumentumai, nyilvántartásai.

Az e||enőrzés célja: annak megállapítása, hogy az Önkorm ányzat és Intézményei, valamint a
Polgármesteri Hivatal a vagyonnal kapcsolatos nyilvántartásat a jogszabályi előírásoknak és
a szab áIy zatokb an fo gl altaknak m e gfe l e lő en ve zeti - e.

Ellenőrzési program
a vagyongazdálkodás ellenőrzéséhez

I. Az önkormányzat tulajdonában lévő, minden önálló ingatlanról az egyedi
nyilvantartást elkészítették-e.
A kataszteri program a törvényi előírásoknak megfelelő bontásban adat- és
b etétl apoko n tartalmazz a- e az in g atl anok adatait.
A rendeletileg meghatározott állományok és az epitmény1egyzék állomány fel van-e
töltve adatokkal.

II.

m.



IV. A kataszteri nyilvántartásba felvezetett bruttó értékek megegyeznek-e a főkönyvi
könyvelés értékeivel.

V. Az eszkozök tárolása megfelelő-e, nyilvántartásuk naprakészen biztosítja-e,
beazonosíthatóságukat, illetve a vagyonvédelmet.

VI. Az Önkormányzat által végrehajtott beruhénások és felújítások kellően szolgálták-e a

múködés tárgyi feltételeinek javítását. A beruházások, felújítások előkészítését,
lebonyolítasát, átvételét, aktiválását és értékelését szabályszerűen végezték-e.

VII. A vagyon leltározása. annak dokumentálása a szabá|yzatban foglaltaknak megÍ'elelően

történt-e.

Az ellenőrzés módszere: a vagyon nyilvántartásávaI kapcsolatos
analitikus nyilvántartások vizsgálata.

számviteli dokumentumok,

II. Szabályszerűségi ellenőrzés

Ellenőrzött időszak: 2014. év

Az ellenőrzés tárgya: az onkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Intézrnények
beszámolój át al átám asztó dokum entumok, nyilvántartások.

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a költségvetési beszámolÓ részclt képeztl

könywiteli mérlegek a számviteli é,s az Íilanrháztartási törvényo valamint a VCInatkozri

kormányrendeletek előírásai szerint készültek'e.

Ellenőrzési program
a 2014. óvi ktiltségvetésí beszámoló vÍzsgálatához

I. nz lht.89. $-ban foglaltaknak megfelelően, a költségvetés végrehajtásáról az óves

költségvetési beszámolók alapján, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható
módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően zárr5

számadást elkészítették-e.
il. Az Áht. 91. $ -ban foglaltaknak megfelelően a jegyző által elkészitett zárszámadási

rendelettervezetet a poigármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó

napjáig a képviselő-testület elé terjesztette-e. A zfuszátmadási rendelettervezet

előterjesztésekor a képviselő-testület részere tájékoztatásul a (2) bekezdésben foglalt

mérlegeket és kimutatásokat bemutatták-e.
m. Az éves költségvetési beszámolóban szereplő adatokat a jogszabályban és a

szabáIyzatbanmeghatarozottkimutatásokkala|átétmasztották-e.

Az ellenőrzés módszere: a költségvetési beszámoló alátámasztásával kapcsolatos számviteli
dokumentumok, analitikus nyilvántartások vizsgálata.



III. Pénzügyi ellenőrzés

Ellenőrzött időszak: 2015. év

Ellenőrzés tárgya: az önkormányzat és a 'Polgármesteri Hivatal pénzkeze|ése, a
gépj árművek, haszonj árművek é s ki s gépek használ ati rendj e.

Ellenőrzés célja: annak megáIl1pítása, hogy a ^pénzkezelés során a jogszabálÉan, illetve a
szabályzatban foglaltakat .betartották-e. Az Önkormányzat és a rolgarmesteri Hivatal
tulajdonában, valamint baszhálatában lévő gépjármúvek, haszonjárművek és kisgépek
hasznáIati és költségelszámolási rendjének szabályzata, valamint haszná)'afr,s'k, územanyag
fogyasztásuk, karbantartási és egyéb költsógeikkel kapcsolatos dokumentumok, bizonylatok.

Ellenőrzési program I

apénzkezelés rendjének, valamint a gépjármíÍvek, haszonjárművek és kisgépek
használati rendjének vizsgálatához

I. A pénzkezeléssel kapcsolatos szabá|yzat tartalmazza-e:
1. apénzeszközeinek kezelésével kapcsolatos feladatok egyértelmű meghatarozását,
2. apénzforgalom (készpénzben, illetve bankszámlán történő) lebonyolításának rendjét'
3. apénzkezelés személyi- és tárgyi feltételit, felelősségi szabályait,
4. a készpénzben és a bankszámlán tartott pénzeszközök forgalmával kapcsolatos

szabá1yokat,
5. a napi zárő á|Iomiány maximális mértékét,
6. apénzszáIlítás rendjét,
7. akészpénzállomrány ellenőrzésekor követendő eljárási szabályokat,
8. a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendjét és a pénzforgalommal kapcsolatos

nyilvrántartási szabályokat.
III. Apénzkezelós során betartották-e a jogszabályokban és a szabályzatbanfoglaltakat.
ilI. A vizsgált bevételi és kiadási bizonylatok alakilag és tartalmilag megfelelnek-e a

jogs;zabáIyokbanésaszabályzatbanfoglaltaknak.
IV. A szigoru szétmadás alá vont nyomtatványok nyilvántaftását, kezelését az előírásoknak

megfelelően végzik-e.
V. A pénztarjelentések elkészítése folyamatos_e, pénztárzárások a szabályzatban

foglaltaknak megfelelően történtek-e.
VI. Apénztérban a szabályzatbanmeghattlrozott összegnél nagyobb összeg maradt-e.
VII. Szabályozták-e a gépjárművek haszonjárművek és kisgépek használatának és

költségelszámolásának rendj ét.
VIII. A közúti gépjárművek, haszonjárművek és kisgépek üzemeltetését ellátó szewezeti

egység személyi és tárgyi adottságai' valamit pénzügyi feltételei biztosítja-e a
feladatok zavartalan, zökkenőmentes ellátását.

IX. A járművek állapotának és közlekedés-biztonságának folyamatos figyelemmel
kísérését, illetve a gépkocsik szabályos működésének ellenőrzését rendszeresen
elvégzik-e.

X' A gépjárművek haszonjármúvek és kisgépek tárolása, őrzése megoldott-e. A
gépkocsik feltörés, külső rongálás' károkozás és baleset eseteiben rögzített-e a
kovetendő elj arás, illetve azok betartásra kerülnek-e.

XI. Az intézmény üzemeltetésében lévő személygépkocsik vezetésére kiadott engedélyek
felülvizsgálata milyen gyakorisággal és okból történt.

XII. Az izetrlanyag-vásárlás és -elszánolás rendje kialakult-e, annak dokumentáltsága,
illetve bizonylatu kidolgozottak-e' rendszeres, kötelező használatuk előírásszerű-e.



Az ellenőrzés módszere: szabáIyzatok, bizonylatok szúrópróbaszerű ellenőrzése.

IV. Szabályszerűségi ellenőrzés

Ellenőrztitt időszak: 20|2-201 4. év

Ellenőrzés tárgya az Önkormányzat,Polgármesteri Hivatalbelső ellenőrzésmegállapításaira
tett intézkedések megvalósítása.,

Az ellenőrzós célja: annak megállapítása' hogy a költségvetési szerv vezetője a belső
ellenőrzés által tett megá|Iapitásokra készített -e intézkedési tervet, az abban foglaltakat
megvalósították-e.

Ellenőrzési program a belső ellenőrzés megállapításaira tett intézkedések
m e gv a lósítá s án ak vizsgá|atához

I. A 2013. évipénzkezelés ellenőrzésének intézkedést igénylő megállapítása, javaslata:
az onkormányzat szabályzatban nem rendelkezett a mobiltelefonok használatrtil' A
számlák az Önkorm ányzat nevére kerültek kiállításra, de az Önkormányzat nem kotött
megállapodást a telefonhasználatrÓl a dolgozókkal. A telefonhasználat költségrlt a

dolgozók befizették az önkormányzat pénztárába. Javaslat: ktissenek mogállapodást *

telefonköltség megfizetésével kapcsolatban, ill. készítsék el a szabályzatot,

il. A 2014. évi vagyongazdáLkodás ellenőrzésének intézkedést igénylő megállapítása'
javaslata: a kataszteri nyilvántartásba felvezetett ingatlanok és befektetett eszközök
bruttó értékei megegyeztek a fokönyvi könyvelés értékeivel. Az ingatlanvagyon
órtékcsökkenésének összege nincs felvezetve a kataszteri programba, ezert abban csak
a bruttó érték jelenik meg, az íngatlan nettó értéke nem. Az órtékcsökkenós összegét
excell programban külön táblázatban vezetik. Javaslat: a7, ingatlanok
értékcsökkenésének összegét vezessék fel a kataszteri programba.

m. A2013. évi munkaügyi dokumentumok ellenőrzésének intézkedést igénylő javaslatai:
minden dol gozó szab adságának engedélyezé sekor használj ák a,,szabadságengedély''
nyomtatványt,
a szabadságokat a jogszabályban meghatározott határidőig vegyék ki a dolgozók,
év végén a ',KIR'' 

kinyomtatott listát írjákalá a dolgozók.

2014. évben a 2015. évi ellenőrzésr
megállapításaira tett intézkedési tervek .

Pusztaszer, 2014. november 08.

program elkészítése után végzett ellenőrzések
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|.számű melléklet

Kockázatelemzés Pusztaszer Község önkormán y zat 2015. évi belső ellenőrzési
munkatervéhez

Kockázatkezelési mátrix Pusztaszer Község onkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési
munkatervéhez

Sor
szám

Kockázati ténvezők onkormánvzat Polgármesteri Hivatal Intézmények
Súly Koc-

kázat
Ossze
sen

Súly Kocká-
zat

Ossze-
sen

Súly Koc-
kázal

Ossze-
sen

I Kontrollok értékelése 4 2 8 J 2 6 4 2 8
2 Változás, átszervezés 2 2 4 2 4 8 2 3 6
J Rendszer komplexitás 2 2 4 2 J 6 J 2 6
4 Kölcsönhatás más

rendszerekkel
2 J 6 2 3 6 4 J t2

5 Pénzüevi hatas 4 3 I2 4 8 4 J 3 9
6 Külső fel által

svakorolt befolvás
J .] 6 2 J 6 t2 2 4

7 Eli5ző el|enőrzés őta
eltelt idő

2 2 4 2 I 2 2 2 4

8 Vezetőség aggályaia
rendszer múködésével
kaocsolatosan

2 2 4 2 2 4 2 2 4

9 Pénzügyi
szabálytalanságok
valószíniisése

J J 9 J J 9 J 3 9

10 Jövőbeni döntésekre
evakorolt hatás

J J 6 J 9 J 2 6

l1 Munkatarsak
tapasztalata
kéozettsése

J 2 5 3 2 6 -1 2 6

t2 Kózvélemény
érzékelése

2 2 '.4 I 3 -t ) 2 4

Osszesen: 72 69 78

Valószínűség Magas (8-
16) biztos
helrÁrrpflrezÁc

Közepes 5-7)
esetleges
bekövetkezés

Nem vizsgálandó
terület

Alacsony (0-
4) ritka
bekövetkezés

Nem vizsgálando
terület

Nem vizsgálandó
terület

Alacsony (1-50)

ielentéktelen
Közepes (51-75)
mérsékelt

Magas (76- 100)
nagy



Pusztaszer Község 2015. évi
Ellenőrzési terv időrendi táb|ázata

Ellenőrzés
típusa,
megnevezése:
SzabáIyszeníségi
e1lenőrzés

Yagyongazdál-
kodás
ellenőrzése

Ellenőrzött kiiltségvetési szerv: onkormányzat, Közös onkormányzati
Hivatal l

Ellenőrzött időszak: 20I4.év
Az ellenőrzés célja: annak megáI|apitása,
kapcsolatos nyilvántartásait a jogszabályi
foslaltaknak mesfelelően vezetik-e.

hogy az onkormányzat vagyonnal
előírásoknak és a szabályzatokban

Kockázati tényezőkz a jogszúályban, szabályzatban foglaltak figyelmen
kívül hagyása. A dokumentáciő vezetésének hiányossága,' nem megfelelő
összhansia a helvi rendelettel.
Ellenőrzés időpontia: 20l 5. április
Ellenőrzést vészi: Juhász Leila belső ellenőr

Ellenőrzés
típusao
megnevezése:
Szabályszeniségi
e1lenőrzés

2014. évi
kö1tségvetési
beszámoló
ellenőrzése

Ellenőrzött költségvetési szerv: onkormányzat, Közös onkormányzati
Hivatal
Ellenőrzött időszak: 2014.év
Az el|enőrzós célja: annak megállapítása' hogy a költségvetési beszámoló
részétképező könyr,witeli mérlegek a számviteli és az á|lamháztartási törvény,
valamint a vonatkozó kormánwendeletek előírásai szerint készültek-e.
Kockázati tényezők: a jogszabályban, szabályzatban foglaltak figyelmen
kívül haevása. A nyilvántartások vezetésének hiányossása.
Ellenőrzés időnontia: 2015. április
Ellenőrzéstvészí: Juhász Leila belső ellenőr

Ellenőrzés
típusao
megnevezése:
Pénzügyi
el1enőrzés

Pénzkezelés
rendjének
ellenőrzése

Ellenőrzött kiiltségvetési szerv: onkormányzat, Közös onkormányzati
Hivatal
Ellenőrziitt időszak: 2015. év
Ellenőrzés cólja: annak megállapítása, hogy a pénzkezelés során a

i o s sz ab ál vb an. ill etve a szab álv z atban fo el al takat b etartották- e.

Kockázati tényezők: a jogszabályban foglaltak figyelmen kívül hagyása. Az
elszámolást alátámasztó dokumentumok hiányos vezetése.
Ellenőrzés ídőpontia: 2015. szeptember
Ellenőrzéstvégzi: Juhász Lejla belső ellenőr

Ellenőrzés
típusa,
megnevezése:
PénzÍigyi
e1lenőrzés

A gépjárművek,
haszonjárművek
és kisgépek
hasznél.ati
rendjének
e1lenőrzése

Ellenőrzött költségvetési szerv: Onkormányzat' Közös Onkormányzati
Hivatal
Ellenőrzött időszak: 2015. év
Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az onkorményzat tulajdonában'
használatában lévő gépjárművek, haszonjárművek és kisgépek használata során
betartottiík-e a iogszabályban és a helyi szúáIyzatokban foelaltakat.
Kockázati tényezőkz a jogszabályban foglaltak figyelmen kívül hagyása. Az
elszámolást alátámasztó dokumentumok hirínyos vezetése.

Ellenőrzés időpontia: 2015. szepternber
Ellenőrzéstvégziz Juhász Lejla belső ellenőr



Ellenőrzés
típusao
megnevezése:
Utóellenőrzés -
az ellenőrzések
megállapitásura
tett intézkedések
megvalósítása

Ellenőrzött ktiltségvetési szerv: onkormányzat' Közös onkormányzati
Hivatal
Ellenőrziitt időszak: 2012-2014. év
Ellenőrzés célja: annak megállapitétsa, hogy a költségvetési szerv vezetője a
belső ellenórzés áItaI tett megállapításokra készített -e intézkedési tervet, az
abban fo slaltakat me gvalósították-e.

Kockázati tényezők: a jogszabályban foglaltak figyelmen kívül hagyása. Az
elszámolást alátátmasztó dokumentumok hiányos vezetése.
Ellenőrzés időpontia: 20I 5 - szeptember
Ellenőrzéstvészi:. Juhász Leila belső ellenőr

Pusztaszer, 2014. november 08.

Jóváhagyva: 2014.
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Készítette:

Polgármester Jegyző
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Pusztoszer Község Önkormónyzoto
6769 Pusztoszer,
Kossuth utco 45,

Tárgy: árajánlat

Tisztelt Cím!

Korábbi egyeztetéseinkre hivatkozva megteszem
településközpontjának építészeti fejlesztésére,
tervezésére.

/323-539 palanka

előzeles árajánlatom Pusztaszer
új közösségi célú épÜleteinek

Az áraiánlat kiÍeitése:

1 . TanulmányterV elokészítése:

- helyszíni bejárások, egyeztetések több alkalommal;
- helyszíni Íelmérések, fotódokumentáció készítése, értékelése;
- felmérési vázlatok készítése;
- közremuködés a rendezési koncepció, ill' a tervezési program kialakításában.

ldőigény: 5-7 munkanap ,DU: 250.000,- Ft + AFA.

2. Tanulmányterv készítése

- az előzetes adatok alapján elemzések készítése;

- további egyeztetések tartása szaktervezók bevonásával, szükség szerint;
- távlati Íejlesztési lehetőségek tárgyalása;
- adottságok értékelése
- alternatívák készítése a településközpont kialakítására, új épületek elhelyezésére
vonatkozóan;

- tervvázlatok, tömegvázlatok készítése, bemutatása;
- tervezési program kialakítása a megbízóval;
- szukség szerinti számú egyeztetés tartása a megbízóval a tanulmányterv
készítése során, a terv véglegesítése eIótt;

ldőigény: 15-17 munkanap
DU: 750.000,- Ft + AFA.
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3. Épülettervezés

- többcélú közösségi épÜlet tervezése:

- építészeti tervezés
- szaktervezők beÜonása, szaktervezői tervrészek:

- tűzvédelmi fejezet,
- tartószerkezeti Íejezet,
- épületgépészeti leírás,
- épületvillamossági leírás

- a tervezési folyamat koordinálása,
- előzetes tervezói költségbecslés, l

- látványtervek készítése,
- építési engedélyezési tervdokumentáciÓ készítése, összeállítása,
- részvétel az engedélyezési eljárásban;

- hitéleti épület, templom tervezése:

- építészeti tervezés
- szaktervezők bevonása, szaktervezői tervrészek:

- tartószerkezeti Íejezet,
- épÜletgépószeti leírás,
- épÜletvillamossági leírás

- a tervezési Íolyamat koordinálása,
- előzetes tervezői költségbecslés,
- látványtervek készítése,
_ építési engedélyezési tervdokumentáció készítése, összeállítása,
- részvétel az engedélyezési eljárásban;

ldőigény:
Dt.t:

Mindösszesen:

22 + 22 munkanap
építészeti tervezés: 1 .000.000,- Ft

szaktervezok díja:
- közösségi épÜlet:
- templom:

3.625.000,- Ft +ÁpA

+ 1.000.000,- Ft + AFA,

410.0oo,- Ft + ÁFA,
215.000,- Ft + AFA.

Szeged, 2014. augusztus B.

Tiszlelettel:

PaIánkai Tibor
okl. építészmérnök

Szeged, aroszlán u. 'Í
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