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Máté Gábor polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a két képviselő-testület tagjait.
Megállapítom, hogy a pusztaszeri képviselő-testület határozatképes számban jelen van 5 fővel.
Mielőtt belebonyolódnánk a nagy ismerkedésbe és a meghirdetett napirendi pontba, javasolnék egy
plusz napirendi pontot a kiküldött egyhez képest, az Alföldvíz Zrt tájékoztatóját kellene,
meghallgassuk első napirendi pontként. Ennyivel módosulna és utána a jegyző urak beszámolója a
közös önkormányzati hivatal működéséről. Két napirendi pont lenne, és utána én kérném a
pusztaszerieket, hogy van egy-két feladatunk, egyrészt szeretnék tartani egy tájékoztatót, meg
egy határozatot is szeretnék még hozni. Van-e egyéb napirendi pontra javaslat? Amennyiben nincs,
fölteszem Pusztaszer képviselő-testületének a kérdést, hogy ha elfogadjuk a napirendi pontokat,
kézfelemeléssel jelezzük.
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:
107/2014.(XII.11.)Kt. határozat
Tárgy: Napirendi pontok elfogadása
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az alábbi napirendi pontok
megtárgyalását:
1.)
2.)

ALFÖLDVÍZ Zrt. tájékoztatója
Jegyző beszámolója a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal működéséről
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Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) Irattár

Kormányos Sándor polgármester: Megkérdezem a csengelei képviselő-testület megjelent
tagjait, hogy aki a napirendi pontokkal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy
a megjelentek egyhangúlag elfogadták.

1. napirendi pont: ALFÖLDVÍZ Zrt. tájékoztatója
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Akkor az első napirendi pontként, ezen a héten kaptam
egy értesítést az Alföldvíz Zrt-től, hogy szeretnének a képviselő-testülettel találkozni és beszámolni
az elkövetkező időszakról. Én jeleztem, hogy nekünk legközelebb és idén talán utoljára a mai
napon van testületi ülésünk, együtt Csengelével, így aztán egy csapásra két legyet ütve van
lehetősége az Alföldvíz Zrt képviselőjének tájékoztatót tartani. Tisztelettel bemutatnám, Bóka
Anitát, az Alföldvíz képviseletében és Tari Jánost, akiknek a tájékoztatója az első napirendi pont.
Átadom a szót.
Tari János: Köszönjük szépen. Köszönjük a lehetőséget mind a két képviselő-testületnek, hogy az
alföldvizet egy pár mondatban bemutathatjuk. Azzal szeretném kezdeni, hogy közben megérkezett
még két úriember, ugyancsak az Alföldvíz Zrt-től, az egyikük Germán Béla az ügyfélszolgálat
osztályvezetője, illetve Kiss Albert Zoltán az egyes számú divízió vezetője. Megerősítem most már
minél több kérdésre, tudunk olyan széles körű választ adni, ami remélem önöknek is kielégítő lesz.
Alföldvíz Zrt, abban a helyzetben vagyunk, hogy az egyik képviselő-testülettel már találkoztunk,
egy éve üzemeltetünk Csengelén, a másik pedig Pusztaszer ahova elviekben már tudunk jönni. Az
Alföldvíz Zrt. Dél-Magyarország legnagyobb víziközmű szolgáltatója. Jelenleg közel 120 településen
végzi az ivóvíz szolgáltatást, a szennyvízelvezetést, szennyvíztisztítást. Ez a nagy szervezet azért
megkívánja azt, hogy bizonyos rész egységekre bontsák ezt a nagy területet, mert szinte három
megyében vagyunk jelen. Ez jelenleg öt divíziót jelent, illetve van egy regionális vízellátó rendszer,
ami Békés megyében van, én úgy gondolom, hogy arra különösebben nem térnék ki. Maradnék az
én részemről a divízió feladata, munkája, kolleganőnk az ügyfélszolgálat munkájáról,
tevékenységéről, a lakosság részéről pedig valószínűleg inkább az ügyfélszolgálat irányába, ha lesz
kérdés, meg a műszaki részek is nagyon fontosak, de talán a közvetlen lakosságot ilyen mértékben
nem érinti. Meg kell említeni, hogy azért az öt divízión kívül Békéscsabán van az Alföldvíz Zrt-nek a
központja, azért vannak olyan csoportok, osztályok, akik segítik a mi munkánkat, a jogi osztálytól
kezdve a hatósági, technológiai osztály, akik mind jelen vannak az Alföldvíz Zrt-ben. Még ha önök
napi kapcsolatban is lesznek velünk, mert elsősorban a problémák, vagy kérdések vannak azt vagy
az ügyfélszolgálat vagy a divízió felé, fogják megtenni. Jelenleg az ötös számú divízió 19
településből áll, 2014. január 1-jén állt fel az ötös számú divízió, és ezen belül is, maga a 19
település is nagy területet fed le. Ez három régebbi víziközmű üzemeltetőtől jött össze, ez a
Térségi Vízmű Mórahalom a maga 11 településével, TMV Tisza-Maros Kft Szeged 6 településsel
illetve Kistelek és Csengele a Magma Plusz Kft. Mind a három víziközmű szolgáltatótól igyekeztünk
azokat az embereket átvenni, akik ott dolgoznak. Jelenleg az ötös számú divíziónál egy ember a
vezető, aki a hátam mögött ül, ő jött egyedül Békéscsabáról a központból, az összes többi
munkavállaló, aki vállalta velünk a közös munkát továbbra is át lett véve. Ezt a pusztaszerieknek
mondom elsősorban, a jövőben is szeretnénk a régi munkatársakat alkalmazni, a tárgyalások
utána, a pusztaszeri vízműnél is van, ha minden igaz, ő január 1-től az Alföldvíznél fog dolgozni.
Maga a divízió feladati elsősorban a biztonságot üzemeltetés, folyamatos üzemeltetésnek az
ellátása, elvégzése. Ezekhez két üzemmérnökség alakult ki a divízión belül is, van egy szegedi
környék üzemmérnökség, ami jelen pillanatban 12 települést fed le, illetve van egy kisteleki
üzemmérnökség, ami a mai nap még két települést jelent, Kistelek és Csengele, de január 1-től ez
további 12 településsel bővül, összesen 31 település lesz a divízióba. Ebből 15 település lesz a
kisteleki üzemmérnökség területén. A feladatunk, mint mondtam elsősorban az üzemeltetés
biztonsága, az üzemeltetési feladatok ellátása, rekonstrukciós munkák elvégzése, ami a folyamatos
üzemeltetést, a biztonságos vízellátást, szennyvízelvezetést, szennyvíztisztítást jelenti. Ezt
próbáljuk a helyi emberekkel, illetve próbálunk az üzemmérnökségekkel olyan központi csoportokat
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kialakítani, akik úgy szakember gárdával, bármilyen beavatkozásra ki tudnak menni. Amennyiben
akkora probléma történik, akkor van egy szerviz üzemünk, ahonnan minden féle gép és minden
féle segítséget megkapunk a nap 24 órájában. Ezen kívül ugye vannak egyéb feladataink, amiket el
kell látni, vízbekötések, a vízmérő csere nem a divízióhoz tartozik, várhatólag majd a pusztaszeri
munkavállalónak ez egy újdonság lesz majd a tervezett vízmérő cserék a vízmérő leolvasás. Nem
tudom milyen formában történt itt a vízdíjszedés, ez már nem a pusztaszeri vízművét fogja
terhelni, lesz egyéb más feladata. Ide tartozik még, hogy a divízióban megtartottuk azokat az
ügyfélszolgálati pontokat, ügyfélszolgálati irodákat, ahol az előző üzemeltetőnél is működött. A
divízió központ Szegeden van a József Attila 115-be, én mindig azt szoktam mondani, hogy a régi
textil ipari technikum mellett, hogy így azért többet mond. Ott lett kialakítva két emelten, ott is
van ügyfélszolgálati pontunk, de ügyfélszolgálat van Kisteleken, lesz jövőre Kiskunmajsán, illetve
Mórahalmon és Sándorfalván. Az ügyfélszolgálat mellett, ami közvetlenül nem a divízióhoz tartozik,
van műszaki ügyintézés, a vízbekötések, szennyvízbekötések, mérősítések, ez most jelen
pillanatban Szegeden található a József Attila 115-be. Maga az ügyfélszolgálati irodával szemben,
tehát ha valakinek ilyen problémája van, mind a két helyen egyszerre el tudja intézni a dolgait.
Ami még hozzánk tartozik a sok-sok egyeztetés, ami valószínűleg nem is önöknél csapódik le,
hanem azok a tervek, azok az egyeztetések, ami esetleg más közmű cégeknek az építését,
hibaelhárítását, ezt is a műszaki ügyintézőink végzik. A divíziónak körülbelül ez a feladata. Ezen
kívül, ami még nagyon fontos és napjainkban nagyon élő, a beruházások. Mind a két település
érintve van beruházással, olyan kedvező, kedvezőtlen helyzetben vagyunk, hogy szinte mindegyik
településen jelenleg egy-két beruházás folyik. Önöket az ivóvízminőség javító program érinti.
Csengelén jelen pillanatban a munka közepén vannak, meg van fúrva a kút, el van végezve 90%val a hálózat tisztítás, a rekonstrukció is 50-60%-ban el van végezve, és ez után, ami talán a
lakosságot kevésbé fogja érinteni a belső technológiai hálózat kiépítése. Pusztaszeren ugyancsak
folyik ez az ivóvízminőség javító program, ha vetünk egy pillantást a velünk szemben lévő
ingatlanra, akkor látható, ez majd január 1-től lesz a feladatunk. Mindig elmondjuk, hogy túl
ezeken, a kooperációkon igyekszünk azokat a műszaki irányelveket, amik az Alföldvíznél
megvannak azokhoz a műszaki követelményekhez ragaszkodni, ami a későbbiekben ezeknek a
megvalósuló műveknek a biztonságos folyamatos üzemeltetését tudják biztosítani. Ez néha a
kivitelezők részéről úgy jön le, hogy az Alföldvíz ezt se engedi meg azt se. Az a célunk, hogy két,
három vagy öt tíz év múlva is ezek a művek úgy működjenek, hogy ne kelljen se az
önkormányzatnak, se esetleg az üzemeltetőknek olyan költséget teremteni rá, ami esetleg a
mostani kivitelezés hiányosságából fakad. Mindig azt szoktuk mondani, hogy lezárul a műszaki
átadás, van egy bizonyos garanciális idő, utána ez a kivitelező elmegy, ketten maradunk itt az
önkormányzatok és az üzemeltető. Azért kell most tényleg szigorúan fogni, és úgy gondolom, hogy
a munkatársaink ezt meg is teszik, hogy a kooperációkon, illetve a helyszíni ellenőrzéseken tényleg
megköveteljék azokat a műszaki előírásokat, amik a későbbi biztonságos üzemeltetést biztosítják
számunkra, önöknek, mint tulajdonos, nekünk, mint üzemeltető. Körülbelül ennyi lenne a divízió
feladata, munkája. Ha van kérdés, válaszolok.
Tóth Tibor képviselő: Nekem lenne egy kérdésem, hogy tudunk-e valamit az egységes vízdíjról?
Tari János: Nem hivatalosan? Hivatalosan, nem tudok sajnos semmit. Mi is legalább úgy várjuk,
mint önök, azért bízunk benne, hogy abba a vízdíjba, amit, még ha a lakosság felé nem is, mert
most nem erre megy a kormányprogram, lesznek a mostani beruházással kapcsolatosan bizonyos
költségek, amiket azért az önkormányzatokat érint, polgármester úrral beszéltem hogy senki nincs
úgy megelégedve. Bízunk benne, hogy lesznek olyan amortizációs alap meghatározó benne, ami
bizonyos rekonstrukciós munkákra lehetőséget ad. De hogy ez milyen mértékű lesz, és milyen lesz
egységes lesz az egész országba, egységes lesz az Alföldvíznél vagy külön településekre lebontva,
ilyen információnk nincs. Ami én úgy gondolom, hogy az ünnepek előtt nem fog kijönni.
Dr. Tóth Tibor jegyző: Mi a nem hivatalos, amit így sejtelmesen tetszett mondani, hogy a
hivatalosat vagy a nem hivatalosat akarjuk hallani?
Tari János: Szakmai alapon a benyújtott vízdíjakat úgy tudjuk, elfogadták.
Kiss Albert Zoltán: Forintálisan semmilyen adat nincs, még csak hozzávetőlegesen sem, ugye az
önkormányzatoktól az állandósági szerepkört a törvények elvették, a Magyar Energia Hivatal
terjeszti fel a miniszteri rendeletbe a díjakat. Úgy tudjuk, hogy ezek a felterjesztések
megtörténtek, megtörténnek és a miniszter hivatalosan, kihirdeti ezeket rendeletben. Annyit
tudunk, hogy ebben a vízdíj témában lépések történtek, de miniszteri kihirdetés még nem történt.
Kormányos Sándor polgármester: Bennünket Csengelén talán annyiban érintene, hogy
szerintem a lehető legalacsonyabb a vízdíjunk itt a környékben és mi attól tartunk, hogy ha
bennünket hozzáemelnek a többihez, nekem voltak olyan információim, hogy talán felső határ
volna megszabva és az alsókat majd szakaszosan, emelik hozzá. Mi ennek örülnénk, ha egy
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huszárvágással mindenkit egy szintre hoznak, az Csengelének kényelmetlen helyzet lesz, mert az
nálunk egy komoly emeléssel fog együtt járni.
Kiss Albert Zoltán: Különböző hírek terjednek, vannak olyanok is, hogy talán régiós szinten,
aztán hogy egységesen. Mi sem tudunk egy öntetű választ adni rá, mert még kiforrás alatt van a
dolog.
Máté Gábor polgármester: Olyan kérdésem lenne, hogy a műszaki átadások most folynak a
felújítások, illetve a pályázat kapcsán itt. Én több jelzéssel éltem már a kivitelezőnek, hogy milyen
hiányosságokat tapasztaltunk. Egy részét helyre tették, a továbbiakban akkor kivel tárgyaljak? Én
eddig mindig a műszaki ellenőrt, vagy a műszaki kivitelezőt hívtam ez ügyben és velük tárgyaltam.
Még nem teljes a hiánypótlásuk, mi tévő legyek ez ügyben az egyik kérdésem. A másik pedig hogy
az új vezetékeknél a bekötésekre mikor kerülhet sor, és kit kell keresni ez ügyben? Illetve lehet-e
majd csomagban megoldani a bekötéseket, hogy gondolom, ha csomagba tesszük ezt, akkor lehet
valami olcsóbb megoldást találni úgy a tervezés, mint a bekötések terén. Van önkormányzati
érdekeltség is egy közkifolyó, meg egy önkormányzati tulajdonú ingatlannak a bekötése szintén.
Tari János: Igazából január 1-től üzemeltetünk Pusztaszeren, mint Alföldvíz csak akkor tud
belépni, az információink elég szegényesek a beruházásról, az az egy látogatás volt, amikor egy jó
hónappal ezelőtt de maga a hálózati rekonstrukcióról tényleg nincs információnk. A technológiáról
van, de hát akkor még az is építés alatt volt. Kihez kell fordulni jelen pillanatban, én csak a
mérnököt tudom ajánlani, akinek a legnagyobb szava van a beruházó után, nekem ez a
javaslatom, az ő szava dönt végül is. A bekötéseket, hogy most milyen formában tudjuk
megoldani, látni kell az állapotokat, tényleg nincsen információnk. Az a legrosszabb, amikor van
egy beruházás, és közben történik egy üzemeltető váltás. Ebből nincsenek jó tapasztalataink, de
biztos vagyok benne, hogy január első napjaiban neki fekszünk, de addig viszont semmilyen
dokumentáció nem áll rendelkezésünkre.
Máté Gábor polgármester: Én annyit kérnék, hogy időnként előfordul, hogy történtek bizonyos
műszaki ellenőrzések, átvételek, hogy nem minden esetben tudtam ezekről, tehát szeretném, hogy
ha itt helyben vannak, minket érintő dolgok, akkor én is jelen lennék, hogy tudjunk róla és vagy én
vagy, az általam megjelölt műszaki ember jelen lehessen esetleg az ilyen terepszemléken.
Tari János: Természetesen. Kérdezném, hogy van-e valami információ, hogy a műszaki átadást
mikorra tervezik?
Máté Gábor polgármester: Nem tudom.
Tari János: Várhatólag ez az Alföldvizet minden képpen érinteni fogja.
Máté Gábor polgármester: Én úgy gondolom, hogy igen, mert bizonyos műszaki átadások
történtek, de nem végleges a történet. Én még nem voltam jelen egyetlen egy műszaki átadáson
sem.
Tari János: Akkor azt sem tudjuk pontosan, hogy a műszaki átadás megkezdődött-e?
Máté Gábor polgármester: Az biztos, hogy megkezdődött, nincs információm arról, hogy itt
végleges átadás történt volna, még folynak a munkálatok. A legfőbb probléma az, azért nem lehet
átadni, mert a három negatív vízminta hiányzik. Pillanatnyilag folyamatosan a tisztítás szintjén
vagyunk, bizonyos dolgokat át lehetett adni, de magát az egész rendszert nem, mert még nem tart
ott a vízminőség, hogy rámondjuk azt, hogy ez most úgy üzemel, ahogy elvárható, nyilván addig a
műszaki átadás sem történhet meg véglegesen.
Tari János: Igen, ilyen információnk volt, hogy nem csak önöknél, hanem máshol is ahol ugyanez
a kivitelező, ilyen gondokkal küzdenek. Reméljük, hogy január 1-je után még mi is valamilyen
szinten labdába tudunk rúgni.
Máté Gábor polgármester: Többet fogunk tudni a jövő hét közepén, mert akkor lesz társulási
ülés, amikor ezeket, a dolgokat részletesen egyrészt informálódunk, meg lesz valamilyen zárás is,
tudni fogjuk, hogyan megy tovább a dolog. Én rendszeresen ott vagyok minden egyes
tájékoztatón, amiről beszélünk azok rendre is állnak előbb-utóbb.
Tari János: Én úgy gondolom, hogy nyugodtan kijelenthetjük, hogy ha valamilyen szakmai
segítségre van szükség, akkor szerintem állunk rendelkezésre, mert jövőre akkor mi küzdünk vele
ketten. Köszönöm.
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Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Egyéb kérdés esetleg van-e?
Kormányos Sándor polgármester: Nekem volna egy olyan megjegyezni valóm, hogy Csengelén
jött föl ez a probléma, hogy akkor, amikor ezek a bekötések voltak végül is a tolózárakat cserélték
és időközönkénti vízhiányok voltak. Mi azt elfogadtuk, hogy eléggé tág határok között volt
meghatározva, tehát egész tág intervallumra, és napszak sem volt meghatározva, de sajnos ez
nem működött. Nekünk ki kellet külön jelölnünk az önkormányzatnál egy munkatársunkat, és
önökkel is fölvenni a kapcsolatot, és onnantól fogva egy kicsit gördülékenyebben mentek a dolgok.
Nem tudom, hogy ha máshol ezeket a munkákat végzik, lehet, hogy célszerű lesz rá odafigyelni
mert az nagyon nehezen működik, hogy a közintézményekbe össze-vissza történik a víz elzárása,
itt gondolok egy óvoda konyhára, de közintézményként említem meg a kocsmákat is. Ők se veszik
rossz néven, ha délben 12-kor, amikor a fél falu megáll és szeretne bemenni pont akkor nincs víz
és ők, erre nem tudnak rákészülni. De ez hála istennek az önök munkatársa pozitív hozzáállásával
nagyon jól működött. Volt egy problémás esténk, amikor egészen hosszú ideig elhúzódott a
munkavégzés, de ahogy szóltunk öt perc múlva megjött a víz. Egy elég jól működő, egy elég
gördülékeny rendszerrel ismerkedtem én meg, pozitív hozzáállással ismerkedtem meg, aki a
problémát megoldani akarja és a problémát nem gerjeszteni, akarja. Nálunk az kezdett el
működni, hogy kiírtuk az önkormányzat előtti hirdetőtáblára hogy ma nem lesz vízszünet, vagy ma
lesz vízszünet 11-13 óráig és akink fontos volt eljöhetett arra. Illetve olyanoknak, akiknek tényleg
szükségük van a vízre, azoknak szóltunk, hogy ezen a napon készüljenek rá, nagyon nehéz úgy
egész napra beállítani, mert nincsenek otthon az emberek, gondolok a mosógépekre,
mosogatógépekre, ezek nagyon könnyen tönkre mennek egy nem várt vízszünettől.
Tari János: Köszönjük az észrevételt, de a munka nagy része már lement.
Dr. Tóth Tibor jegyző: A túrások helyre lesznek állítva? Azért tettem fel ezt a kérdést, mert mát
többen kérdezték tőlem.
Tari János: Igen. Igyekszünk, ott lenni és ebből szokott konfliktus lenni, hogy mi azért
megköveteljük. Ezért kérjük ezeket, az észrevételeket, segítséget, mert azért a településen önök
mozognak jobban, ha kapunk ilyet természetesen reagálunk rá. A következő kozultáción föl fogjuk
vetni, ami kéthetente van, és jelezzük, hogy most már jó volna elkezdeni a helyreállítást. Én ezt
minden féle képpen jelzem a kollégáknak.
Katona Attila képviselő: Én azt szeretném kérdezni, hogy szó volt róla, hogy Kistelek is és
Kiskunmajsán is lehet ügyet intézni, mind két helyen lehet mindent intézni? Ha Csengeléről
átmegyek Kiskunmajsára mindent el, tudok intézni Csengelével kapcsolatosan?
Tari János: Igen.
Germán Béla: Még annyit, hogy Kiskunmajsán még nem nyitott meg az ügyfélszolgálat,
folyamatban van a helyiség kialakítása, de meg fogjuk hirdetni hol lesz elérhető, hogyan lesz
nyitva.
Tari János: Amit még nem mondtam el, hogy Csengelén már minden objektumunkon kint van az
elérhetőségünk úgy a műszaki készenlét, mint az ügyfélszolgálat. Nagyon bízunk benne, hogy a
hónap utolsó napjaiban ez Pusztaszeren is megtaláltató lesz, azon van két telefonszám, van maga
a műszaki hiba bejelentés, ami 24 órás, illetve van az ügyfélszolgálat, ahol csak egyetlen egy
számot kell beütni mindenkinek a saját irányítószámát.
Máté Gábor polgármester: Köszönjük szépen a tájékoztatót.
Bóka Anita: A kollégám szavait kiegészíteném az ügyfélszolgálat tevékenységeivel. A
legfontosabba, ami szerintem, a felhasználókat érdekli az a számlázás rendje, hogy mi alapján
számlázunk. Fontos tudni, hogy félévente van leolvasás nálunk, ami azt jelenti, hogy a két
leolvasás közötti időszakban részszámlákat küldünk. Ez a részszámla egy előre meghatározott
átlag mennyiséget jelent, amit bármikor le lehet pontosítani, ha szükséges. Amennyiben a
felhasználó szeretné a tényleges fogyasztását fizetni, havi szinten, arra is van lehetőség, ilyen
esetben havi mérőállás bejelentést szükséges alkalmazni. Ehhez egy előzetes regisztrációt kell
megtenni az ügyfélszolgálatunkon, akár telefonon vagy személyesen az ügyfélszolgálati
irodánkban, de online nem lehet regisztrálni. Először jelezni kell egy kolléganőnknek, hogy
regisztrálni szeretne, utána lehet online jelenteni a mérőállást, de ennek van egy intervalluma,
amit 10-e és 20-a között lehet megtenni, ez egy állandó időszak. A leolvasásról annyit szeretnék
elmondani, hogy a kollégáink felismerhető állapotban vannak, ugyanis öltözéküket meg lehet
ismerni, Alfölvizes logóval ellátott igazolvánnyal rendelkeznek, egy meghatározott azonosítóval.
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Tari János: Ezen van egy szám, illetve a hátulján van egy telefonszám, ahol lehet azonosítani.
Bóka Anita: A közvetlen telefonszámon meg tudják mondani, hogy valós-e vagy sem az
azonosítószám. Aki nem szeretne papíralapú számlát kapni, lehetőség van online számlát igényelni,
erre a honlapunkon van lehetőség a regisztrálásra, az alfoldviz.hu oldalon. Tulajdonképpen öt évig
megőrzik a számlákat és bármikor megtekinthetők. Illetve egy újdonság a honlapunkon, a múlt
hónapban indult meg az online ügyfélszolgálat, ami nem igényli a személyes ügyintézést, lehet
átlagot módosítani rajta, meg lehet nézni a folyószámla egyenleget, vagy az utolsó mérőállást
akár, ezzel időt takarít meg a felhasználó. Körülbelül ennyit szerettem volna elmondani.
Máté Gábor polgármester: Anitától szeretném kérdezni, hogy van-e lehetőség arra, hogy a helyi
újságokban, Csengelén is és Pusztaszeren is, van helyi újság, egy ilyen részletes információt,
ismertetőt adjon az Alföldvíz Zrt a lakosság felé, mert mi most meghallgattuk, de összeszedettebb
lenne az, hogy ha önök egy cikk keretében erről értesítenék a lakosságot. Annál is inkább, mert azt
utána ők is elővehetik, elrakhatják, és ha szüksége van rá, akkor újra előveheti.
Bóka Anita: Hírlevelet minden képpen fogunk küldeni, minden lakosnak.
Germán Béla: Hírlevelet fognak kapni a felhasználók, és ezt meg tudjuk a helyi újságban
jelentetni mind két újságba. Ki is postázzuk, de a helyi újságba is be lehet tenni.
Máté Gábor polgármester: Jó, akkor lesz egy hírlevél, amit minden lakos meg fog kapni, de
továbbra is azt mondom, hogy ha bármilyen információ van, a helyi újság önöknek rendelkezésre
áll ingyen és bérmentve, nincsenek közlési díjak a szolgáltatások díjmentesen közölhetők
tetszőleges terjedelemben.
Germán Béla: Köszönjük szépen.
Máté Gábor polgármester: Egyéb kérdés esetleg? Amennyiben nincs, akkor én megköszönöm
Anitának és az uraknak a tájékoztatót.

Magyar Gábor Ferenc képviselő megérkezett; a jelen lévő képviselő-testületi tagok száma: 6 fő.

Máté Gábor polgármester: Most már így magunk között maradva, még egyszer köszönteném a
csengelei vendégeinket és mondanám, hogy olyan ötlet alapján szerveztük meg ezt a mai közös
testületi ülést, hogy a választások után mind két testületben történtek változások, és az új tagok
számára szerettük volna egyrészt bemutatni a képviselő-testületeket egymásnak. Némi információt
kapni jegyző uraktól, az együttműködés kereteiről, eddigi tapasztalatokról, örömeinkről,
bánatainkról, meg nem oldott és megoldott kérdéseikről. Ez lenne a mai nap második napirendi
pontjának a története. Én mindjárt kezdeném is a mi testületünk bemutatásával. Jaksa Tibor
jegyző urat nem kell mindenkinek már bemutatnom. Ha jól emlékszem 2004 óta bonyolítja nálunk
jegyző úr az ügyeket. Új képviselő társunk, Kósáné Buknicz Mária, ő a helyi óvodában óvónőként
dolgozik, pusztaszeri születésű, de mondj magadról egy pár szót inkább te.
Kósáné Buknicz Mária képviselő: 37 éve vagyok a pályán, itt helyben születtem itt is lakom, itt
élek, két gyermekem van, ők már külön élnek, jelenleg egyedül élek. Szeretem a munkámat, és
mivel nagyon egyedül vagyok, ezért gondoltam, hogy én is kiveszem a részem a közösségi
munkában és szeretnék a legjobb tudásom szerint ebben részt venni. Köszönöm.
Máté Gábor polgármester: Marika első alkalommal képviselő-testületi tag, ő most tanulja a
dolgokat, de reméljük, hogy ez gyorsan fog menni. Alpolgármester asszony Nagy Emese, őt már
ismeritek, vele már találkoztatok, de azért Emese is mondhat pár szót magáról.
Nagy Emese képviselő: Én itt dolgozom a házi orvosi rendelőben, és már nem tudom hány ciklus
óta, vagyok benne, ha jól tudom a harmadik alpolgármesterként, negyedik képviselőként. Én is
törzsgyökeres pusztaszeri vagyok, jól ismerem az embereket, jobban ezeket, a szociális területeket
tudom átlátni. Szeretnék én is a segítségére lenni a helyi lakosoknak, és nagyon szeretek itt a
testületben, mert mindig nagyon jó hangulatú testületi üléseink vannak. Köszönöm szépen.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen. Korelnökünket mutatnám be, Sági Mihályt ő lakik
legrégebb óta közülünk Pusztaszeren.
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Sági Mihály képviselő: Köszönöm. 68 éve születtem, tehát 68 év óta élek a településen,
megszakításom volt 27 hónap katonaság Kiskunhalason. Mindig is itt dolgoztam, két felnőtt
gyermekem van, önálló éltetet, folytatnak. Elsőre vagyok képviselő, és miért vállaltam, hogy 68
éves fejjel nekivágjak ennek a munkának. A feleségem több cikluson keresztül volt képviselő, és
mivel a Pusztaszer Községét Közalapítvány elnöke lett ezért nem lehetett képviselő. Azt
tapasztaltam a faluban, hogy ezért a képviselőségért én nem tudom, hogy miért addig, míg
olvasom, hogy más településeken tíz fölötti jelentkezők vannak nálunk, ha én nem jelentkeztem
volna képviselőnek, akkor pont annyian jelentkeztek, ahányan megválaszthatnak. Én munkát
vállaltam, én is azt mondtam az embereknek, volt egy kis cikkem a helyi újságban, hogy munkát
vállalok, nem azért akarok eljönni, hogy itt legyek, véleményt akarok, véleményt szeretnék
formálni, és részt venni a döntésekben. Ízig, vérig pusztaszeri vagyok, én mindenkivel összefogok,
ha a település érdekét kell képviselni, és pártoskodás nélkül csinálnám az elkövetkező öt évben.
Vállalkozó vagyok, nyugdíjasként, fuvarozással és táp-takarmánykereskedéssel foglalkozom,
szerintem ugyanolyan nehéz, mint egy önkormányzatot csinálni. Köszönöm szépen.
Máté Gábor polgármester: Misi igaz, hogy elsőre képviselő, de nagyon nagy tapasztalata van az
önkormányzatiság terén, azt azért ne felejtsük el. Fülöp Pált, őt már a többség ismeri, találkozott
vele.
Fülöp Pál képviselő: Mindenkivel találkoztam már vagy ilyen vagy, olyan szituációban már,
Csengelén is viszonylag sűrűn megfordulok, nekem az Országos Mentőszolgálatnál van a főállásom,
már 20 éve. Két szálon fut a pályám, mert egyrészt mentőápoló és mentő- gépkocsivezetőként és
mentő technikusként dolgozom, másrészt pedig a szociális területben próbáltam elmerülni, hogy
úgy mondjam, szociális munkás és okleveles szociálpolitikus végzettségem van. Ezeknek, a
végzettségeknek a felhasználásával óraadó oktatóként tevékenykedem szociális gondozó és ápoló
képzésében. Mivel törzsgyökeres pusztaszeri vagyok, oly annyira, hogy a nagyapám részt vett a
falu alapításának munkálataiban, illetve az akkori gazdakör létrehozásában, a szomszédos
épületben. Ezért azt gondoltam, hogy kötelességem részt venni, ha ezt a lakosok is úgy akarják, a
falu munkájában, a falu irányításában, a problémák megoldásában, amennyire a képességem és a
tudásom és az időm engedi. Van egy fiam és egy lányom, mind a ketten még általános iskolások, a
feleségem pedig óvoda pedagógusként dolgozik. Szegedi kapcsolataink is vannak, oda járnak a
gyerekeim iskolába, így hozta az élet, feleségem ott vállalt munkát, és tulajdonképpen egy ilyen
kétlakiságban vagyunk, de Pusztaszerhez nagyon erős szálak kötnek és a mai napig én a legtöbb
időmet, itt töltöm a faluban. Köszönöm szépen.
Máté Gábor polgármester: Köszönjük szépen. Én magamról mondanék egy pár szót. Én Máté
Gábor vagyok, és 87-ben kerültem ide a faluba, a Dunántúlról, igazából én Pakson nőttem fel, és
egy kis négy éve segéd iskolai munkával a Dunántúlról kerültem ide az Általános iskolába. Később
az iskolában igazgató-helyettesként dolgoztam, aztán kicsit nagyobb kihívások felé próbáltam
kacsintgatni, egy helyi cégnél vállaltam ilyen reklám tárgyak előállításával foglalkoztak, akkor
csináltam kommunikációs feladatokat, aztán később egy rokoni kapcsolat révén a helyi volt TSZ
majorban egy iskola bútor gyártó üzemet üzemeltem be egy két-három éven keresztül és ezt
követően lettem 2006-ban polgármester, és ezt az óta végzem. Két felnőtt gyermekem van, egy
30 éves és egy 26 éves. A kisebbik jelenleg egyetemre jár, volt neki egy kis kerülőútja négy évig
élt kint Madridban, próbálta az életet tapasztalni. A nagyobbik is elég korán kezdte az önálló életét,
most pillanatnyilag természetfotózással foglalkozik meg talán még hosszú éveken keresztül a
későbbiekben is. Tőlünk még magyar Gábor képviselő társunk van még hátra.
Magyar Gábor képviselő: Magyar Gábor vagyok, jelenleg az agrárgazdasági kamara Csongrád
megyei szervezeténél dolgozom, mellette még a családi vállalkozásban is próbálok helyt állni. Én
igazából a mezőgazdasági vonalat képviselem, mint a hivatalban, mint a magánéletben. Családi
állapotom jelenleg egyedülálló, röviden tömören magamról csak ennyit tudok mondani. Azért
vállaltam a képviselőséget, hogy a képviselő-testületen belül úgy gondolom a mezőgazdaságot én,
képviselem, egyrészt a kamarán keresztül is tudom, másrészt a családi vállalkozásból kifolyólag is.
Úgy gondolom itt a képviselő-testületen, keresztül jobban belelátok Pusztaszer működésébe, talán
tudom a munkámmal segíteni ezt az irányvonalat is.
Máté Gábor polgármester: Nagyon örülünk, hogy fiatalodott ez által a társaságunk, mert még 40
alattiak sem nagyon voltak az utóbbi időben.
Magyar Gábor képviselő: talán a koromból adódóan az élettapasztalatom még kisebb, de
remélhetőleg majd ez még változik, és így jól tudok majd fejlődni, mint a kamarán keresztül, mint
itt, sokat tudok tapasztalni, sokat tudok tanulni.
Máté Gábor polgármester: Én biztos vagyok benne, hogy ez így lesz. Köszönjük szépen. Akkor
most már Csengele következik.
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Kormányos Sándor polgármester: Nagyon szépen köszönöm a szót. Kormányos Sándor vagyok,
Csengeléről érkeztünk, Csengelének a polgármestere vagyok. Nagyon szépen köszönjük a
meghívást. Mi azért már régebbről ismerjük egymást Gáborral, illetve a képviselő-testületnek a
régebbi tagjaival. A bemutatkozásomat én is végére szeretném hagyni, amint te tetted. Viszont
akkor úgy, ahogy itt végig mennénk, legelőször szeretném bemutatni Csókási Zoltánt, ő az
alpolgármesterünk.
Csókási Zoltán képviselő: Én tulajdonképpen azért indultam, hogy a helyi vállalkozók gondjait,
problémáit kicsit képviseljem, meg természetesen nem titkos vágyam, hogy az iparűzési adót
leszorítsuk. Ezt ígértem, hogy egy kicsit csökkentjük, sőt a polgármester úr is. Tulajdonképpen
nekem is az a feladatom, hogy azt szeretném képviselni, ti is és képviselő társaim is, hogy
képviseljem a faluban élő embereket és gondjaikat, problémájukat és próbáljuk megoldani.
Magamról annyit, hogy én már 30 éve vagyok fuvaros vállalkozó, 84 óta. Nem is igazán akartam
indulni, képviselőnek, de mondták, hogy induljak, és tényleg képviseljem az embereket és sikerült
jóval, jobb eredménnyel, mint gondoltam volna. Meglepődtem az embereken, mert én úgy
gondoltam, hogy az emberek azok irigyek, de ez nem igaz. Sok jóindulatú ember van Csengelén és
nem így nézik, hogy kinek mije van, sőt úgy nézik, hogy ki hogy dolgozott meg érte, ennyit a
képviselőségről. Három gyermekem van, a feleségem pedagógus, én nemzetközi fuvarozással
foglalkozom, most már csak. Az egyik gyerekem nálam dolgozik, kamionozik a másik üzletkötő egy
nagyobb gumis cégnél, a lányom egyetemre jár, Szegeden. Talán ennyit magamról. Köszönöm
szépen.
Kormányos Sándor polgármester: Szerényen mondtad, de mindegyikünket meglepte, hogy a
900 szavazóból több mint 600-an gondolták úgy, hogy benne kell lennie a testületben. Ez
bennünket is meglepett, mert azért nálunk jóval több induló volt, és elég sokan gondolták, hogy ő
legyen, aki legfőképpen képviseli a csengeleieknek az érdekeit. Nagyon szépen köszönjük.
Következő képviselőnk, Katona Attila Csengele hitoktatója és Pusztaszernek is. Amit kell még róla
tudni, hogy évek óta én is szervezem a csengelei falunapokat, és mindig csak ajánlani tudom, nem
tudom, hogy tették-e már felelőssé érte, a csengelei falunapoknak ő
az időjárás felelőse, eddig valahogy mindig sikerült a megfelelő helyre közölni, hogy jó idő legyen.
Attila mutatkozz be légy szíves.
Katona Attila képviselő: Köszönöm szépen. Épp azon gondolkoztam, hogy 2002-ig nem tudtam,
hogy van olyan falu, hogy Csengele. akkor, 2002 nyarán költöztünk Csengelére, a feleségemmel a
plébániára, és amikor csengelei lettem, akkor pusztaszeri is félig, mert egyből mind a két faluban
kezdtem el hitoktatást. 2002 óta legalább hetente háromszor átjövök Pusztaszerre, félig-meddig
pusztaszeri is lettem az után, hogy csengelei. én annyira megszerettem Csengelét, hogy az óta én
már csengeleinek érzem magam. Közben hogy született négy kislányunk, a legnagyobb 12 éves a
legkisebb pedig 7, oda járnak az iskolába. a feleségem is hitoktató, most már itt is, ott a falunak az
ifjúsági életéért próbálunk szervezkedni, meg a családoknak szervezünk programokat
folyamatosan, pályázunk ide-oda. Amikor csurran-csöppen egy kis pénz, akkor szervezünk gyorsan
valamit. Örülök neki, hogy 2006-ban bekerülhettem a testületbe, azóta a harmadik ciklusban
vagyok képviselő, és igyekszem a legjobb tudásom szerint, amihez értek abban segíteni a falunak
a működését. Úgy gondolom, hogy jó kapcsolatom van mindenkivel a faluban, igyekszem
mindenkinek, aki hozzám fordul bármilyen ügyes-bajos dolgával segíteni.
Kormányos Sándor polgármester: mindenkinek nagyon jó és pozitív a gondolkodásmódja,
Csengelén is a képviselő-testületben, ne haragudj meg, ezt nagy plénum előtt nem mondtam ki és
bízom benne, hogy nem haragszik meg senki érte, de én magunk között úgy hívtam, hogy Attila az
önkormányzati képviselő-testület lelkiismerete. Attila nagyon szépen köszönöm. Bemutatnám a
következő képviselőnket, ő Tóth Tibor a korelnökünk. Róla annyit kell tudni, két dolog, az
építkezés, ami nagyon közel áll hozzá, a másik, viszont amiről majd többet fogsz mondani, amivel
többen láthatják a háromkerekű motor kérdése. Nagyon szereti, motorokat épít, ezzel foglalkozik.
Nagyon büszkék vagyunk, mert messzire viszi ezekkel, a motorokkal Csengelének a hírét.
Mutatkozz be légy szíves pár szóban. Egyébként kert szomszédok vagyunk.
Tóth Tibor képviselő: köszönöm szépen. Amit kihagytál, vállalkozó vagyok az első pillanattól
kezdve, computer vezérlési marógépeket gyártunk, európai hírű kis cégünk van. A motor
egyébként hobbi, amit a Sanyi mondott, de nagyon szeretem azt is. Nős vagyok és két felnőtt
gyermekem, van, és egy unokám a szeme fénye egy 11 éves kislány. Nagyon szeretem Csengelét,
ott születtem, és a munkámmal szeretném segíteni a falut. Harmadik ciklusomat nyomom a
képviselő-testületben, és nagyon sokat tettem a faluért. Szeretem, amit csinálok, lelkiismeretesen
csinálom köszönöm szépen.
Kormányos Sándor polgármester: Tibor, nagyon szépen köszönöm. Bemutatom nem utolsó
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sorban, csak a hely hozta így, Varga Árpádnak hívják. Az Árpiról azt kell tudni, hogy a sült húsok
és a grillezés és a hússütés nagy mestere. Enni is szeret és elkészíteni is, nagyon szereti.
Rendezvényeken mindig fő helyet képvisel, mert őt állják körbe a legtöbben, mert várják mikor sül
ki a hús. Árpi, pár szót magadról.
Varga Árpád képviselő: Köszönöm szépen. Varga Árpád vagyok, én nem Csengelén születtem,
de két éves voltam mikor odakerültünk. Édesapámat sokan ismerik Pusztaszeren is, sokat
helyettesítette a Novaszel Balázst itt, mint orvos. Én a képviselő-testületben megpróbálom a kis
embereket képviselni. Boltban dolgozom, ott látom kinek, van pénze és kinek nincs. Sajnos sokan
eljutnak odáig, hogy fel kell íratni az egy kiló kenyeret, de ezt, azt hiszem, nem kell bemutatni,
mert itt Pusztaszeren is ismerős a dolog. Két gyönyörű gyermekem van, feleségem. Köszönöm
szépen.
Kormányos Sándor polgármester: Árpi nagyon szépen köszönöm. Még két képviselő társunkról
kell beszélnünk, Lantos István, aki történelem és testnevelés szakos tanár. Most utólag kér
elnézést, de nem tudtak itt lenni, mert vizsgáztatnak. Neki két nagyon szép nagylánya van, és az
iskolában éli, végzi mindennapi munkáját. Ez neki már a negyedik ciklusa képviselőként. A
következő Longa Istvánné, ő a csengelei általános iskolának az igazgatója, ő új, mint ahogy Zoli is
új játékos a csapatban. Most indult először, és nagyon szép eredménnyel jutottak be mind ketten,
nagyon szépen kaptak bizalmat. Ő az ügyrendi bizottságunknak a vezetője, egy nagy fia van és a
férje Csengelén autószereléssel, foglalkozik. Van még a jegyzőnk. Tibi, egy pár szót mondjál
magadról.
dr. Tóth Tibor jegyző: Nagyon szépen köszönjük a meghívást, és hogy itt lehetünk. Magamról
annyit tudnék elmondani, hogy szerintem engem mindenki ismer, talán az újak nem. én 2001-ben
kerültem Csengelére vissza ebbe a közigazgatásba, azóta csinálom itt a jegyzői feladatokat. 2002
óta, mint kinevezett jegyző tesszük a dolgunkat. Igazából sokat nem tudok ehhez hozzáfűzni, az
állampolgárok meg nagyon dicsérnek bennünket, vagy így vagy úgy. Én készültem egy négy
oldalas beszámolóval, ami a közös önkormányzati hivatal munkájáról szól, de azt majd utána, ha
polgármester úr is elmondta a bemutatkozását.
Kormányos Sándor polgármester: Nagyon szépen köszönöm. azt még tudni kell rólunk, hogy
ott tartunk jelenleg, hogy Csengele 2000 alatt, 2000 fölött van, s Tibit azt mindig bántom azzal,
hogy mi testületi határozatba szeretnénk hozni hogy 30 év alatt három gyerek, 30 és 40 év között
kettő, 40 év fölött egy, 50 év fölött már nincsenek elvárásaink, bár volt aki rossz néven vette. Ezt
mindig el kell mondani, mert Tibiéknél még nincsen gyerek. Én is bemutatkoznék, Kormányos
Sándor vagyok Csengele polgármestere október 12-e óta. Előtte 16 évet voltam képviselő, 4 évet
voltam Csengele alpolgármestere, Sánta Ferenc polgármester úr mellett. Nős vagyok 20 éve, egy
19 éves fiam van. Mindig Csengelén laktam, ide születtem, ahogy Tibi is, mondta én is lokálpatrióta
csapatból, származom. Úgy hiszem, hogy Csengelén kel a nap és Csengelén is nyugszik le, és
közben Pusztaszert megvilágítja, úgy hiszem, hogy Csengele a világ közepe. Annyit kell rólam
tudni, hogy állattenyésztő mérnök végzettségem van, de örökké kertész voltam. A szüleimmel
együtt kertészkedtem, utána én saját üvegházat építettem, 10 évig egy intenzív palántanevelőt
működtettem. Majd egyik napról a másikra egy hirtelen gondolattal elmentem szegedre dolgozni.
Ott projektmenedzserként dolgoztam, több névjegy fűződik a nevemhez, élelmiszebiztonsági
védjegy, újságszerkesztés, határon túli kapcsolatok ápolása, projekt kivitelezések, alapjában véve
kapcsolattartás a gazdákkal. Utána falugazdász lettem, majd kabinetvezetőként Kispál Ferenc úr
mellett dolgoztam egy évet és ezt a helyet én most Gábornak, adtam át, most már ő fogja vinni a
kabinetvezetést. Mellette még annyit lehet tudni rólam, hogy gazdálkodom, egy pár darab tehenet
tartok, földem van, illetve biogazda minősítésem van, illetve szaktanácsadó vagyok tejtermelés
szaktanácsadó, vagyok, mindehhez egy szaktanácsadói minősítés is társul. Röviden ennyit
szerettem volna magamról mondani. Ami még hozzám tartozik, ezt a kis kosarat mindig viszem
magammal. Most ragadnám meg az alkalmat, mert sokat beszéltünk egymásról de egy magyar
ember, meg egy olyan közel álló csapat amilyen a miénk Pusztaszerrel, azonos gondolkodásmód,
azonos világnézettel, hogy egy koccintásra szeretném önöket meghívni, hogyha lehet.
Máté Gábor polgármester: Majd a végén, mert most még a jegyző urak beszámolója van.
Kormányos Sándor polgármester: Akkor most a koccintás csúszik. Köszönöm szépen.

2. napirendi pont: Jegyző beszámolója a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal
működéséről
Máté Gábor polgármester: Dr. Tóth Tibor jegyző: köszönöm szépen a szót. Tisztelt
polgármester urak, képviselő-testületi tagok, aljegyző úr. Nem árulok el azzal nagy titkot senkinek,
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hogy 2013 március 1-vel létrehoztuk a csengelei közös önkormányzati hivatalt a gesztor település
szerinti nevet kapta. 2011. évi 189. törvény, ami Magyarország helyi önkormányzatairól szól ez,
tette ezt kötelezővé azoknak a településeknek, amely település lakosságszáma 2000 fő alá
csökkent. Csengele is akkor ilyen volt, most igazából táncolunk azon a nagyon vékony hajszálon,
most se érjük el a 2000-et, talán elérjük úgy, hogy január 1-jén ez az állapotunk meg lesz. De
nekünk ez mindig Demoklész kardjaként lebeg a fejünk felett, hogy 2000 fő alatt vagyunk. Nagyon
örültünk ennek a nem is mondhatom, hogy megkeresésnek, mert a két polgármester egyszerre
gondolkodtak szinte közösen ebben, tehát egymást találtuk meg ezzel a dologgal és létrehoztuk ezt
a közös önkormányzati hivatalt a hivatali munka közös elvégzésére. Mit lát el ez a közös hivatal? A
képviselő-testületeknek, a képviselő-testületeknek, a bizottságának a működésének a kapcsolatos
feladatok ellátásával foglalkozik. A képviselő-testületi tagoknak a működésével kapcsolatos
feladatokat látja el. A polgármestereknek az államigazgatási hatáskörbe rájuk ruházott feladatok
előkészítésével, végrehajtásával foglalkozik, illetve minden más egyéb feladatot, amely nem
tartozik valami területi államigazgatási szerv, vagy járásnak a hatáskörébe. Idén április 30-a volt,
amikor utoljára beszámoltunk a közös önkormányzati hivatal munkájáról. Nagyon nagy
újdonságokat nem fogok tudni mondani. Mi van itt a közös önkormányzati hivatal működésén
belül? Az anyakönyvezés a szociális ügyintézés, és a pénzügy. Az anyakönyv-vezetési feladatokat,
azt Csengeléről átjárva az anyakönyvvezető látja el. Most ebben van egy kis törés, amit az írásos
anyagba nem írtam bele, de a személyi állományunk annyiban változott, az utolsó beszámoló óta,
hogy az anyakönyves kolléga Laczkó Magdolna szeptember 24 óta táppénzen van, és ez az állapot
egy hosszabb idejű lesz. ezért muszály volt másképpen megoldanunk az
anyakönyvezési
feladatokat, Csengelén én csinálgatom úgy, hogy a Szidike segít be, meg itt hozzátok is ő jár át, és
ő csinálja a feladatokat. Illetve a Magony Rita van még belevonva ebbe a dologba, ha jól értesült
vagyok, akkor ő esküvőt is tartott itt. Ezeket mi így ellátjuk a Magdi táppénze ellenére is. Amúgy a
két hivatal szinte önállóan működik, mindkét településen van pénzügyes kolléganő, adóügyes, pont
a Pali itt is ül, tisztelettel köszöntelek. Igazgatási ügyintéző, jegyző mind két településen van, tehát
szinte önálló hivatalként működik, közös hivatali titulus ellenére. Dr. Jaksa Tibor kollega úr
Pusztaszeren nagyon gyönyörűen ellátja a jegyzői feladatokat, őt ezért csak hála és köszönet illeti.
Beszéltünk a közös hivatal dologi kiadásáról, ahol főleg papír, írószer van, illetve azoknak a
számítógépes programoknak, az alkalmazásának a költségei, amiket mind a két hivatal használ. Az
épületek, fenntartásával összefüggő kiadásokat külön-külön viseli az adott önkormányzat. A
költségvetésről annyit, hogy ebben az évben a megtervezett dologi kiadásból Csengele
vonatkozásában 13 millió 130 ezer forint volt, Pusztaszer vonatkozásában 5 millió 224 ezer forint
volt. Ezek voltak az eredeti előirányzatok, ezekből október 31-ig látjuk, nálunk Csengelén 7 millió
309 ezer, Pusztaszeren 3 millió 667 ezer forint. Durván fele-fele teljesült, de ez még változni fog az
év végéig. A zárszámadási beszámoló elfogadásával egyidejűleg tudunk ezzel elszámolni, ami
2015. áprilisa. Iktatott iratok száma, Pusztaszer-Csengele mindösszesen 2710, amelyeken belül
még 3552 alszám volt. A legjellemzőbb ügy típusok az adóhatósági ügyek. Az ügyintézők jelentős
mértékben leterheltek ez miatt a jelentős megnövekedett ügyfélforgalom miatt. Érződik nagyon,
hogy osztott munkakörben látják el a feladataikat, illetve, hogy egy-egy ügyintézőnek olyan
speciális munkaköre van, ahol a helyettesítés nem megoldható így a szabadságok kiadásával is
gondban vagyunk. 2014-ben nem nagyon tudunk arról beszámolni, hogy államigazgatási feladatok
átszervezésével változások történtek volna. Kettő választáson vagyunk túl az idén, az Európa
parlamentin és a helyi önkormányzatin a legutóbbi beszámoló óta. Nagyon szépen köszönöm az
itteni helyi választási irodának a munkát a választásokkal kapcsolatosan. Életkora a közös hivatal
ügyintézőinek. Megállapítható, hogy a közös hivatalban dolgozók nagyobb része fiatal, illetve a
kevesebb részük középkorú. A munkatársak terhelése jelentős, de nem egyenletes, talán a
pénzügynél folyamatos a terhelés. A köztisztviselők beiskolázottsága, az ügyintézők a
munkakörnek megfelelő végzettséggel rendelkeznek. Testületi ülések, Csengelén 9 Pusztaszeren
12 tartottunk ebben az évben. Meghozott határozat száma, 107 volt mind a két településen
egységesen, ez teljesen véletlen. Mi 16 rendeletet hoztunk az idei évben, Pusztaszer pedig 8-at.
Belső ellenőrzés is van a közös hivatalnál, ezt a Juhász Lejla végzi. Nagy vonalakban én ennyit
óhajtottam elmondani. Nagyon szépen szeretném megköszönni a polgármester uraknak, aljegyző
úrnak, minden képviselő-testületi tagnak és a közös önkormányzati hivatal valamennyi
dolgozójának is a közösen végzett munkát és a munkához való pozitív hozzáállásukat. Kívánom,
hogy ez a jövőben is ugyanígy, illetve erősebb mértékben legyen. Arra szeretném kérni a tisztelt
képviselő-testületeket, hogy az imént elhangzottakat, vitassuk meg, és amennyiben úgy látják,
hozzunk egy határozatot. Köszönöm szépen.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen a beszámolódat. Van-e kérdés a jegyző urakhoz a
témával kapcsolatosan? Pusztaszer vonatkozásában fölteszem a kérdés, hogy amennyiben a jegyző
úr beszámolóját elfogadjuk, kérem, kézfelemeléssel jelezzük.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: oldal: 10/13

A szavazás számszerű eredménye:
6 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
108/2014.(XII.11.)Kt. határozat
Tárgy: Jegyző beszámolója a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal működéséről
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Tóth Tibor jegyző beszámolóját a
Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal működéséről elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző
3.) dr. Tóth Tibor jegyző
4.) Irattár
Kormányos Sándor polgármester: Én már az anyagot ismertem, gondolom az óta nem
változott. Megkérdezném a képviselő-testület tagjait, hogy egyetért-e a Tibor által elmondott
beszámolóval és kérem, kézfelnyújtással szavazzunk. Megállapítom, hogy a jelen lévők
egyhangúlag elfogadták a beszámolót.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen, gyakorlatilag a hivatalos része a közös testületi
ülésnek lezárult. Három-négy információ van csak. Egyrészt a szociális tűzifára mindenki 1 m3-t fog
majd kapni, 35 m3 van, kivéve két családot, ahol 4-5 gyerek van, ott 2 m3-t fognak kapni. 33-an
fognak részesülni benne, mindenki megfelel az előírásoknak, 54 jelentkező volt a szociális tűzifára.
Ezek között jelentős számban volt, aki nem felelt meg az előírásoknak. Volt olyan, aki nem felelt
meg, de nagy szüksége lett volna rá, van ezen felül is fánk, tudunk nekik adni. A másik dolog,
hogy a járási hivatal vezetője Darabos Orsolya átkerült Makó körzetébe, és a helyettesét nem
tudom kicsoda. Évek óta küzdök a Nagy Gáborral, a temető gondnokság ügyében, minden egyes
lépését szájba kell rágni, hogy mit csináljon, hogy csinálja. Ha megbeszélünk valamit, nem
csinálja, elmegyek megnézni, hogyan csinálta, abban köszönet nem nagyon van. Az ő értékrendje
és az én elvárási szintem olyan távolságba van egymástól, hogy ő azt gondolja, hogy jól
megcsinálta én meg látom, hogy ez nulla. Addig, míg iskolás gyereki voltak, nem akartam
fölmondani, de mivel most már minden gyerek kirepült, én a Gábornak fölajánlottam a közös
megegyezéssel való szerződésbontást és ebbe ő belement, úgy hogy január 1-vel a Gábor nem
lesz temetőgondnok. Erre én azt gondolom a lakosság is már megelégedéssel, fogja fogadni, jó
esély van arra, hogy a Magdi sem lesz a Kegyeleti Kft-nél alkalmazásban, mert vele sincsenek
megelégedve. Erre nem kell a jóváhagyást kérnem, csak, mint információ mondom, viszont
keresek erre megfelelő embert. Van már rá, de nincs lezsírozva semmi igazából. Fogok egy
hirdetést kirakni a faliújságra január 20-ai jelentkezési határidővel. A január-februári időszakot
meg fogjuk tudni oldani közmunkásokkal a temető karbantartását. Négy órás munkaidőben, ami
bőven elég rá, de beszállunk közmunkásokkal bármikor, ha kell. A Kegyeleti Kft üzemelteti a
ravatalozót, a Magdi által, én beszéltem a Kft vezetőjével is, több probléma merült fel. Volt egy
temetés szombatra és a Kegyeleti Kft olyan számlát állított ki, ez nem a Magdinak a bűne hozzá
kell, tegyem, hogy nyitás 9000 forint, meg zárás 9000 forint. Ez nagyon nem stimmel nekem, hogy
amikor mi a Kegyeleti Kft-től nem kérünk bérleti díjat a ravatalozóért. Társulási ülés lesz, 17-én, a
Kegyeleti Kft-nél vezető váltás lesz, nyugdíjba vonul a Boros Árpád én ezt minden képpen föl,
akarom dobni, hogy méltánytalannak tartom azt, hogy egy hétvégi nyitásra ilyen összeget
elkérjenek, ezt vizsgáljuk fölül, mert azt gondolom itt elszaladt a dolog egy kicsit. Ez lett volna a
harmadik dolog, a negyedik pedig az, hogy elkészült a naperőmű, működik már itt a tetőkön az
óvodánál mindenhol. A műszaki ellenőr, mikor jött azt mondta, hogy ezekhez, a rendszerekhez a
mi érdekünk az, hogy villám védelmet építsünk ki. Ez nem volt eddig képbe, én szakmailag nem
vagyok teljesen fölkészülve, de sem a mérnökök, sem a DÉMÁSZ, senki nem szólt eddig, hogy
villám védelmet kellene belerakni. Ilyen alapon a pályázatba sem került bele a villámvédelemnek a
költsége. A kivitelezővel én abban állapodtam meg, hogy mivel ők sem sarasak a történetben, meg
úgy tudom, hogy mi sem, ezért felezzük meg ennek a költségét. Ez egy 400 ezer forintos nettó
költség a három épületnek, a villámvédelmének a kiépítése, ezt felezzük meg, 200 ezer forintot
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álljunk belőle, illetve ehhez kellett egy műszaki ellenőri költséget is fölszámolni, ami ezt
jóváhagyatta. Ehhez a költséghez szeretném, ha a képviselő-tistÜlet is hozzájáruljon. A
kö|tségvetésben meg fog ez jelenni, de úgy gondolom, hogy egy 30O ezer forintoJ tétál nem
akkora összeg, hogy én egyedül mondjak rá igent. Énazt mondtam a kivitelezőknek, hogy ezt én
korrektnek érzem' Biztosításként, ha villámcsapás éri ezt a dolgot és nincs fönt villámvédelem,
akkor a biztosító nem fog fizetni. Pályázat szempontjáből ez fontos kérdés,hogy nekÜnk ennek öi
évig minimum működnie kell, nyilván ezt 20-25 évig akarjuk működtetni.-Egyébként nagyon
szépen működik, amikor kisÜt a nap, tolja ezerrel' Ennyi lett volna.

Sági Mihály képvise!ő: Nekem az első kérdés,én nem kívánom fölírni, de tudsz

neveket
mondani, hogy ki kap tűzifát? Mert ma leállítottak, azzal álltak elébem, hogy olyan is kap, kettő
okot hoztak föl, akinek kéménye sincs, tÜzelni sem tud fával, tehát az el fogja adni. A másik, hogy
olyan helyre viszünk ki egy tanyába tűzifát, ahol ott van a tanya mellett 50 mázsa.

Máté Gábor polgármester: olyan helyre nem viszÜnk ki, mindenhova kimegyek ahol erről szó,
adtak be, de nem kapnak. Beszélhetünk nevekről, ocskó
adott be, jogosult is lenne rninden féle szempontból, de
néninek, a Fő utcán, rászorulna, de nem tud tÜzelni vele

van, volt ilyen, de ezek kérvénytugyan
TÜnde az egyik, akinél van fa rengeteg,
nem adtam nekik' Nincs kéménye a Kiri
ez miatt és be is adta a kérelmet. A te stü
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JELENLÉTI ÍV
Pusztaszer Község önkormányzata Képviselő-testületének
2oL4. december 1l-én
megtartott ü!ésénmegjelentekről

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 Món i ka jegyzőkönyv-vezető
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Pl"JszTAszER KÖZSÉG PoLGÁRMESTERE
6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45.
T: +36 62 576 5lO
F: +36 62576 5tI
pmhiv@pusztaszer. hu

MEGHIVO
Pusztaszer Község Onkormányzata Képviselő-testü letének rend kívül i Ülését

2oL4. december tl_én (csütörtök)

t6oo óra

kezdettel összt:liívom'

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

Javasolt napirend:
Csengele Község Önkormányzata Képviselő-testületével együttes Ülés keretében tárgyalva

1.)

Jegyző beszámolója a Csengelei Közös

Önl<orrnényzati Hivatal működéséről

A Képviselő-testület Üléseire tisztelettel meghívom, mbljelenésére szárriítok.
Kérem, szíveskedjen előre jelezni, ha az irlésen mégsem tud jelen lenni.
Pusztaszer, 2014. december 5.

Előterjesztés
Csengele Község Önkormányzata Képviselő-testületének
és Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. december 11. napján tartandó
együttes ülésére
1. számú napirendi pont
Tárgy: Beszámoló a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal működéséről
a 2014. május 1. és december 11. közötti időszak
Előterjesztő és előadó: dr. Tóth Tibor jegyző
Tisztelt Képviselő-testületek!

2013. március elsejével létrejött a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal. Csengele
Község Önkormányzata és Pusztaszer Község Önkormányzata a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. alapján a hivatali munka elvégzésére
közös önkormányzati hivatalt hozott létre.
A létrejött közös hivatal a képviselő-testületek egységes hivatalaként működve ellátja:
- a képviselő-testületek,
- a bizottságok,
- valamint a települési képviselők működésével kapcsolatos igazgatási feladatokat,
- a polgármesterek hatáskörébe tartozó államigazgatási döntések előkészítését és
végrehajtását. Továbbá ellátja mindazokat az államigazgatási ügyeket, melyek nem
tartoznak más területi államigazgatási szerv, illetve a járás hatáskörébe.
A Közös hivatal munkájáról utoljára 2014. április 30-án számoltunk be, azóta nagy
átszervezésekre nem került sor. Pusztaszeren az anyakönyvezési és szociális feladatokat
továbbra is a Csengeléről átjáró anyakönyvvezető és szociális előadó látja el, ahogy a
közös önkormányzati hivatal könyvelését is a székhelytelepülésen működő pénzügyi
csoport végzi. Az ügyintézés többi részét tekintve a két hivatal szinte önálló hivatalként
intézi az ügyeit, külön adós, pénzügyes, igazgatási előadó, aljegyző, jegyző bevonásával.
A közös hivatal személyi állománya 2014. április 30. óta annyiban változott, hogy Laczkó
Magdolna anyakönyvvezető táppénzen van 2014. szeptember 24. óta, helyette az
anyakönyvezési feladatokat Magony Rita és én látom el.
Az anyakönyvi igazgatási feladatok ellátása során a hatósági statisztikában nem jelentkező
ügyek adatai – a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint - az anyakönyvi alapiratok
iktatása külön történik.
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Anyakönyvi Igazgatás:
Születési anyakönyvi alapbejegyzés
Házassági anyakönyvi alapbejegyzés
Halotti anyakönyvi alapbejegyzés
Születésre vonatkozó utólagos bejegyzés
Házassági utólagos bejegyzés
Halotti utólagos bejegyzés
Születési anyakönyvi kivonat kiadása
Házassági anyakönyvi kivonat kiadása
Halotti anyakönyvi kivonat kiadása
Anyakönyvi változás, adatmódosítás átvezetése
Egyszerűsített honosítási kérelem
Állampolgársági eskü
Anyakönyvi esemény felterjesztése
Külső helyszín, munkaidőn kívüli házasságköt. engedélyezése
Apai elismerő nyilatkozat
Egyéb anyakönyvi adatszolgáltatás (akv-i másolat, értesítés stb.)
Családi jogállás rendezésével kapcsolatos ügyek
Alaptörvény asztalával kapcsolatos ügyintézés (igénylések
átvétele, továbbítása)
Összesen:

Csengele

Pusztaszer

2
12
1

1
10

15
24
19
41
7
6
2

12
16
14
17
1
1

4
5
4

2

142

74

Dr. Jaksa Tibor aljegyző kolléga úr ellátja Pusztaszeren a jegyzői feladatokat, nagy
szorgalommal, lojalitással és folyamatosan bővülő szakértelmével nagy segítségére van a
közös hivatalnak.
A közös hivatal dologi kiadásai között a mindennapi munkavégzéshez szükséges papírirószer és a különféle számítógépes programok alkalmazásának költségei jelennek meg. Az
adott önkormányzat viseli a hivatal épületének fenntartásával összefüggő kiadásokat
(rezsiköltség, takarítás költsége, stb…).
Az idei évben a megtervezett dologi kiadásból, melynek eredeti előirányzata Csengele
vonatkozásában 13.130 E Ft, Pusztaszer vonatkozásában 5.224 E Ft (összesen 18.354 E
Ft) 2014.10.31-ig teljesült Csengelén 7.309 E Ft, Pusztaszeren 3.667 E Ft (összesen
10.976 E Ft.
A 2014-es költségvetési évben a társönkormányzat által fizetett pénzügyi hozzájárulás
elszámolásáról a 2014. évi beszámoló elkészítését követően tudunk részletes adatokat
szolgáltatni, mely adatok a 2014.évi zárszámadásban kerülnek kimutatásra.
Iktatott iratok száma:

főszám: 2710

alszám: 3552

A legjellemzőbb ügytípusok az adóhatósági ügyek, gépjárműadó és iparűzési
adónemenként oszlottak meg.
Összességében elmondható, hogy megnövekedett az ügyfélforgalom, az iktatott, elintézett
ügyek száma, a többlet feladatok ellátása miatt az ügyintézők jelentős mértékben
leterheltek. Nagyon érződik az, hogy az osztott munkakörben ellátott feladatok, az egy
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személy által ellátott munkakörök miatt hiányzik a megfelelő helyettesítés lehetősége.
2014-ben jelentős változások nem történtek az igazgatási munkakörökben az
államigazgatási feladatok átszervezése kapcsán, viszont már korábban 2013-ban átkerültek
a járáshoz jellemzően a kisebb ügyfélforgalmú, ritkábban előforduló ügyek, ezzel együtt
pedig a polgármesteri és önkormányzati hivatalok létszáma is csökkentésre került.
2014. április 30. óta 2 újabb választás (az Európa Parlamenti és a helyi önkormányzati) is
lezajlott, melyet a közös hivatal zökkenőmentesen lebonyolított.
A közös hivatal hatósági ügyintézése során fellebbezésre nem került sor. Bírósági
eljárásban sem vett részt a közös hivatal. Jegyzőkijelölést sem kellett az idei évben kérnem,
a különböző ügytípusokban saját magam illetve az ügyintézők segítségével jártam el.
Megállapítható, hogy a közös hivatal munkatársai főleg fiatalok és kevésbé középkorúak,
ami azt jelenti, hogy munkájukra még hosszú távon lehet számítani. Az átlagéletkor miatt
a humánerőforrás kapacitás közép-hosszútávon tervezhető. A munkatársak terhelése
jelentős, nem egyenletes, egyes munkakörök esetében viszont folyamatosan túlzott
mértékű /pl: pénzügy/.
A köztisztviselő munkatársak 95%-a a munkakörnek megfelelő végzettséggel rendelkezik,
a közfoglalkoztatási területen a hiányzó végzettség megszerzése érdekében a
beiskoláztatás folyamatban van, a pénzügyi területen pedig ez már meg is történt.
2014 évben Csengelén 9, Pusztaszeren pedig 12 képviselő-testületi ülés volt a mostani
együttes ülésünk napjáig.
A rendeletek száma:
Csengelén: 16
Puszaszeren: 8
A meghozott határozatok száma: Csengelén: 107
Puszaszeren: 107
A közös hivatali munkában mint vezető megtaláltam a változatos munkát, a következő
önkormányzati ciklus idejére tervezem egy a céloknak, elvárásoknak megfelelő hivatali
struktúra kialakítását, melynek alapjait már most elkezdtük lerakni.
A közös hivatalnál folyamatos a belső ellenőrzés, amely a képviselő-testületek által
elfogadott ellenőrzési terv szerint került végrehajtásra, a megbízott belső ellenőr által. A
tervben meghatározott ellenőrzések lefolytatását követően – amennyiben szükséges Intézkedési Terv készül, a végrehajtásért felelős személy és határidő megjelölésével. Az
intézkedési tervben meghatározott határidők lejártát követően ellenőrzésre kerül a terv
végrehajtása. A belső ellenőrzésről szóló részletes beszámolót minden évben a
zárszámadással egyidejűleg terjesztjük a képviselő-testületek elé.
Beszámolóm lezárásaként pedig ezúton is szeretném megköszönni a polgármester
uraknak, minden képviselő-testületi tagnak, aljegyző úrnak és a közös hivatal
köztisztviselőinek az együtt, közösen végzett munkát és a támogató magatartásukat.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy az alábbi határozati javaslatot – megvitatás
után – elfogadni szíveskedjenek
……../2014. (…………) Önk. határozat
Csengele és Pusztaszer Községek Önkormányzata elfogadja a Csengelei Közös
Önkrományzati Hivatal 2014. évi beszámolóját a hivatali munkáról.
Felelős: jegyző, aljegyző, polgármesterek.
Határidő: 2014. december 31.
Csengele, 2014. december 8.
Dr. Tóth Tibor
jegyző
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