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Máté Gábor polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait, meghívottjainkat. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület hét fő jelenlétével határozatképes. Az előzőekben általam 
fölvázolt helyzet alakult, hogy a belügyminisztérium kiírására beadandó pályázatunk igényli, hogy a 
képviselő-testület határozatban rögzítse, hogy az önerő rendelkezésre áll. Ez lenne az egyetlen 
napirendi pont, illetve második napirendi pontként egyebek témában néhány szót szeretnék az 
elmúlt időszak történéseiről meg a következő testületi ülésre való felkészülés okán néhány témát 
behozni az egyebek között. Két napirendi pontot javasolnék. Van-e egyéb napirendi pontra 
javaslat? Amennyiben nincs, akkor kérem kézfelemeléssel, jelezze, aki elfogadja a napirendi 
pontokat. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
7 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
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58/2015.(VI.8.)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.) Döntés Egészségház felújításához és hőszigeteléséhez kapcsolódó pályázat önerejének 

(legfeljebb 1.500.000,-Ft) biztosításáról 
2.) Egyebek 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Irattár 
 
 
 
1. napirendi pont: Döntés Egészségház felújításához és hőszigeteléséhez kapcsolódó 
pályázat önerejének (legfeljebb 1.500.000,-Ft) biztosításáról 
 
Máté Gábor polgármester: A BM pályázatai minden évben ilyenkor kiírásra kerülnek, volt, hogy 
nyertünk ebben, volt, hogy nem nyertünk. Pillanatnyilag sportcélokra, járdaépítésre és 
egészségügyi intézményekre, illetve bölcsőde-óvodafejlesztésre lehetett volna indulni. A bölcsőde-
óvoda eleve kiestünk, oda nem is pályázhattunk volna, és mivel úgy gondoltuk, hogy a prioritások 
között elég előkelő helyet foglal el az egészségháznak a rekonstrukciója, ezért ebbe az irányba 
mentünk el. 30 millió forintig lehet a beruházást megigényelni ennek keretében ehhez próbáltuk 
idomítani a költségeket. Itt alapvetően épület felújítás, energetikai felújítás, akadálymentesítés és 
eszköz beszerzések lehetnek a témában. Fölmértük a területet, gyakorlatilag a nyílászárók cseréje, 
hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés nem kellett, mert az előző egyik pályázattal már megoldottuk. 
Részbeni akadálymentesítés már van, de további akadálymentesítés, itt most gondolok a megfelelő 
táblázásokra, vezető sávoknak a kialakítására illetve a bejáratoknak olyan méretűvé alakítására, 
amelyik az akadálymentesítési előírásoknak megfelel. Ezen felül a két épületnek mivel egy másik 
pályázatból a szociális intézménynek a tetőszerkezete cserére került ahhoz szeretnénk hozzá 
igazítani az egészségháznak a tetőszerkezetét is, hogy az ott egy egységes képet alakítson. Ez lesz 
az, amit ki akarunk alakítani. Ezzel együtt kicserélésre kerülnek a villamos vezetékek és a 
vízvezetékek is. A pályázat a háziorvosi szolgálat és védőnői szolgálatra adja a kereteket, de mivel 
nálunk a fogorvosi szolgálat és a gyógyszertár is ebben az épületben van nyilván az épület teljes 
részét, akarjuk ebbe a pályázatba betenni, ennek nem lesz akadálya. Egyébként a fogorvosi 
rendelőnek a burkolását nem érinti, csak a festését érinti ablakcseréjét, szintén nem érinti, ott egy 
ajtócsere lesz gyakorlatilag meg egy melegvíz ellátó bojlernek a felszerelése, ami a fogorvosit érinti 
illetve egy öltöző és raktárhelyiség padló burkolásának a cseréje. A gyógyszertár esetében pedig 
csak az ablakok cseréjét jelenti és ezt magával hozó belső festés az, ami még rájön. Mivel ez egy 
egységet érint, ezért nem nyilván nem hagyható ki ebből a pályázatból. Megkértük az árajánlatot, 
egyszerű árajánlattal tervezői értékbecsléssel lehet pályázni. a bruttó költség ezek szerint 27 millió 
912 ezer 256 forint, ami az építést illeti, ezen felül marad még buttóra 2 millió 87 ezer 743 
forintnyi összeg arra, hogy különböző eszközöket vásároljunk a védőnő és a háziorvosi szolgálat 
számára. Itt alapvetően gondoljunk arra, hogy bizonyos eszközökre szükség van, én kértem az 
egészségügyben dolgozókat, hogy írják össze azokat az eszközöket egyelőre nem lekorlátozva. Ami 
a testület számára fontos, hogy határozatban rögzítsük azt, hogy a képviselő-testület ennek a 
pályázatnak az önrészét, amely 5%-os önrész biztosítani tudja, ez 1 millió 500 ezer forint plafont 
jelent. Nem tudjuk pontosan forintra megmondani, mert mikor összeírtuk a végén a dolgokat meg 
fogjuk közelíteni amennyire, csak lehet a 30 millió forintot. Ez a költségvetésünkben 
rendelkezésünkre áll, és arra kérem a testületi ülés után, hogy ha igennel szavazott a testület, 
hogy az érintett szakmák, Emese, Ica meg én maradunk és összeállítjuk a rendszert, hogy 
beleférjen minden. Ha esetleg nem fér bele, én az építésnél már bizonyos dolgokat eleve kivettünk 
hogy legyen megfelelő kerete az eszközbeszerzésnek. Mi találtunk egy 300 ezer forintos 
csökkentési lehetőséget, hogy az eszközre még maradjon. Én azt gondolom, hogy ha nagyon 
muszáj az építésből még lehet kivenni, de nem szívesen venném ki a tetőcserét, bár a tető nem 
olyan rossz állapotú. Természetesen kívülről nemes vakolás, majd megtervezzük, hogyan 
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illeszkedjen a környezetbe. Mindent előkészítettünk a működési engedélyeknek a másolatát, 
igazolás kell arról, hogy ez nem engedély köteles, nyílászárókat cseréljük, de nem lesz nagyobb. 
Annyi módosítást ír itt, hogy a hőszigetelés miatt az ereszt egy picit kijjebb kell, toljuk, de ez az 
épület külső megjelenésén nem fog változtatni. A fotók elkészültek, gyakorlatilag az utolsó 
simításokat kell elvégeznünk. Van-e kérdés hozzátennivaló esetleg?  
 
Fülöp Pál képviselő: Jól emlékszem-e arra, hogy az orvos lakás a mostani szociális épület 
tetőszerkezete úgy került felújításra, hogy a cserepek újak, a faanyag, a szarufák és lécezés pedig 
régiek és ott több helyen kiegyenlítésre került ahhoz, hogy sík legyen a tetőfelület. Ha itt 
belebocsátkozunk egy ilyen felújításba, akkor célszerű lenne megnézni azt is, hogy akkor teljes 
tetőszerkezetet, tudnánk-e ha szükséges.  
 
Máté Gábor polgármester: Ott sem volt probléma, amit kellett kicseréltük, a cseréplécezést 
kicseréltük minden képpen, most is benne van az árajánlatba, illetve a héjalásnak az alá fóliázása. 
Minden képpen egy alá fóliázást fogunk a tetőre tenni. Sajnos le kell szerelnünk majd a 
napelemeket erre az időre, meg majd vissza, de ez is benne van az árajánlatban. Remélem el, 
fogják fogadni, nyilván ez szükséges hozzá. A cseréplécek cseréje de maga a faszerkezet teljesen 
rendben van, nem kell piszkálni. A járda építési rendszerünk is része lesz ennek a felújításnak, új 
burkolattal lesz ellátva.  
 
Fülöp Pál képviselő: Ebből én azt szerettem volna kihozni, hogy annak idején, amikor ez a tető 
felújítás zajlott akkor emlékszem rá, hogy nagyon sok munkaórát töltöttek azzal, hogy 
kiegyenlítették, hézagolták a szinteket, akkor érdemes úgy kalkulálni, ha szükséges, hogy itt is lesz 
ilyen.  
 
Máté Gábor polgármester: Ez sokkal jobb állapotban van ez a tetőrész. Föl se merült hogy 
hozzányúljunk a tetőszerkezethez, mert teljesen rendben van. Van-e még egyéb kérdés? 
Amennyiben nincs, akkor, aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
7 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
59/2015.(VI.8.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Döntés Egészségház felújításához és hőszigeteléséhez kapcsolódó pályázat önerejének 

(legfeljebb 1.500.000,-Ft) biztosításáról 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter által az államháztartásért felelős miniszterrel közösen a 
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. 
pont aa) pont szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 
meghirdetett pályázatra. A pályázati alcél: ac) pont szerinti egészségügyi alapellátást szolgáló 
(háziorvos, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat) épület vagy helyiség fejlesztése, 
felújítása. 
 
Figyelemmel az Ávr. 75. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltakra a Képviselő-testület 
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat nyertessége esetén az 5 % önrésznek megfelelő 
1.496.047,-Ft, azaz – Egymillió-négyszázkilencvenhatezer-negyvenhét – forint összeget saját 
költségvetése terhére biztosít. 
 
Határidő: 2015. június 9. 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Magyar Államkincstár 
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4.) Gazdálkodás helyben 
5.) Irattár 
 
 
 
2. napirendi pont: Egyebek 
 
Máté Gábor polgármester: Második napirendi pont, egyebek. A szociális rendeletmódosításra 
került az előző testületi ülésen, keresztül is vittük. Mindenki kiértesítést kapott illetve módosítva 
lettek a támogatási összegek. Azt mondhatom, hogy nagyon szépen alakultak az elképzeléseink 
szerint. Amelyik családok tényleg rászorultak azok kaptak majdnem öt számjegyű összeget. Olyan 
10 ezer forint körüli összeget is tudtunk adni havi támogatásként a sok gyerekeseknél elsősorban. 
Akik egyedülállóak de nagyon rászorultak azoknál is emelkedett a dolog, illetve a kompenzációt is 
azoknál, elsősorban a gyerekes családoknál visszamenőleg is megoldottuk, hogy ebben ne legyen 
hiányosság. Azt gondolom jó irányba, megy, majd még a további tapasztalatokat majd 
beszerezzük. Fölvetődött bennem az a kérdés, hogy a falu éjszakai nyugalmának megőrzése 
érdekében foglalkoznunk kellene elsősorban a péntek és szombat esti szórakozóhelyeknek a 
működésével. Erről az előző testület már hozott határozatot, vitáztunk rajta. Én ismét szeretném a 
következő testületi ülésen ezt témába hozni és átgondolni ezt a dolgot. Én abban az időben is és 
most is azon voltam és vagyok, hogy ez a jelenlegi állapotban nem szerencsésen működik. Nem 
azt mondom, hogy 100%-osan be kellene tiltani az egész működést, de az, hogy a falu 
központjában minden szombaton azok az állapotok legyenek, amik vannak, az azt gondolom a 
környékben lakók jelentős részét erősen, zavarja. Ezt át kell gondolnunk, kompromisszumos 
megoldást kell keresnünk, azt gondolom, és én arra kérem a képviselőket, hogy informálódjanak, 
nézzenek körül, gondolkodjanak azon, hogy ezek az állapotok most milyenek és gondolkodjanak 
azon, milyen elképzelés vagy ötlet során kellene valamilyen keretek közé szorítani, vagy egy kicsit 
szorosabbá tenni ezt a dolgot. Indulhatunk a teljes megakadályozásáról ennek a dolognak, 
mehetünk a bizonyos alkalom szám kötéshez, és egyéb időkorlátozásokhoz. Bizonyos törvényi 
keretek is vezérelnek minket, nem tehetünk akármilyen döntést. Én szeretnék a következő testületi 
ülésen ezzel foglalkozni és azért is, mondom most, hogy mindenki próbáljon egy kicsit erre a 
témára rágyúrni, hogy megfelelő információval és megfelelő elképzelésekkel tudjunk a következő 
testületi ülésen foglalkozni.  
 
Sági Mihály képviselő: Szombatról vasárnapra virradó éjszaka én is megnéztem ezt a 
rendezvényt és jegyző úr jutott eszembe, mikor két vagy három héttel ezelőtt beszélgettünk erről 
testületi ülésen, és úgy emlékeztem rá, hogy te nekem azt mondtad, hogy a kinti zeneszolgáltatás 
az tilos, le van korlátozva benti szolgáltatásra, tehát az épületen belül direkt, hogy a hangok 
nagyon terjednek különösen éjszaka. A zenekar teljes hangerővel szólt szombaton éjszaka és kívül 
a teraszon. Én messze lakom, légvonalban is van vagy 500 méter, otthon tisztán kivehető volt a 
zene. Fölvetettem volna én is, hogy ezt elhiszem, hogy zavarja a lakosokat, és nem csak a 
szomszéd lakosokat, a kicsivel messzebb élőket is, mert ez már olyan hangerővel szólt. Ami 
szombaton éjszaka volt, fölülmúlta az összes dolgot és akkor eldöntöttem, hogy ha ma van 
rendkívüli testületi ülés, fölvetem, hogy erre térjünk vissza, csináljunk neki valamit.  
 
Máté Gábor polgármester: Szokták jelezni, hogy ez van, a diszkónak bent kell lennie, ha koncert 
van 11-ig, csinálhatják kint a külső részen, de ezt nem tartják be. A fő probléma az, ami zárás 
után az utcán folyik, mert az már a falu rendjét az egyéb értékeknek a megőrzését is nehézzé 
teszi. Akik az előző testületben nem voltak benne, azoknak mondom, hogy nagyon sokáig 
vitáztunk erről. Nekem nem csak a mostani, hanem egy két-három héttel ezelőtti dologi is már, én 
azt gondoltam, hogy ez már azért sok és nem szeretnék azoknak a helyében lenni, akik közvetlen 
itt laknak. Az is egy érdekes kérdés, hogy hány pusztaszeri szórakozik itt.  
 
Sági Mihály képviselő: Talán külön kellene választani magát a diszkót és az utána lévőt, mert a 
kettő sajnos nem biztos, hogy a Kőbarlang üzemeltetője a felelős mindenért, hogy kint mi történik.  
  
Máté Gábor polgármester: Így állapodtunk meg vele annak idején, hogy a közvetlen 
környezetért is felelős. Határozottan arról van szó, hogy ő másnap reggelre a nyomokat onnan 
eltakarítják, ami ebből adódik.  
 
Fülöp Pál képviselő: Főleg Mihálynak szeretném mondani, hogy korábbi ciklusokban már több 
kört futottunk ezzel és volt egy érv azoknak a képviselőknek a részéről, akiknek olyan korú 
gyerekük volt, hogy ha nagyon lekorlátozzuk itt a Pusztaszeren ezeket, a rendezvényeket akkor azt 
eredményezheti, hogy a helyi fiatalok elautóznak más településekre. Tudjuk azt, hogy abban 
milyen balesetveszély rejlik hétvégén hajnalban, amikor ők mennek egyik településről a másikra, 
tartanak hazafelé. Ezek voltak az érvek, ellen érvek pontosabban, amikor szerettük volna 
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korlátozni. Én amellett lettem volna, hogy bizonyos korlátokat szabjunk és most is, amellett 
vagyok, hogy próbáljunk kigondolni valami ésszerűt.  
 
Máté Gábor polgármester: Másik téma, sajnálom, hogy nem annak kapcsán, amit én 
indítványoztam az ősz folyamán sikerült beszélnem Barabás Hunorné főigazgató asszonnyal az 
egyházi iskolák főigazgató asszonyával a múlt héten. Egy rendezvényen véletlenül futottunk össze, 
és ha már összefutottunk, akkor fölvetődött a gyermekétkeztetés kérdése, hogy mi a szándékunk a 
későbbiekben. Mondtam, hogy mi nem tudunk minden forintért jótállni. Gyakorlatilag egy 3 millió 
forintig, maximum 4 millió forintig, ami a gyermekétkeztetés támogatását illeti. Ami most van az 
10 milliós nagyságrend, vagy közel van a 10 millióhoz, mi ezt nem tudjuk költségvetésileg vállalni. 
Én azt mondtam neki, hogy szeretnénk látni néhány példát, hogy több másik településen ahol 
hasonlóképpen dolgoznak, vagy üzemeltetik az iskolát ott milyen megoldást találtak rá. Ugyanis mi 
normatívát, mint önkormányzat erre nem tudunk leigényelni. Ők szintén az elmondásuk szerint 
valamiért nem tudják leigényelni. Azok az önkormányzatok, ahol a konyhát az önkormányzat 
üzemelteti ott ez könnyen megoldható, így Balástya meg tudta oldani, Ópusztaszer meg tudta 
oldani a dolgot, nem sok pénzükbe kerül. Én továbbra is azt mondtam, hogy mindaddig, amíg erre 
megoldás nincs, addig én nem tudok erre 100%-osan rábólintani. Egy olyan kompromisszumos 
megoldás felé mentünk el, hogy az a keret, amiben szoktunk gondolkodni, az a 3-4 millió forintig, 
addig továbbra is jól tudunk állni, így most mondtam a lányoknak, hogy az első három hónapot 
fizessük ki. De július 1-vel én szeretném már tudni azt, hogy hogyan lesz a későbbiekben. Én 
beszélgettem Henivel is erről, hogy valószínűleg az lenne a megoldás, ha a gyermekétkeztetést az 
önkormányzat visszavenné az egyházi iskolától, és az önkormányzatnál menne minden, ami a 
gyermekétkeztetéshez tartozik. Ebben az esetben Heni meglátása szerint van lehetőség arra, hogy 
normatívákat igényeljünk le, és megtakarításokat tudjunk ebből a dologból tenni. Amíg ez nem 
tisztázódik, nekem az a véleményem, hogy közösen vigyük el a balhét az egyházzal, a költségek 
felét kifizetjük a másik felét, azt fizessék ők, ahonnan tudják. Most az első három hónapot 
kifizetjük a másik három hónapot nem. Ha július 1-től van új megoldás, akkor a szerint megyünk 
tovább. Igyekszünk a következő testületi ülésre valami konkrétummal előállni, remélem, hogy 
sikerülni is fog. Egy témám lenne még. Most a hétvégén Pusztaszer képviseletében részt vettünk a 
Kinizsi Juniális vetélkedőn, és szép eredménnyel mindenki jól érezte magát. Egy 16 fős csapattal 
voltunk, több versenyszámot megnyertünk, de a végén összetettben nem sikerült első helyezett 
lenni, Tömörkény nyerte meg a fő vándorkupát. Én megköszönten a részt vevőknek is, mert azért 
egy egész napjukat áldozták erre a dologra. Én befejeztem. Van-e kérdés esetleg?  
 
Sági Mihály képviselő: Elindult ez a járdaépítés, szerintem még csak a földmunkákat végezték, 
és már volt probléma, hogy Krejnikkeréknél a garázsbejárót meg a kijárót a járdától kifele az útra 
azt kinek a költségére csinálták?  
 
Máté Gábor polgármester: Krejnikker János költségére.  
 
Sági Mihály képviselő: Rendben van. Én mondtam, hogy szinte 99% a válaszom erre, hogy ezt 
nem önkormányzat. Azt, hogy a lehetőséget kihasználva egyszerre megcsinálják ez így jó, más is 
csinálja meg.  
 
Máté Gábor polgármester: Az árajánlatban szereplő összegért csinálja azt, sőt még teszünk rá, 
mert mikor jönnek előre nem látható problémák azokat is meg kell oldani az ilyenkor általában 
nincs pluszba leszámlázva. Mi itt nem mérjük az anyagokat, nem mérjük a munkaidőt, mi egy 
árajánlat alapján készítjük el, amivel el kell számolnunk.  
 
Sági Mihály képviselő: Küldtél egy emailt személyre szólóan nekem országos sakkversenyről és 
azt írtad oda, hogy szeretnéd, ha ezen részt vennénk. Ez 60 éven felülieknek szól, utána kell 
néznem, hogy ebben a csapatban ez a 60 év hogyan áll. Versenyt kell rendezni a megyében, én 
nem állok a verseny élére, nem szervezem meg a megyei versenyeket, itt el van küldve talán 
minden polgármesternek, a megyei önkormányzatnak, a városi önkormányzatnak. Részt lehet 
venni úgy is, hogy valaki a megyei versenybe nem vesz részt, 2200 élő pont fölött, az én 
környezetemben ilyen nincs. Ha augusztus vége felé elküldünk egy emailt erre a címre, és azt 
visszaküldik, hogy ezt Csongrád megyében megrendezték. A Csongrád megyei sakkszövetségnek 
kellene csinálni egy ilyen versenyt.  
 
Máté Gábor polgármester: Még annyit, hogy jövő héten, szombaton zarándoknap van, vasárnap 
lovas fogathajtó verseny. Minden féle kósza hírek voltak, hogy nem lesz, mert nincs engedélye a 
lovaknak, semmilyen olyan igényünk, nincsen amit egyébként a törvény elő nem ír és kötelezővé 
nem tesz egy ilyen rendezvényen. Azok a lótartók, akik profik és odafigyelnek a lovaikra azok 
jelentették, hogy amennyiben ezt nem tartjuk be akkor ők nem fognak jönni. Azt gondolom, teljes 
joggal mondják ezt és mindenkinek az az érdeke, hogy ezek a szabályok be legyenek tartva. Ennek 
kapcsán mi összeszedtük azokat a lótartókat, akiknek nincs meg ez a vérvétele, leszerveztük az 



állatorvost számukra elvittÜk a vérmintát Békéscsabára, de nyilán az orvosnak a költségét meg a
minta v|zsgálat költségét a lótaftónak kellett fizetnie. Mi annyit tettÜnk, hogy két alkalommal
elvittÜk az összeszedett vérmintákat, hogy ne egyesével kelljen menni Békéscsabára. Ennyit
tettÜnk az úgy érdekében segítségként. Nagyon sok lónak a mintája került így vizsgálatra,
szerintem ezzel egyéb hasznot is hajtottunk, őket egy évre kötelezettség mentessé teszi ebben a
témában. Úgy tűnik, hogy semmi akadálya a rendézvénynek. Természétesen minden képviselőt
szeretettel látunk, lesz egy VIP kocsi' Aki idejét és energiáját tudja áldozni nagyon szívesen,
várjuk. Annyit kérek a képviselő társaimtól;-fpgy aki jönni akar, jelezze, mert tudni kell, hogy
mennyi szabad hely van. Kérdése van-e vqfr&Rifie-ffoóJ<kor köszönöm szépen a megjelenést' A mai
testÜleti Ülést lezárom. .tó & ne
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HATÁRozAToK JEGYzÉKE

Sorszám Tárgy Határidő

5B/2015' íVI.8.)Kt. határozat Naoirendi oontok elfoqadása azonnal
49 / 7075.(vI. 8. ) Kt' határozat Döntés Egészségház felújításához és

hőszigeteléséhez kapcsolódó pályázat
önerejének (legfeljebb 1.500.000,_Ft)
biztosításáról
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JELENLÉTI ÍV
Pusztaszer Község önkormányzata Képvisető_testületének

2015. június 8-án
megtartott ülésén ÍnegjeIentekrőt

Máté Gábor polgármester

FÜlöp Pál képviselő

Gyurász Sándor Lászlóné képviselő

Kósáné Buknicz Mária képviselő

Magyar Gábor Ferenc képviselő

Nagy Emese képviselő

Sági Miháiy képviselő

dr' Jaksa Tibor aljegyző

Tanácskozási joggal jelen vannak:
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PUsZTASzER KÖZsÉG PoLGÁRM ESTERE
6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45.
T: +36 62 576 5IO
F: +36 62 576 5I1
pmhiv@pusztaszer. hu

MEGHIVO
Pusztaszer Község Ön kormá nyzata Képviselő-testÜ letének rend kívü l i Ü lését

2015. június 8-án (hétfő) L4oo őra
kezdettel összehívom.

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

Javasolt napirend:

1') Döntés Egészségház felújításához és hőszigeteléséhez kapcsolódó pályázat önerejének
(legfeljebb 1. 500. 000,-Ft) biztosításá ról

A Képviselő-testÜlet Ülésére tisztelettel meghívom, megjelenésére számítok.

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

Pusztaszer, 2015. június 4'
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