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

 
Az ülés  

időpontja: 2015. június 24. 

helye: Szent Miklós Katolikus Általános Iskola Pusztaszeri Telephelye 
(Pusztaszer, Kossuth u. 38.) 

minősítése: nyilvános 

jellege: rendes 

 

sorszáma: 2015/7 

 
Jelen vannak: 
 Máté Gábor polgármester 

Fülöp Pál képviselő 

Kósáné Buknicz Mária képviselő 

Nagy Emese alpolgármester, képviselő 

Sági Mihály képviselő 

dr. Jaksa Tibor aljegyző 

Tóth Mónika jegyzőkönyv-vezető 

Hiányzik: 

- igazoltan: Gyurász Sándor Lászlóné képviselő 

Magyar Gábor Ferenc képviselő 

- igazolatlanul: - 

 
 
Máté Gábor polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Megállapítom, 
hogy a képviselő-testület határozatképes, a hét fős tagságból jelen van öt fő. Köszöntöm 
meghívott vendégeinket, igazgató nőt Somogyiné Utasy Ibolyát az iskola részéről, Petkov Gáborné 
vezető óvónőt, körzeti megbízottunkat Sztecovics Csabát. Jelzem, hogy a képviselő-testületi ülésről 
hangfelvétel készül. A napirendi pontok a kiküldés alapján és a bizottsági ülést követően esetében 
szeretnék egy módosítást javasolni. A Vízközmű Kft-vel kapcsolatosan kapott anyagot, azt külön 
napirendi pontként tárgyalnánk, nem az egyebek között. Ennek megfelelően a könyvtár 
beszámolóját követően a Vízközmű Kft sorsa lenne a következő napirendi pont. Ennyi módosítást 
javasolnék én az Előkészítő Bizottsággal egyetértésben.  
 
Sági Mihály elnök: A bizottság megtárgyalta a napirendi pontokat, a hármas napirendi pontot és 
egyetértett vele a polgármester úr is, hogy pillanatnyilag javasoljuk, hogy vegyük le napirendi 
pontról, nincs értelme róla beszélni, mert nincs miről pillanatnyilag beszélni, nem tudunk 
semmilyen döntést hozni. A bizottság azt javasolta, míg érdemben nem tud vele foglalkozni az 
előterjesztésben is bizottság, illetve a testület addig vegyük le napirendi pontról.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm a kiegészítést. Valóban sok előre lépés nem történt. 
Napirendek előtt annyit mondok róla, hogy nem tudtunk előrébb lépni, nem látjuk azt a módot a 
lehető legkisebb teherré tenni, rajta vagyunk ezen. Kérem igazgató nőt, hogy ő is járjon ebben 
közre és majd az iskola beszámolója keretében, talán tudunk erről néhány szót ejteni a napirendi 
pontot levéve is. Van-e egyéb javaslat? Ezzel a két módosítással, hogy a harmadik napirendi 
pontot, mint napirendi pont levesszük a napirendi pontok közül és akkor ilyen alapon mind előre 
lép eggyel és a hetedik napirendi pontként a Vízközmű Kft sorsáról, tárgyalnánk. Van-e egyéb 
javaslat? Amennyiben nincs, kérem, kézfelemeléssel jelezze, aki a napirendi pontokat elfogadja. 
 
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: 
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60/2015.(VI.24.)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.) Beszámoló a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola Pusztaszeri Telephelye (Csizmazia György 

Általános Iskola) munkájáról 
2.) Beszámoló a Térségi Közös Igazgatású Közoktatási és Gyermekjóléti Intézmény Csizmazia 

György Óvoda munkájáról 
3.) Rendelet-alkotás a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról 
4.) Rendelet-alkotás üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozásáról 
5.) Önkormányzati tulajdonú földterületek bérleti díjának meghatározása 
6.) Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár szakmai tájékoztatója 
7.) Állásfoglalás a Vízközmű Szolgáltató Kft. jogi sorsáról 
8.) Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről 
9.) Kérdések, bejelentések 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Irattár 
 
 
 
1. napirendi pont: Beszámoló a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola Pusztaszeri 
Telephelye (Csizmazia György Általános Iskola) munkájáról 
 
Máté Gábor polgármester: Első napirendi pont a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola 
Pusztaszeri telephelyének beszámolója az éves munkáról. Jelezném, hogy a telephely-vezető 
Mészáros Zsolt pillanatnyilag táborban van, és azért nem tud részt venni a testületi ülésen. Először 
is átadnám Ibolyának a szót, hogy kíván-e valamilyen kiegészítést tenni az iskolai beszámolóhoz.  
 
Somogyiné Utasy Ibolya igazgatónő: Tisztelettel köszöntöm a tisztelt képviselőket, 
megjelenteket. Nagy örömömre szolgált, hogy a három év óta először kaptam meghívást erre a 
testületi ülésre. Én azt gondolom, hogy ez egy jó lehetőség arra, hogy az iskola munkájáról 
beszéljünk. Zsolt jól összefoglalta, hogy mit is csináltak ebben a tanévben, én ahhoz nem kívánok 
hozzáfűzni semmit, de ha van hozzá kérdés, szívesen válaszolok rá. Igaz, hogy kivették a 
harmadik napirendi pontot, de ha lesz rá mód néhány szót, szeretnék róla beszélni. Itt a 
gyerekétkeztetésről van szó, erről minden képpen kell, azt gondolom a testületnek beszélni. Tavaly 
novemberben a normatíva igénylésnél a normatíva igénylés zárása előtt egy nappal szóltak, hogy 
próbáljuk az önkormányzatokat rábeszélni arra, hogy ők igényeljenek étkezési normatívát. Nekünk 
négy önkormányzatunk van, a négyből egy Ópusztaszer megigényelte, meg is kapta. Nem olyan 
régen beszéltem velük, sokkal többet kaptak, mint amit mi kapunk. Az egyház, étkezésre 
normatívát nem olyan mértékbe kap, mint mondjuk egy önkormányzat, kaphat. Ópusztaszer csak 
pozitív tapasztalatokról tud beszámolni, mind amellett, hogy nem különösen okoz ez plusz terhet. 
Polgármester úr, főigazgató asszony és én nem olyan régen folytattunk egy beszélgetést ott is, 
elmondta a főigazgató asszony, hogy az a normatíva, amit mi az egy éves étkeztetésre kapunk az 
11 millió 711 ezer forint. Ez azt jelenti, hogy nekem hét intézmény étkezését kell ebből 
finanszírozni. Amit nem fedez, egy havi étkezési díja az intézményeknek közel 7 millió forint, ebbe 
benne van a pusztaszeri iskola is. Tisztelettel szeretném kérni a képviselő-testületet, hogy ha 
hamarabb nem, akkor a novemberi igényléskor lépjük meg azt, hogy megigényli az önkormányzat 
a gyermekétkeztetési normatívát. Én utána kérdeztem, azt mondták, hogy ha vásárolt élelmezésről 
van szó, akkor is van rá lehetőség. Nekünk ez nagyon nagy segítséget jelentene, mint ahogy 
nagyon nagy segítség volt hogy kaptunk támogatást, az első három hónapot Pusztaszer átutalta és 
ez kihúzott bennünket a bajból, mert nem tudtuk volna lezárni ezt a hónapot. Így most úgy néz ki, 
hogy ki tudjuk fizetni a júniusi étkezési számlát is. Ha az étkezésre fordítjuk az összes működési 
támogatást, amit az intézmény kap, akkor még egy szűkösebb karbantartásra, meszelésre egy 
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fillér se fog jutni, mert nem tudjuk miből. Polgármester úr hallotta a főigazgató asszony 
véleményét, ő tartja magát ehhez, hogy próbáljanak meg az önkormányzatok az étkezést 
átvállalni, mert ez nagy teher az intézménynek. Köszönöm szépen. Ezt szerettem volna minden 
képpen elmondani, és én hoztam a kimutatást, tudom azt is, hogy mennyit utalt Pusztaszer. Ez 
havi 6-700 ezer attól függ hány napos egy hónap, hogy hány napot étkeznek, ez változó és 6-900 
ezer forint közötti összeg havonta. Ami most mentőövként érkezett azért köszönettel tartozom, és 
nekünk igazán nagy segítség lenne, ha az önkormányzat megtalálná a módját annak, hogy 
megigényelje a normatívát. Most mindenütt ezt szorgalmazzák. Polgármester úrban is láttam a 
segítőkészséget, meg gondolom ő ezt meg is beszélte a testülettel, hogy megkapjuk ezt az 
összeget. Én azért remélem, hogy tovább tudunk lépni ebben, és hogy az önkormányzat meg tudja 
igényelni ezt.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen. Mi is ebben reménykedünk. Visszatérve a 
novemberi helyzetre, akkor úgy a Kincstár, mint a helyi könyvelés és a jegyző össz tudást 
összevetve sem tudtuk beadni, mert nem voltunk rá jogosultak a mi rendszerünk esetében. 
Ópusztaszer azért tudta beadni, mert ő saját konyhát üzemeltet. Pillanatnyilag is ez a legfőbb 
problémánk, hogy erre találjunk megoldást. Talán olyasmit is hallottam, hogy szeptember 1-től 
lesz valami központi helyzet is ezzel.  
 
Somogyiné Utasy Ibolya igazgatónő: Meghozták a törvényt, szeptember 1-től minden 
óvódásnak ingyenes az étkezés. Attól függetlenül, hogy ingyenes azt azért valakinek ki kell fizetni. 
Mindig el szoktam mondani, hogy ingyenes de csak a gyereknek, nekünk ugyanúgy ki kell fizetni a 
számlákat. Most kell kijavítani a normatív igénylő lapokat. Volt olyan polgármester, aki 
visszamenőleg megigényelte, nekem már az is segítség lenne, ha januártól ez rendeződne. Én is 
körbe fogom még járni, de én azt az információt kaptam, hogy vásárolt élelmezésre is meg lehet 
igényelni.  
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Ópusztaszer esetében valóban ők igényeltek egy 22 millió forintos 
valamit. Annyira meglepődött ezen még a Magyar Államkincstár is, hogy év elején azzal kezdtek, 
hogy kiborítottak mindent, és hatalmas vizsgálat volt náluk. Aztán persze nem tudtak semmibe 
belekötni, így aztán ott hagyták a 22 millió forintot. A normatívákat mindig a fenntartónak kell 
igényelnie kötelező feladatellátásra. Esetünkben nem mi vagyunk a fenntartók, az egyház a 
fenntartó. Neki kell gondoskodni a gyermekek napközben ellátásának a keretében akár meleg 
étkeztetés biztosításával. Az általános iskolás oktatás biztosítása nem kötelező önkormányzati 
feladat. Ha erre mi igényelnénk támogatást, lehet, hogy odaadnák, de utólag meg észbe kapnának, 
hogy ez nekünk nem jár, kamatostul vissza az egész. Ez így kevés, hogy a Kincstárból szólnak, 
hogy igényelje meg az önkormányzat, de mi alapján. A jó indulatunk, meg a fizetni való 
hajlandóságunk az maradéktalan. Ennek a kifizetésnek, amit polgármester úr engedélyezett, ennek 
az alapja, amit annak idején aláírtunk az egyházzal megállapodást, abban van benne ez, hogy az 
önkormányzat vállalja, hogy a gyermekétkeztetésnek az állami normatívával nem fedezett részét 
az egyházmegyének megtérítjük. A nagyságrendje is más volt a dolognak, a normatíva igénylés is 
teljesen más volt. Aztán csodálkoztunk rá arra, hogy az önkormányzat ilyen jogcímen semmiféle 
pénzt nem kap, a finanszírozási rendszert teljesen átalakították, ugyanakkor a Gyvt-be 
változatlanul benne hagyták azt, hogy 50 meg 100%-os kedvezményre jogosultak bizonyos 
gyerekek, hogy ezt miből fizetjük ki, ki foglalkozik vele.  
 
Sági Mihály képviselő: Az Előkészítő Bizottság, előtte szeretném elmondani, hogy nehogy úgy 
fogja föl, hogy azért vetettük le napirendről, mert ez minket nem érdekel, de ilyen dolgokkal, 
amivel polgármester úr, meg jegyző úr elmondott, most is azt mondom, hogy pillanatnyilag az 
előkészítő-bizottság azért kérte hogy vegyék le, mert nincs miről konkrétan tárgyalni. Nem azt 
jelenti, hogy az erőnkhöz képest most is nem kapták meg a 3 millió forintot, de ez ezzel a 
költségvetéssel dolgozó önkormányzatnak, ami Pusztaszer, ettől többre pillanatnyilag nem futja. 
Ha az önkormányzat nem kap hozzá törvényileg háttérben olyan pénzt, amivel ezt finanszírozni 
lehet, az önkormányzat nem tudja finanszírozni, hisz akkor nem biztos, hogy átadásra került volna 
annak idején sem az iskola. A mostani álláspontunk szerint a mi mostani tudásunk szerint bárhogy 
is csavartuk a dolgainkat az előkészítő-bizottságiülésen, de az önkormányzatnak nincs biztosítva 
semmilyen olyan háttér, amivel biztosan azt ígéri az önkormányzat a fenntartónak, hogy igen is 
van rá pénzünk és hozzájárulunk. Köszönöm szépen.  
 
Máté Gábor polgármester: Pillanatnyilag nem látjuk az érdembeli továbblépés lehetőségét.   
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Az ópusztaszeri jegyzővel beszéltem ezt a dolgot erről a 22 millió 
forintról, meg hogy mi történt a Kincstár ellenőrzése során, tőle tudok személyesen. Ígérte, hogy 
visszahív, beszél a pénzügyes kolléganővel, hogy milyen jogszabályi alappal történt a 22 millió 
forintnak az igénylése, de még nem hívott. Egész egyszerűen nincs ilyen jogszabályi alap.  
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Máté Gábor polgármester: Van-e egyéb dolog?  
 
Sági Mihály képviselő: A bizottság az iskoláról szóló beszámolót teljes egészében jónak tartja, és 
elfogadásra javasolja. Annyira részletes és pontos, van ugyan egyetlen egy mondat az egészben, 
arra majd talán a nap végére kerül sor, de az nem mostani téma.  
 
Máté Gábor polgármester: Igen, itt fölmerültek problémák az iskola körül, amiről szeretnék 
majd beszélni. Én itt a végére szeretnék minden érdeklődőt itt tartani egy beszélgetésre és olyan 
témával foglalkozni, ami nem képviselő-testületi téma ugyanakkor egy jelzés az iskolairányítás 
felé. Aki az iskola beszámolóját elfogadja, kérem, 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: 
 
61/2015.(VI.24.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Beszámoló a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola Pusztaszeri Telephelye (Csizmazia 

György Általános Iskola) munkájáról 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola 
Pusztaszeri Telephelye (Csizmazia György Általános Iskola) munkájáról szóló beszámolót az 
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Szent Miklós Katolikus Általános Iskola 
4.) Irattár 
 
 
 
2. napirendi pont: Beszámoló a Térségi Közös Igazgatású Közoktatási és Gyermekjóléti 
Intézmény Csizmazia György Óvoda munkájáról 
 
Máté Gábor polgármester: Második napirendi pont, az óvoda éves beszámolója. Kérdezném 
vezető óvónőt, hogy szóban kíván-e valamilyen kiegészítést tenni hozzá.  
 
Petkov Gáborné vezető óvónő: Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületet és a jelen lévőket. 
Próbáltam nagyon részletes, érhető, átlátható beszámolót készíteni. Ezen kívül nem kívánok 
különösebb dolgot hozzátenni. Ha kérdésetek van, nagyon szívesen válaszolok. Egy dolgot az 
ékezéssel kapcsolatban, mint ahogy az előbb is említettem, most jelent meg pár napja az ingyenes 
étkeztetést támogató óvodásokra vonatkozó rendelet. Lehet, hogy lesz benne olyan is, ami nem 
csak az óvodásokra vonatkozik. Most folyamatban van ennek a rendeletnek az értelmezése, illetve 
a szülőkhöz való továbbítása. Ezt megszerveztük a kolléga nővel, tájékoztatni fogjuk a szülőket, 
illetve a leendő szülőket, azokat, akik szeptember 1-től kötelező óvodába járás kapcsán érintettek, 
hogy ki az, akinek jövedelemigazolás igénylést kell az önkormányzathoz, beadjunk azért, hogy az 
ingyenes étkezéshez hozzá tudjon jutni. Minden képpen nagyon széleskörűen fogjuk tájékoztatni a 
szülőket, hogy ne maradjanak ki az ingyenesség kategóriájából. Azt mondjuk, hogy ingyenes, de 
nyilván ezt valakinek ki kell fizetni, illetve a szülőknek ezt igényelni kell. Ez a nyárra való 
feladatunk az étkezéssel kapcsoltban. Ennyit szerettem volna. 
 
Máté Gábor polgármester: Egyébként a nyárra nagyon sok iskolás tanuló kap étkezést a 
gyermekétkeztetés keretében. Köszönöm. Van-e kérdés az óvoda beszámolójához? Amennyiben 
nincs, aki a beszámolót elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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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: 
 
62/2015.(VI.24.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Beszámoló a Térségi Közös Igazgatású Közoktatási és Gyermekjóléti Intézmény Csizmazia 

György Óvoda munkájáról 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Térségi Közös Igazgatású Közoktatási 
és Gyermekjóléti Intézmény Csizmazia György Óvoda munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés 
szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Térségi Közös Igazgatású Közoktatási és Gyermekjóléti Intézmény Csizmazia György Óvoda 
4.) Irattár 
 
 
 
3. napirendi pont: Rendelet-alkotás a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező 
közszolgáltatásról 
 
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
kötelező szolgáltatásról szóló rendeletünk. Ez egy rendelet módosítás a szelektív 
hulladékgyűjtésnek a törvényi előírásait kellett átvezetni erre a rendeletre. Egy új rendelet alkotása 
lett a célunk. Ez a rendelet a hulladékgazdálkodáshoz szólóan a Településtisztasági kft javaslata 
alapján kaptuk meg. Én tettem ebbe egyéb megjegyzéseket és kiegészítéseket. Ami a jelentős rész 
ebbe a dologba, az a közszolgáltatási díjhoz kapcsolódó rendelkezések rész, jelenleg a 17.§, 
amelyben a kedvezményezetteket nevezzük meg. Úgy tudom, hogy például néhány település itt a 
környékben ezt a részt teljesen, kihagyta, semmilyen kedvezményt nem szavazott meg. Mi 
gondolva arra, és általam is gondolva arra, hogy a települési támogatás elég szép összegnek tűnik 
az idén még, nem szeretnénk bent hagyni egy jelentősebb összeget, ezért én azt gondoltam, hogy 
az eddigi támogatási rendszerünket, egy picit még javítva az igénybe vevők irányába kedvezőbbé 
téve kisebb módosításokkal meghagynánk és belekerülne ebbe a rendszerbe. Nyilván ők nem 
akarták ezt beletenni, az egyeztetés nélkül. Annyit tettem még bele, nem volt eredetileg benne és 
ez fontos, hogy a szelektív hulladék esetében a gallyak elszállításával kapcsolatosan is legyen 
szabályozás, ez nem szerepelt az eredeti dokumentumba, de azt gondolom erre szükség, lehet.  
 
Sági Mihály képviselő: A bizottság ennek a napirendi pontnak a keretén belül külön foglalkozott a 
lomtalanítás kérdésével, amely nálunk az elmúlt években gyakorlattá vált, hogy egyszer vagy 
kétszer, de történt lomtalanítás. A szigorodó szabályok szerint hamarabb megtudták azok, akik 
ezek a lomtalanításra kirakott holmikat mikor lesz egy-egy településen és ez nem csak 
Pusztaszerre, vonatkozik. Ezért a lomizók az éjszaka leple alatt a kirakott olyan tárgyakat, amit 
lomtalanításra kiraktak olyan helyzetbe, hozták, amit már a lomtalanítást végző nem vihetett el. 
Egy konkrét példa, a kirakott televíziót, aki lomtalanít egészbe el, kell, hogy vigye, de ha a 
lomtalanítás során kirakott televízióból a belső részeket a lomizók elviszik, akkor a televízió ott 
marad. Éppen ezért Pusztaszeren szemétszállítással, foglalkozó úriemberrel olyan dűlőre jutott az 
önkormányzat, hogy ezt nem úgy csinálja ez után, hogy lomtalanítás van mindenkire, vonatkozik, 
és akkor kell kirakni. Ha valakinek erre szüksége van azt majd valamilyen úton, módon a 
lakossággal a polgármester úr lekommunikálja, összegyűlik a lomtalanításra vonatkozóan akkor, 
aki elviszi a lomtalanításra szánt tárgyakat kimegy a  helyszínre és elmondja, mit visz el és mit 
nem. Ezt a Trombitás Imrével kell, és ebben segít az önkormányzat egyeztetni. Ő ezeket a 
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beérkezett információkat összegyűjti és egy adott időpontban, szól, hogy most megyek érte. Az 
önkormányzat is ezt támogatná, mert az esik a legrosszabbul valakiknek, ha a kirakott lomokból a 
felét ott hagyja, mert azt mondja, hogy ezt már nem vihetem el. Éppen ezért mi is támogatnánk 
ezt a lomtalanítási dolgot a faluban. Lehet, hogy nehezebben érti majd meg a lakosság, hogy miért 
ez felé mentünk el, de meg kell érteni, mert lehet, hogy fele holmi ott marad. Ezért nem is szerepel 
a helyi rendeletbe, mert ezt így nem lehet bele venni, ezért kihagytuk belőle, hogy ne legyen 
benne a lomtalanítás. Azt kérnénk, hogy ha hozzátok fordulnak, polgármester úrhoz, bárkihez, aki 
ebben az ügyben el tudjuk mondani, miről van szó és így kellene, hogy működjön. A rendeletet a 
bizottság elfogadásra, javasolja. Köszönöm szépen.  
 
Máté Gábor polgármester: Körülbelül ennyi a dolog. Most már jó két éve nem volt lomtalanítás a 
faluban pontosan emiatt a falugyűlésen ezt már elmondtuk. A másik az, hogy a hulladékudvarba is 
be lehet vinni egy csomó olyan dolgot, amit egyébként a lomtalanítás keretében is el lehetne vinni. 
Egyéb kérdés, javaslat esetleg? Amennyiben nincs, aki elfogadja, kérem, 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 önkormányzati rendeletet alkotta: 
 

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

8/2015.(VI.25.) önkormányzati rendelete 
 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében, 
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában, 39. § (2) bekezdésében, és 88. § (4) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 

Bevezető rendelkezések 
 
1. § A Képviselő-testület az emberi egészség védelme, a természeti és az épített környezet 
megóvása, hulladék okozta terhelésének mérséklése, valamint a környezettudatos magatartás 
kialakítása érdekében Pusztaszer község közigazgatási területén a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdésének 34. pontja szerinti ingatlanhasználó 
belterületi ingatlanán keletkező vagy az ingatlanhasználó birtokába került települési szilárd 
háztartási hulladék rendszeres átvételére, gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanításra történő 
elhelyezésére helyi közszolgáltatást szervez, és tart fenn. 
 
2. § A Képviselő-testület az 1. §-ban meghatározott közszolgáltatás kizárólagos ellátására a 
Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.-vel (székhelye: 6728 Szeged, Városgazda sor 
1., a továbbiakban: Közszolgáltató) köt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést. 
 
3. § (1) Pusztaszer község közigazgatási területén a külterületi ingatlanra a rendelet hatálya a 9. 
§-ban meghatározott esetben, illetve akkor terjed ki, ha az ingatlanhasználó a közszolgáltatás 
igénybe vételéről a Közszolgáltatóval külön megállapodást köt. 
 
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a beépítetlen belterületi építési telekre, ha azon települési 
szilárd hulladék nem keletkezik. 
 
(3) Pusztaszer község közigazgatási területén gazdálkodó szervezet ingatlanhasználóra a rendelet 
hatálya akkor terjed ki, ha a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten 
gyűjtött hulladék kezeléséről a Ht. 39. § (3) bekezdésében és 31. § (2) bekezdésének g) pontjában 
foglaltak szerint gondoskodik. 
 
4. § A Közszolgáltató a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött megállapodás 
alapján a települési szilárd hulladékot kizárólag a Szeged, Sándorfalvi úti Központi Hulladéklerakó 
Telepen (hrsz.: 0140/2) helyezheti el. 
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5. § A települési szilárd hulladék egyes összetevőinek hulladékudvarban, gyűjtőszigeten történő 
szelektív gyűjtésével, elszállításával kapcsolatos feladatok ellátását a Képviselő-testület a 
regionális hulladékgazdálkodási rendszer keretében a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit 
Kft.-vel kötött külön megállapodás alapján biztosítja. 
 

Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei 
 
6. § Az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti szerződéses jogviszonyt az ingatlan használat 
ténye és a Közszolgáltató rendelkezésre állása hozza létre. 
 
7. § (1) Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési szilárd 
hulladékot az elszállításra történő átvételig saját tulajdonú, a keletkező hulladékmennyiségnek 
megfelelő méretű, de legalább 60 liter űrtartalmú, a Közszolgáltató szállítóeszközének megfelelő, 
gépi ürítésre alkalmas, zárható fedelű, a szóródást és a rovarok, illetve a rágcsálók elszaporodását 
megakadályozó gyűjtőedényben köteles gyűjteni, és a begyűjtés napján a Közszolgáltatónak 
átadni. 
 
(2) A gyűjtőedény telítettsége esetén a többlethulladékot kizárólag a Közszolgáltatótól vásárolt, 
jelzéssel ellátott szabványos, 120 literes zsákban lehet gyűjteni, és a begyűjtés napján a 
gyűjtőedény mellett elhelyezni. 
 
(3) Ha a zöldhulladékot házi vagy közösségi komposztálás útján nem komposztálják, azt a 
képződés helyén a zöldhulladék elkülönített gyűjtésének céljára gyártott szabványos 
gyűjtőedényben vagy hulladékgyűjtő zsákban kell gyűjteni. Ha a zöldhulladék szabványos 
gyűjtőedényzetben vagy hulladékgyűjtő zsákban történő gyűjtésének feltételeit a Közszolgáltató a 
közszolgáltatási területen nem biztosítja, a zöldhulladékot a vegyes hulladék céljára szolgáló külön 
gyűjtőedényben is lehet gyűjteni. A kerti gallyat legfeljebb 60 cm hosszra darabolva szorosan 
kötegelve kell kihelyezni. 
 
(4) Az ingatlanhasználó az általa szelektíven gyűjtött hulladékot (fém, papír, műanyag, üveg) havi 
egy alkalommal a külön értesítés szerinti időpontban a Közszolgáltatónak elszállításra átadhatja. A 
Közszolgáltató által biztosított házhoz menő szelektív gyűjtés során kizárólag az előzetes 
tájékoztatásban megadott tájékoztatón feltüntetett hulladékokat lehet elhelyezni a 
gyűjtőedényekbe, ide értve az erre a célra rendszeresített gyűjtőzsákot is. Amennyiben az 
elkülönítetten gyűjtött hulladék kihelyezése nem a „szelektív” zsákban történik vagy nem megfelelő 
hulladék kerül ilyen zsákban kihelyezésre, a Közszolgáltató értesítő hátrahagyása mellett a 
hulladékot a helyszínen hagyja, azt a soron következő szállítási napon a települési hulladék 
elszállításának szabályai szerint szállítja el, ilyen esetben a Közszolgáltató zsákcserét nem köteles 
biztosítani. Az elkülönítetten gyűjtött hulladék a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott 
gyűjtőedény bevezetéséig egyéb zsákban is kihelyezhető. 
 
(5) A gyűjtőedénybe (zsákba) nem szabad olyan anyagot (például forró hamu, maró- vagy 
mérgező anyag, állati hulla, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, kő 
és épülettörmelék, nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy) elhelyezni, amely veszélyezteti a 
Közszolgáltató alkalmazottjának egészségét, testi épségét, vagy megrongálhatja a 
gyűjtőberendezést, illetve ártalmatlanítása során veszélyezteti a környezetét. 
 
(6) Ha a gyűjtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely összetömörödött vagy befagyott, 
vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt a gyűjtőedényt az előírt módon 
kiüríteni nem lehet, az ingatlanhasználó köteles a visszamaradt hulladékot fellazítani és a 
gyűjtőedényt használhatóvá tenni. 
 
(7) A gyűjtőedényt (zsákot) az ingatlanhasználó az ingatlanán köteles tárolni, a gyűjtőedényt az 
ürítést megelőző napon 19 óra után, az ingatlan bejárata előtt közvetlenül az úttest melletti 
közterületre vagy a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyre oly 
módon kell elhelyezni, hogy az a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse, a közterületet ne 
szennyezze, és abban kárt ne tegyen, továbbá ugyancsak az ürítés napján gondoskodik a kiürített 
gyűjtőedény napi tároló helyre történő visszahelyezéséről. Az ingatlanhasználó a települési 
hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt az ingatlanon belül tartja, azt közterületen tartósan csak 
a közterület használatát szabályozó önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint helyezheti 
el. Nem tekinthető tartós közterület használatnak a gyűjtőedény ürítési célból történő közterületre 
helyezése.  
 
(8) A gyűjtőedényt (zsákot) a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy ne akadályozza a jármű- és 
gyalogosforgalmat, és ne járjon baleset- vagy károkozás veszélyének előidézésével, mások jó 
közérzetének, illetve a településképnek az indokolatlan megzavarásával. 



oldal: 8/18 

(9) Tilos a közterületre kihelyezett gyűjtőedény (zsák) megközelítési útvonalát tárgyak 
elhelyezésével vagy parkoló gépjárművekkel úgy elzárni, amely a gyakorlatban kialakult módon 
történő begyűjtést akadályozza. A közterületre kihelyezett gyűjtőedény (zsák) közvetlen 
környékének hótól való megtisztításáról, síkosságmentesítéséről az ingatlanhasználó köteles 
gondoskodni. 
 
(10) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényt rendszeresen tisztítani és fertőtleníteni. 
 
8. § (1) A közszolgáltatás körében az alábbi szabványos gyűjtőedények használhatók: 
a) 60 literes szabványos tárolóedény, 
b) 80 literes szabványos tárolóedény, 
c) 120 literes szabványos tárolóedény, 
d) 240 literes szabványos tárolóedény, 
e) 1100 literes szabványos tárolóedény. 
 
(2) A Közszolgáltató a szolgáltatás igénybevételét az ingatlanhasználó számára – a (2) bekezdés 
szabályának figyelembevételével - háztartásonként legalább egy háztartási és egy szelektív 
gyűjtőedény választásával biztosítja. 
 
(3) A választási lehetőséget az ingatlanhasználó számára a Közszolgáltató úgy ajánlja fel, hogy a 
választható gyűjtőedény űrmértéke igazodjon az érintett ingatlanon képződő hulladék 
mennyiségéhez, figyelembe véve 
a) a településen képződő vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladék fajlagos mennyiségét, 
b) az érintett háztartás lakosainak vagy az ingatlant életvitelszerűen használó természetes 
személyek számát, valamint 
c) a szállítási gyakoriságot. 
 
(4) A rendelet területi hatálya alá tartozó ingatlanok tekintetében figyelembe veendő fajlagos 
mennyiség mértéke 45 liter/fő/hét. 
 
(5) A szolgáltatás igénybevétele a természetes személy ingatlanhasználó számára a fajlagos 
mennyiség alapján az adott ingatlanra alkalmazandó legkisebb űrtartalmú gyűjtőedényzetre, míg a 
gazdasági egységek számára minimum 110/120/ liter/hét mennyiségre vonatkozóan kötelező. A 60 
literes edényzet igénybevételére vonatkozó kérelemhez mellékelni kell az önkormányzat igazolását 
az ingatlanhasználók számáról. 
 
(6) A Közszolgáltató a választási lehetőség jogszerű alkalmazását jogosult a helyszínen ellenőrizni, 
melyről jegyzőkönyv kerül kiállításra. Amennyiben a kisebb űrmértékű gyűjtőedényzet e szakasz 
rendelkezéseitől eltérően került kiválasztásra, úgy a Közszolgáltató jogosult az ellenőrzés adatai 
alapján az érintett háztartás tényleges lakóinak vagy az ingatlant használó természetes személyek 
számának alapulvételével nagyobb gyűjtőedényzet alkalmazását előírni és annak díját, valamint az 
ellenőrzés kapcsán felmerült igazgatási költségeit számlázni. A Közszolgáltató az ellenőrzés során 
felhívhatja az ingatlanhasználót az ingatlant használó személyek számának és a használat kezdő 
időpontjának okirati vagy egyéb módon történő igazolására. Amennyiben az ellenőrzés adatai 
alapján megállapítható az ellenőrzés időpontja előtti időszakra, hogy az ingatlanhasználó a kisebb 
űrtartalmú gyűjtőedény választására nem volt jogosult, úgy a Közzolgáltató jogosult a 
díjkülönbözetet a jogosulatlan igénybevétel időtartamára kiszámlázni és a felmerült költségeit 
érvényesíteni. 
 
(7) A vegyes hulladék átadása a szolgáltató által üzemeltetett szállítóeszközhöz rendszeresített 
MSZ EN 840 szabványos, megfelelő minőségű, 60 literes edényzet esetében maximálisan 15 kg, a 
80 literes edényzet esetében maximálisan 20 kg, 110/120 literes edényzet esetében maximálisan  
25 kg, 240 literes edényzet esetén maximálisan 50 kg össztömegű gyűjtőtartály igénybevételével 
történik. 
 
(8) Az ingatlanhasználó a Közszolgáltatótól legalább egy éves időtartamra a fent nevezett 
kötelezően előírt edényméretnél nagyobb edényt is igényelhet. 
 
9. § (1) Az ingatlanhasználó a Közszolgáltatónak történő bejelentéssel kérheti a közszolgáltatás rá 
vonatkozó ellátásának szüneteltetését, ha várhatóan egy naptári hónapot meghaladó időtartamban 
az ingatlan használatával felhagy úgy, hogy ott hulladék várhatóan nem keletkezik és az ingatlant 
más sem használja. A bejelentést a távollét kezdete előtt legalább 8 nappal korábban kell 
megtenni, és a szüneteltetést csak a bejelentést követő hónap első napjától lehet kérni. Az 
ingatlanhasználó az ingatlan újbóli használatba vételét 8 napon belül köteles a Közszolgáltatónak 
bejelenteni. 
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(2) A folyamatos szüneteltetésre irányuló kérelem legfeljebb egy naptári évre vonatkozhat, a 
szolgáltatás szüneteltetésének meghosszabbítását a tárgyévet követő év január 15-ig az ingatlan 
használója írásban köteles kérni a Közszolgáltatótól. 
 
(3) A szüneteltetési kérelmet a Közszolgáltató csak abban az esetben fogadja el, ha a 
kérelmezőnek díjhátraléka nincs, vagy azt a kérelem benyújtásáig rendezte. 
 
(4) Vitás esetben a Közszolgáltató írásban benyújtott kérelmére a polgármester az általa elvégzett 
vizsgálat alapján igazolást ad ki az ingatlan használatának helyzetéről. 
 
10. § A külterületi és munkástelepi ingatlanhasználó szilárd háztartási hulladékát a 
Közszolgáltatótól vásárolt, jelzéssel ellátott szabványos, 120 literes zsákban beszállítva a 
faluközpontban található hulladéksziget mellé helyezheti a szállítás napját megelőző napon 12:00 
órától a szállítás napján 9:00 óráig további díj felszámítása nélkül. 
 
11. § (1) Nem tagadhatja meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a 
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a 
Közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére 
vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. 
 
(2) Nem tagadható meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetése, ha a 
Közszolgáltatót a közszolgáltatás teljesítésében neki fel nem róható ok akadályozta, és a 
Közszolgáltató az akadály elhárulását követően a lehető legrövidebb időn belül pótolta mulasztását. 
 
12. § Ha az ingatlan tulajdonosi, használati viszonyaiban változás következik be, akkor az új 
tulajdonos vagy használó a korábbi tulajdonossal egyetemlegesen köteles a változás tényét 15 
napon belül írásban bejelenteni a Közszolgáltatónak. A változás bejelentésével egyidejűleg az új 
tulajdonos és a Közszolgáltató közötti szerződés létrejön. Ennek a bejelentésnek a megtételéig a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a korábbi ingatlanhasználó köteles megfizetni. 
 
13. § Az ingatlanhasználónak nem kell hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizetnie azokra a 
hónapokra, amelyek során a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége a 9. § 
alapján szünetel, és az ingatlanon a szünetelés időtartama alatt a közszolgáltatás alá tartozó 
hulladék nem kerül kihelyezésre. 
 
14. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató által az 
ingatlanhasználónak negyedévente megküldött számla alapján kell megfizetni a számlán 
feltüntetett határidőben. 
 
(2) Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak időarányos kamatait a Közszolgáltató 
visszafizeti, vagy az ingatlanhasználó írásbeli kérelmére azt a soron következő, esedékes díjfizetési 
kötelezettségbe beszámítja. 
 

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 
 
15. § (1) A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd vegyes 
hulladékot az ingatlanhasználótól rendszeresen, hetente egy alkalommal, az elkülönítetten gyűjtött 
hulladékot havonta egy alkalommal reggel 6:00 órai munkakezdéssel begyűjteni és elszállítani. Ha 
a begyűjtés napja húsvét, karácsony, újév napjára esik, a Közszolgáltató a következő munkanapon 
köteles a begyűjtést, szállítást elvégezni. 
 
(2) A Közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal 
végezni, illetve a begyűjtés alkalmával szennyezett közterület megtisztításáról gondoskodni. 
 
(3) A gyűjtőedényben okozott károkat a Közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, 
amennyiben a károkozás neki felróható okból következik be. A Közszolgáltatónak az ebből eredő 
karbantartási munkák, valamint a javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt kell biztosítania. 
Amennyiben a károkozás nem róható fel a Közszolgáltatónak, a gyűjtőedény javítása, pótlása, 
illetve cseréje az ingatlanhasználót terheli. 
 
(4) A Közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék begyűjtését, elszállítását, ha 
a) a hulladék nem a 7. § (1) – (3) bekezdésében meghatározott gyűjtőedényben, illetve nem a 
Közszolgáltatótól vásárolt jelzett zsákban kerül kihelyezésre( kivéve a 7. § (4) bekezdésben foglalt 
esetet), 
b) a hulladék sérült gyűjtőedényben került kihelyezésre, 



c) a Közszolgáltató alkalmazottj a érzékszervi észleléssel megállapítja, hogy a gyűjtőedénybe
(zsákba) a 7' 5 (5) bekezdésében meghatározott hulladékot helyeztek el,
d) a gyűjtőedény körÜl nagy mennyiségben olyan hulladékot helyeznek el, amely a gyűjtőedény
mozgatását és rjrítését megakadályozza (nem tartozík ebbe a körbe az a hulladék, amely az
ingatlanhasználónak fel nem róható okból a gyűjtőedényből kikerÜlt),
e) a Közszolgáltató a gyűjtőedényt szállítóeszközével önhibáján kívÜl nem tudja megközelíteni,
Vagy a gyűjtőedény mozgatása, kiÜrítése a Közszolgáltatónak fel nem róható okból akadályozott.

16. $ A Közszolgáltató külön jogszabályokban meghatározottak szerint a közszolgáltatással
összefÜggő személyes adatokat a cél megvalósításához szÜkséges mértékben és ideig kezelheti,
azokat az ingatlanhasználó azonosítására, a közszolgáltatási szerződés teljesítésével, számlázással,
postázással, díjhátralék behajtásával kapcsolatos feladatai érdekében használhatja fel. A személyes
adatok biztonságáról gondoskodni kell, az adatokat védeni kell a jogosulatlan hozzáféréstől,
megváltoztatástól, a nyilvánosságra hozás, a tÖrlés, illetve a sérülés és megsemmisÜlés ellen. A
természetes személyek adatait az önkormányzat biztosítja a szolgáltató részére.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhoz kapcsolódó rendelkezések

17. s (1) A polgármester az ingatlanhasználó kérelemre 50 oÁ-os díjkedvezményt állapít meg
annak a legfeljebb 120 literes gyűjtőedényt használó ingatlanhasználónak,
a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét,
b) aki egyedÜl élő és bármely jogcímen nyugdíjban részesül, és havi jövedelme nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 o/o-át, vagy
c) aki bármely jogcímen nyugdíjban részesÜl, és háztartásában szintén bármely jogcímen
nyugdíjban részesÜlő vagy 18 évnél fiatalabb személlyel vagy személyekkel él egyÜtt, és a
háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200 o/o-át,

feltéve, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a Közszolgáltató felé díjhátraléka nem áll
fenn, és lakhatási célú telepÜlési támogatásban nem részesÜl. A díjkedvezmény azonnal
megszűnik, ha a kedvezményzettnek a kedvezményes időszakban díjhátraléka keletkezik. A
díjkedvezmény megállapítására vonatkozó eljárás során megfelelően alkalmazni kell a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szőló 1993. évi III. törvény 10. 5 (1) - (2) bekezdésében,
valamint a helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben foglaltakat.

(2) A kedvezmény ugyanazon ingatlan esetében csak egy jogosult részére állapítható meg'

(3) A jogosult az (1) bekezdésben megállapított kedvezmény feltételeit érintő adatok
megváltozásáról 15 napon belül köteles a polgármestert értesíteni.

(4) Aki a kedvezményt a rendeletben meghatározott feltételek hiányában Vagy annak
megsértésével vette igénybe, vele szemben a polgármester a szociális igazgatásről és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 17. $-ában foglalt rendelkezések alapján jár el.

(5) A 17' $ (1) bekezdésében megállapított kedvezmény esetében aKözszolgáltató a kérelmezőnek
a kedvezménnyel csökkentett összegben kÜld számlát a kedvezménnyel érintett időszakra.

Záró rendelkezések

18. $ Ez az önkormányzati rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba.

19. s E rendelet hat{lyba lépésévelegyidejűleg hatályát veszti a telepÜlési szilár^d hulladékkal
kapcsolatos k

Kihirdetési záradék:

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testÜlete által 2015. június 24-én megalkotott
fenti 8/2015.(VI.25.) önkormányzati rendeletet alulírott napon kihirdetem.
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Pusztaszer, 2015. június 25.
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4. napirendi pont: Rendelet-alkotás üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozásáról 
 
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, rendelet-alkotás az üzletek éjszakai nyitva 
tartásának korlátozásáról. Szintén a bizottsági ülésen erről részletesen tárgyaltuk a témát. A jelen 
lévők mindenki tudja, többségük az előző testületben is részt vett, tudjuk hogy ezen már ment egy 
sor vita. Az utóbbi időben megint olyan helyzet alakult ki, hogy úgy gondoltam, hogy ezzel a 
témával foglalkozni kell, annál is inkább mert a testület 50%-a kicserélődött, hogy az új testület 
mennyire tud mellé állni annak a dolognak, ami volt, vagy ami ezután lesz. Ennek kapcsán alakult 
ki ez a helyzet, a vendéglátóz üzletek nyitva tartásával kapcsolatosan. Igyekeztünk valamennyire 
megengedőek lenni, igyekeztünk a környékben lakók érdekeit maximálisan figyelembe venni. 
Ennek kapcsán jött létre az, ami kiküldésre került. Vitára bocsátom a témát.  
 
Sági Mihály képviselő: A bizottság megint nagyon kivitatta a témát, szigorítani is akartunk, aztán 
visszavettük, mert a jegyző úr semmiféle olyan önkormányzati rendelethez nem járult hozzá, 
amelyik az egyikre vonatkozik a másikra nem. Azt is a figyelmébe ajánlom a képviselő-testületnek, 
hogy lehet, hogy majd megtámadják a járási hivatal felé ezt a hozott rendeletet. Pillanatnyilag a 
bizottság ezt a változatot szeretné, ha a testület elfogadná, próbálkozzunk vele, utána majd 
napirendi pontra tűzzük. Jegyző úr elmondta, hogy abban az esetben, ha ezeket az általunk hozott 
nyitva tartási rendeletet nem tarja be a vendéglátó egység, akkor jöhetnek a szigorúbb feltételek, 
bezárás és egyéb. de nem ebbe a célba akar az önkormányzat elmenni, hanem abba, hogy minden 
féle képpen a lakosság életkörülményei nagyban befolyásoló különböző hatásokat kiküszöböljük. 
Két alakalommal elmentem az elmúlt egy hónapban, illetve megbíztam, hogy menjenek el, 
személyesen is voltam. Hajnali három órakor az a két ember volt a vendéglátóhelyen meg még 
rajtuk kívül kettő pusztaszeri a többi nem pusztaszeri volt. Éppen ezért minden képpen kezdjünk el 
valami szigorítani, mert ez már nem a pusztaszeriek szórakoztatására szolgál. Én magánemberként 
hozzátettem, nincs benne a rendeletbe, hogy minden olyan rendezvényt, majd amit az 
önkormányzat engedélyez, akkor az a kérésünk a rendőrkapitány felé, hogy minden képpen a 
járőrözők abban az időszakban egy és három óra között nézzenek ki, amikor ez a havonta egy 
alkalommal lévő rendezvény van. Köszönöm szépen. Ennyivel szerettem volna kiegészíteni.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Én egy rövidke ki kiegészítést tennék, hozzá módosító 
javaslatként, hogy a 3. § 3. bekezdésének utolsó mondatát azzal toldanám meg, hogy köteles 
bejelenteni a polgármesternek és kifüggeszteni a települési hirdetőre. Ugyanis nem csak a 
közvetlen szomszédokat zavarja ez, hanem a z 50-100 méterrel lévőket is. Nem kívánhatjuk, hogy 
ő az egész falu körbe kürtölje, de azt gondolom a hirdető megfelelő erre a tájékoztatásra. Van-e 
ehhez hozzászólás esetleg, más javaslat? Amennyiben nincs, aki elfogadja, kérem, 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 önkormányzati rendeletet alkotta: 
 

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

9/2015.(VI.25.) önkormányzati rendelete 
 

a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozásáról 
 

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. 
törvény 6. § (4) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli 
el: 
 
1. § Az önkormányzati rendelet hatálya a Pusztaszer község közigazgatási területén működő, a 
kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 27. és 30. pontja szerinti vendéglátó 
üzletekre terjed ki, ha a vendégek szórakoztatására zeneszolgáltatást, műsoros előadást, 
táncrendezvényt vagy egyéb szórakoztató szolgáltatást nyújtanak (a továbbiakban: vendéglátó 
üzletek). 
 



2's A vendéglátó Üzletek vasárnaptól csÜtörtökig 5 órától 22 őráig, pénteken és szombaton,
továbbá munkaszüneti napot megelőző napon 5 órától 23 óráig tarthatnak nyitva a 3. $-ban
szabályozott kivételekkel.

3.s (1) A vendéglátó Üzletek az általuk meghatározott időtartamban tarthatnak nyitva
a) önkormányzati szervezés'ű,
b) szilveszteri,
c) lakodalmi, vagy
d) ballagási
rendezvény helyszíneként.

(2) A vendéglátó Üzletek havonta egy alkalommal,
vasárnapra virradó éjszaka legfeljebb 3 óráig tarthatnak

péntekről szombatra, Vagy szombatról
nyitva.

(3) Az (1) - (2) bekezdésben meghatározott esetekben a vendéglátó Üzlet Üzemeltetője saját
költségén, legkésőbb a tervezett rendezvény kezdő időpontját egy héttel megelőzően köteles
értesíteni a tervezett rendezvényről a vendéglátó Üzlettel szomszédos ingatlanok használóit,
továbbá köteles bejelenteni a polgármesternek, és kifÜggeszteni a telepÜlési hirdetőtáblákon.

4. 9 Ez az önkormányzati rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba.

Jaksa Tibor
aljegyző

Kihirdetési záradék:
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testÜlete által 2015. június 24-én megalkotott
fenti 9/2015.(VI.25.) önkormányzati rendeletet alulírott napon kihirdetem.

Pusztaszer, 2015. június 25.

Jaksa Tibor
aljegyző

5' napirendi pont: önkormányzati tulajdonú fötdterüIetek bérleti díjának meghatározása

Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, önkormányzati tulajdonú földek bérleti
díjának meg hatá rozása.

Sági Mihály képviseIő: A bizottság úgy foglalt benne állást, hogy konkrét számok nincsenek,
konkrét nevek nincsenek ezekkel, a számokkal most már a bizottság azt javasolja, hogy hagyjuk
jóvá. Csináljunk egy olyan rendelet tervezetet, amelyik aZért kicsit rugalmasabb lesz. Valamilyen
szerződést kötni kell az elkövetkező időben, mert most néhány szerződés Van ezekre, a
terÜletekre, a többire nincs, de ezt 2016-ra javasoljuk, hogy addig olyan formába önteni. A
bizottság ezt a napirendi pontot elfogadásra javasolja.

Máté Gábor polgármester: Szeptember 1-től életbe lépne, de január 1-től kell fizetni, hogy
tudjanak az őszi előkészÜleteket csinálni. A rendeletet úgy kell meghozni, hogy szeptember 1-re,
hogy szeptember környékén ez már meglegyen, hogy az őszi munkálatokat már abban a tudatban
kezdje el a földhasználő, hogy ő azt használja tovább, vagy adjuk oda másnak' Ez egy határozat,
hogy ezt dolgozza ki jegyző úr rendeleti formába és a következő testületi Ülésre ezek, lesznek majd
jogszerűvé téve. Az alapelveket rögzítettÜk most csak ezzel.

dr. Jaksa Tibor aljegyző: Gyakorlatilag határozati formába lenne átfogalmazva úgy, hogy ilyen
olyan aranykorona értékű és ennyi meg annyi négyzetméterenként az ára név nélkÜl és akkor ezt
már most a testület elfogadhatja.
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Máté Gábor polgármester: Jó, akkor a határozatot fogadjuk el. Aki ezt elfogadja, kérem, 
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: 
 
63/2015.(VI.24.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Önkormányzati tulajdonú földterületek bérleti díjának meghatározása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. január 1-jétől kezdődően az 
Önkormányzat tulajdonában lévő belterületi és külterületi földterületek minimális bérleti díját 
10 000 Ft/év összegben határozza meg, az alábbiak szerint: 
a) az aranykorona értékkel bíró földek bérleti díja 5 Ft/ m2 /év, 
b) az aranykorona értékkel nem bíró területek bérleti díja 3 Ft/m2 legyen. 
 
A különböző helyrajzi számmal bíró, de egy blokkot képező területek bérleti díját összevontan kell 
kezelni. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Gazdálkodás helyben 
4.) Irattár 
 
 
 
6. napirendi pont: Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár szakmai tájékoztatója 
 
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, Somogyi könyvtár szakmai tájékoztatója. 
Gyakorlatilag a könyvtár beszámoló meg volt, mivel később jött a Somogyi könyvtár részéről én 
fontosnak tartottam, hogy elküldjem a képviselő-testületnek. Ha már megtiszteltek bennünket egy 
ilyen részletes beszámolóval, akkor azt gondolom úgy méltó dolog, hogy ha ezt napirendre vettük 
és elfogadjuk. Van-e egyéb kérdés esetleg hozzá, akkor tudom közvetíteni a könyvtár felé. 
Egyébként sokkal jobban működik a könyvtár mióta ilyen fiókkönyvtárként, üzemel.  
 
Sági Mihály képviselő: A könyvtár munkájával kapcsolatban a bizottság megnézte a számokat is, 
és azt hiszem 383 darabbal bővült a könyvállomány is, ez az előző években nem volt jellemző. 
Minden féle képpen köszönjük a Somogyi Könyvtárnak. A bizottság elfogadásra javasolja ezt a 
beszámolót.  
Máté Gábor polgármester: Kérem, aki elfogadja a beszámolót, 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: 
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64/2015.(VI.24.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár szakmai tájékoztatója 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somogyi Károly Városi és Megyei 
Könyvtár szakmai tájékoztatóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 
4.) Irattár 
 
 
 
7. napirendi pont: Állásfoglalás a Vízközmű Szolgáltató Kft. jogi sorsáról 
 
Máté Gábor polgármester: Az újonnan felvett napirendi pont következő a Vízközmű kft további 
sorsa.  Ezzel kapcsolatban az előző testületi ülésen már szót ejtettünk, különböző álláspontok 
megfogalmazódtak, bár a Fekete Zoltán ügyvéd úr által adott dokumentációt nem tartottuk elég 
részletesnek, ennek megfelelően kértem, hogy egy kiegészítést tegyen ehhez a dokumentumhoz. 
Ezt megkaptuk és én mindenkinek emailbe elküldtem. Nem lettünk sokkal okosabbak, viszont abba 
az irányba javaslom a gondolkodásunkat, hogy mivel nem látjuk hosszú távon működőképesnek 
ezt a nagy rendszert, akkor legyen egy cég, amihez nyúlni tudunk. Ráadásul Misi is beszélgetett az 
ügyvezetővel hogy további információkhoz jussunk és abba az irányba kellene terelni a javaslatom 
szerint, hogy a cég maradjon meg, ha kell, akkor a törzstőke csökkentéssel is, és próbáljon meg 
olyan tevékenységi formát találni, ami a működésében nem termel veszteséget. Ha megtaláljuk ezt 
a formát, és úgy tűnik, van erre lehetőség akkor a július 8-án, a társulási ülésen ezt az irányelvet 
próbáljuk meg követni. Ez valószínűleg némi tőkevesztéssel fog járni, de még mindig jobb, mint 
egy felszámolás.  
 
Sági Mihály képviselő: Ez tulajdonképpen 13 önkormányzatnak egy vállalkozása volt. A 
vállalkozás másképpen működik, mint egy önkormányzat. Itt törzstőkével kellett beszállni, 
önkormányzatonként mintegy 700 ezer forinttal. Ez a 700 ezer forint 100 ezer forintos plakettekből 
tevődik össze, és azt beszélgettük a bizottsági ülésen, hogy jó volna minél kisebb veszteséggel 
ebből kiszállni. Jó volna, ha valaki ezt a pillanatnyilag még működő kft-t tovább üzemeltetné. Azt 
mondja polgármester úr, hogy a törzstőkét valószínűleg, nem, valószínűleg hanem minden képpen 
le kell szállítani legalább olyan mértékig, ami a mai törvények szerint, 3 millió forinttal lehet 
működtetni egy társaságot, de az alá nem lehet leszállítani a törzstőkét. Gábor azt kérte, hogy 
ennek a testületnek ma egy olyan moníciót kellene adni, hogy július 8-án ő ott polgármesterként 
mondhat valamit de, ha egy testület egy picit már hozzájárul, hogy milyen irányba menjen el akkor 
ő, tudja legalább azt képviselni polgármesterként, hogy ez a testület milyen irányba támogatja ezt 
a lehetőséget. Arra hajlandóságot mutatnak, hogy ez a kft valamilyen úton-módon tovább 
működjön. Természetesen ezt is hozzá kell tenni, hogy 13 önkormányzat sajnos dönthet úgy is, 
hogy megszűnik. Az a legrosszabb, mert akkor arra van felhatalmazása a polgármesternek, hogy 
afelé menjenek el, hogy végelszámolás és nem fölszámolás. Minden képpen arra kell akkor 
fölhatalmazni a polgármester urat ennek a testületnek, hogy akkor próbálja meg a többi 
polgármester urat meggyőzni, hogy a végelszámolás. Abban az esetben, ha a polgármesterek azt 
szavazzák meg, ne működjön tovább ez a kft, mert a többség határozata a kevesebben 
maradtakra kötelező. Éppen ezért minden féle képpen két alternatívával bízzuk meg a 
polgármesterünket, hogy első és minden képpen azzal, hogy működjön tovább ez a vízközmű kft. 
Találni kell neki egy olyan tevékenységi kört, és aki majd üzemeltetni, fogja és tesz bele törzstőkét 
akkor biztos, hogy nem veszteséget akar termelni, igaz nem is fog nyereséget termelni. Ez 
egyelőre csak ott van a polcon, és ha kell azonnal a helyére, tudjon lépni, és ne akkor kelljen 
kapkodni, hogy vizet is tudjon szolgáltatni. Minden képpen az önkormányzat ebből csak 
veszteséggel tud kiszállni, mert aki jól elolvasta a Fekete Zoltán ügyvéd úrnak a beszámolóját a 
törzstökének ma piaci értéke nincs. Majdnem az összes vagyonát és a törzstőkéjét is felélte a 
vízközmű, ami azt jelenti, hogy ugyan tartozása senki felé nincs de, nincs is tulajdonképpen már 
meg a tőkéje. Én arra kérem a testületet, hogy úgy hatalmazzuk fel, hogy sajnos törzstőke 
vesztéssel, de minél kisebbel 100 ezer forint, ami a törzstőkéből a mostani meglévő 700 ezer 
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forintból megmaradóan képviselje azt, hogy 100 esetleg 200 ezer forinttal bent maradva alakuljon 
át új törzstőkével ez a kft. Ha viszont kimondja a gyűlés, hogy feloszlik, akkor meg arra 
hatalmazzuk fel, hogy végelszámolás.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm, egyrészt Misinek azt, hogy még utána is ment. Van-e 
egyéb hozzászólás? Aki ezt a határozatot elfogadja, ebbe a formába, hogy a fennmaradás törzstőke 
csökkentéssel a lehető legmagasabb részesedéssel, illetve ha ezt a 13 polgármester kisebbségben 
marad ezzel a döntéssel, akkor a végelszámolásos rendszer, amit második variációként kövessünk, 
kérem, 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: 
 
65/2015.(VI.24.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Állásfoglalás a Vízközmű Szolgáltató Kft. jogi sorsáról 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vízközmű Szolgáltató Kft. jogi sorsával 
kapcsolatosan úgy foglal állást, hogy ha olyan tevékenységi köre lesz a cégnek, ami valós 
gazdasági tevékenységgel árbevételt eredményez, akkor a törzstőke csökkentésével a cég további 
működtetését támogassa a polgármester a Vízközmű Szolgáltató Kft. taggyűlésében. Ha azonban a 
taggyűlés a cég megszüntetése mellett dönt, a polgármester a végelszámolást szorgalmazza. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Irattár 
 
 
 
8. napirendi pont: Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről 
 
Máté Gábor polgármester: Polgármester tájékoztatója a két ülés közötti időszak eseményeiről az 
utolsó napirendi pont. Röviden, nem olyan régen volt testületi ülés. Gabika is itt van, mindjárt 
azzal kezdeném, hogy két hete, mikor látogatott nálunk a munkaügyi központtal közösen akkor 
megkértem Gabikát, hogy nézzük meg a falugyűlésen felmerült portának az állapotát és helyzetét 
a falu szélével kapcsolatosan. Tapasztalták Gabikáék hogy milyen állapotok, vannak és kértem, 
hogy nézzünk körül mi az, amit tudunk tenni. Mi önkormányzat úgy látjuk, hogy már túl nagy falat 
számunkra és eszközeink sem nagyon vannak. Ezzel kapcsolatban majd lépünk tovább. Biztosan 
tapasztaltátok, hogy a járdaépítés elkezdődött, az első etap nagyon jól sikerült a másodikra 
minden féle műszaki problémák adódtak. Elkezdett repedezni a beton, én a kivitelezővel 
folyamatosan kapcsolatot tartottam, természetesen biztosított arról, hogy neki sem érdeke az, 
hogy ez a helyzet, állapot maradjon, mert nem lenne jó referencia számára. Próbált volna a 
meleghez igazodva egy másik technológiát hozni, mint az első volt és valószínűleg ez nem lett jó. A 
mai nap folyamán már elindult ezeknek, a repedéseknek a kicserélése, helyre hozatala. Mire ár ezt 
elkezdték, volt egy másik ötletem rá, hogy hogyan, úgyhogy ha legközelebb ilyesmi lesz, akkor 
majd azzal fogunk menni. Én remélem, hogy ami ezután épül a mai naptól azokon a szakaszokon 
már korrektebb lesz a dolog. Nem kifejezetten ő tehet róla, nem hanyagságból, vagy 
gondatlanságból történt ez a dolog, hanem egész egyszerűen próbálta jobbá, egyszerűbbé tenni a 
dolgot, nem jól sikerült ez a kísérlet, de biztosított arról, hogy járda az korrekt lesz. Ennyit a 
járdáról. A Kossuth utca aszfaltozása pályázatunk a záró ellenőrzésen esett túl. A mai nap voltak 
itt, nagyon elégedettek voltak a munkával, viszont nem voltak elégedettek a különböző 
indikátoroknak a teljesülésével. Minden féle furcsa dolgokat kell igazolni, meg bizonyítanunk, 
aminek semmi köze az úthoz. Nekem egy olyan információt adtak, hogy elegendő a TAKARNET-ből 
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letöltött tulajdoni lap másolat, de eredeti földhivatali papírral kell igazolnunk, hogy a két helyrajzi 
szám a mi tulajdonunk. Illetve egy garanciális bejárási jegyzőkönyvet is kellett volna 
produkálnunk. Együttműködőek voltak, komoly problémák nincsenek. A lovas nap és a 
zarándoklat, most ami lezajlott. Szerintem jól sikerült rendezvény volt, mindig ilyenkor a 
legfontosabb az, hogy baleset nem történt. Jelentkeztek kisebb problémák, többnyire az italozással 
kapcsolatosan, ezeket nem egyszerű kezelni, de szerencsére megúsztuk ezt a napot is. Püspök úr 
nem tudott megjelenni a rendezvényen, de biztosított arról, hogy a következő években a 
pusztaszeri templom építése lesz, amit az egyház elindít és ez már az idén fog elindulni. Nincsenek 
még tervek, csak koncepciók vannak, de ha a tervezés elindul, és ha meglesz az engedélyes terv ő 
már nem sokáig fog várni. Biztatott azzal, hogy egy őszi alapozás és egy jövő évi építkezés az 
realitás. Közben a múlt héten voltam Budapesten a Vidékfejlesztési program monitoring 
bizottságába kaptam megbízást, a Vidékfejlesztési Hivatalnál egy pályázatokat vizsgáló felügyelő, 
azokat a problémákat megvitató bizottság, amibe a Faluszövetség delegáltjaként veszek részt 
tárgyalási, szavazati jogom nincsen. Ez egy alakuló ülés volt még nagyobb dolgok nem történtek. A 
filmfesztivállal kapcsolatosan is folynak a tárgyalások, kaptunk volna egy megbízási szerződést, 
ami a fesztiválnak a lebonyolításával, feladataival kapcsolatos lett volna. Egy problémába 
ütköztünk bele, hogy egy másfél millió forintos összegről van szó, erről egy rendezvény-
szervezéses számlát kellett volna kiállítani, de sem, az önkormányzat sem pedig a 
közalapítványnak a tevékenységi körébe ez nem szerepel. Ilyen számlát nem tudunk kiállítani, 
ezért keressük a megoldást, egyrészt a Székely Tamásék Gödöllőn keresik azt a módszert, hogy 
hogyan tudják esetleg az alapítványnak támogatásként eljuttatni ezt a pénzt, mert azt már az 
alapítvány tudja kezelni. A második lehetőség az, hogy beszéltem Nagy Sándor polgármester úrral 
hogy a kisteleki önkormányzati cégeknek, akiknek a tevékenységi körében rendezvény-szervezés is 
van azok segítségünkre, lehetnek, itt több ilyen cég is van, az egyik ÁFA köteles a másik pedig 
nem. Ha a Kárpátia Kincsesház keretében tudjuk ezt a dolgot lebonyolítani, akkor ott Áfa köteles 
lesz. Nyilván akkor a másfél milliónak egy része áfára kell, hogy menjen. A másik céggel még nem 
tudtam beszélni. A meghirdetett állásunkra volt 6 vagy 7 jelentkező, a megbeszélésünk alapján a 
kollegákkal, jegyző úrral, meg a beadott pályázat alapján Kecskeméti Évát részesítettük előnyben. 
Szintén munkaügyi kérdés, június 30-án Ocskó Balázsnak letelik a megbízási szerződése. Mivel 
olyan betegségben van, hogy nem tudni, hogy egyáltalán fogja-e tudni tovább vállalni ezt a 
munkakört ezért én fájó szívvel, de nem tudom megújítani a szerződését. Viszont egyelőre még a 
nyár folyamán nem is veszünk föl a helyére mást. Ha olyan helyzetbe tud jönni, akkor és látható, 
hogy vissza tud jönni, akkor megpróbáljuk őt tovább alkalmazni, ha pedig nem akkor igyekszünk 
találni valakit. Most már elindulnak a TOP-os pályázatok, a 2014-2020-as pályázati rendszer 
elérhető lesz itt-ott. Illetve a mai tapasztalatok alapján a régi pályázatoknak a beszámolásába is 
kell, hogy legyen egy ilyen munkaerő, nem terhelhetjük a meglévő munkaerőt, akik egyébként is 
túl vannak terhelve ilyen feladatokkal. Van-e kérdés esetleg?  
 
Nagy Emese képviselő: Két dolgot írtam föl, de az egyikre már kaptam választ. Az egyik a 
járdákkal kapcsolatos volt. A másik a malommal kapcsolatban, hogy van-e valami?  
 
Máté Gábor polgármester: Az építési hatóságnál van a kérvényünk, hogy vizsgálja fölül, de erre 
még nem kaptunk reagálást. Aki elfogadja a beszámolómat, kérem, 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: 
 
66/2015.(VI.24.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről 
 

H A T Á R O Z A T  
 
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 polgármester
2.) dr' ]aksa Tibor aljegyző
3.) Irattár

9. napirendi pont: Kérdések, bejelentések

Máté Gábor polgármester: Kérdések, beielentések' Amennyiben nincs ehhez a napirendhez
senkinek hozzászőlása a mai testÜleti u]TJb*":-%r...
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HATÁROZATOK JEGYZÉKE 
 
Sorszám Tárgy Határidő 

60/2015.(VI.24.)Kt. határozat Napirendi pontok elfogadása azonnal 
61/2015.(VI.24.)Kt. határozat Beszámoló a Szent Miklós Katolikus Általános 

Iskola Pusztaszeri Telephelye (Csizmazia György 
Általános Iskola) munkájáról 

azonnal 

62/2015.(VI.24.)Kt. határozat Beszámoló a Térségi Közös Igazgatású 
Közoktatási és Gyermekjóléti Intézmény 
Csizmazia György Óvoda munkájáról 

azonnal 

63/2015.(VI.24.)Kt. határozat Önkormányzati tulajdonú földterületek bérleti 
díjának meghatározása 

azonnal 

64/2015.(VI.24.)Kt. határozat Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 
szakmai tájékoztatója 

azonnal 

65/2015.(VI.24.)Kt. határozat Állásfoglalás a Vízközmű Szolgáltató Kft. jogi 
sorsáról 

azonnal 

66/2015.(VI.24.)Kt. határozat Polgármester tájékoztatója két ülés közötti 
időszak eseményeiről 

azonnal 
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Pusztaszer Község ön kormá n yzata Képviselő-testü letének

2015. június 24-én
megtartott ülésén megjeIentekről

Máté Gábor polgármester

Fulöp 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 ika jegyzőkónyv-vezető

Ta nácskozási joggal jelen

-J&t^J 'fi|^fu*úru'{J;

vannak:
t

. .9''(: p::.Y 
]. í.). . .. .:}.F) .n

sqkpf,/_tÉ'' u].*.y .'!5o'PA
?2 -/s2ÁLk €/€Rl€(CÁ_



PUSZTASZER KOZSEG POLGARM ESTERE
6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45.
T: +36 62 576 5IO
F: +36 62 576 sLI
pmhiv@pusztaszer. hu

MEGnÍvó
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testÜ letének rendes Ü lését

2015. június 24-én (szerda) 1600 óra

kezdettel összehívom.

Az i'ilés helye: Szent Miklós Katolikus Általános Iskola Pusztaszeri Telephelye
(Pusztaszer, Kossuth u. 38.)

Javasolt napirend:

1.) Beszámoló a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola Pusztaszeri Telephelye (Csizmazia György
Altalános Iskola) munkájáról

2.) Beszámoló a Térségi Közös Igazgatású Közoktatási és Gyermekjóléti Intézmény Csizmazia
György ovoda munkájáról

3') Beszámoló a gyermekétkeztetésről
4.) Rendelet-alkotás a telepÜlési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról
5') Rendelet-alkotás Üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozásáról
6. ) Önkormá nyzati tu lajdonú földterÜ letek bérleti d íjána k meg határozása
7.) Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár szakmai tájékoztatója
B.) Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről
9.) Kérdések, bejelentések

A Képviselő-testÜlet Ülésére tisztelettel meghívom, megjelenésére számítok.

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

Pusztaszer, 2015. június 18.

z'-:'

Máté Gábor
polgármester
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I. Erőforrások 

1. A személyi feltételek alakulása 

• Végzettségbeli alakulások 
Főállású pedagógusok: 12 fő, félállás: 1 fő+ 1 fő (Máté Gábor).  
A földrajz és a rajz tantárgyakat utazó pedagógusok látják el (rajz-Balogh László, földrajz- 
Tóth Mariann). Nem szakosan ellátott órák: technika és 7-8.o. testnevelés, ének. 

• Elment, érkezett pedagógusok 
Balog Tünde gyógypedagógus az idei évben kezdett tanítani nálunk. 

• Nem pedagógus dolgozók 
Két fő főállású takarító dolgozik (Dakó Mariann, Szeri Zoltán) 

• Tanulólétszám alakulása 
1. o. 17 fő 
2. o. 16 fő  
3. o. 13 fő 
4. o. 19 fő 
5. o. 16 fő 
6. o. 12 fő 
7. o. 11 fő 
8. o. 10 fő 
Teljes tanulólétszám: 114 fő. 
 

 

2. Pedagógus továbbképzés 

• Pedagógus szakvizsga 

• Akkreditált továbbképzés 
Vágó Tibor: Testnevelési Főiskola- testnevelés szak folyamatban. 
 

• Beiskolázások 

• Konferenciák 

3. Az intézmény tárgyi feltételeinek alakulása 

• Eszközfejlesztés 
A TÁMOP 3.1.4. Innovatív iskola pályázatunkból a nyár folyamán kis értékű tárgyi eszközök 
vásárlására nyílik lehetőség. 
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• Egyéb fejlesztés 

4. Az intézmény gazdasági helyzete 

• Fenntartói támogatások 

• Önkormányzati támogatások 

• Pályázatok száma, eredménye 
IPR- első félév 948 000 Ft. 

• Helyettesítések száma, oka 
Vágó Tibor tanulmányai miatti távollétét kellett leggyakrabban helyettesíteni, ezen kívül 
néhány megbetegedés fordult elő. 
 

• Egy tanulóra jutó intézményi költség 

5. Tanórai munka 

• A tantárgyak követelményeinek teljesítése 
1. o. 

 Az első osztály létszáma év elejéhez képest nem változott. 17 fő: 7 leány 10 fiú. 
4 tanuló SNI-s, 1 tanuló BTMN-es. Többen logopédiai foglalkozáson is részt vettek. Egy SNI 
tanuló logopédiai fejlesztését nem sikerült megoldani. Továbbá 1 tanuló szakértői 
kivizsgálása folyamatban van Többen nehezen tudták a tantárgyi követelményeket 
elsajátítani. A nagy mozgásigénnyel, de kevés kitartó figyelemmel bíró gyerekeknél, a kötött 
6 órás munka után, a heti egy hetedik órai korrepetálás sem volt túl hatékony. / Ráadásul, a 
foglalkozás után azonnal kezdődött –szünet nélkül- a napközis tanulási idő. -  5 tanuló sajnos 
nem jutott el olyan szintre, melyre biztonságosan tudnánk alapozni a második osztályban. 
Közülük 2 fő szülői kérésre évet ismétel 
 

2. o. 
A tantárgyi követelményeket 2 tanuló nem teljesítette. (Mindketten matematikából buktak.)  
 

3. o. 
Négy tanuló lett kitűnő, egy jeles tanuló egy négyessel. Tanulmányi átlagunk 4, 67 lett. Sokat 
tanulunk. A kialakított szabályrendet az osztályban, udvaron, napköziben következetesen 
megköveteltem. Kirívó magatartási probléma nincs az osztályban. Szorgalmuk megfelelő. 
 
      4. o. 
Minden gyermek teljesítette a 4. osztály tantervi követelményeit. Az osztály átlaga: 4,09 
Nincs bukás, de nincs kitűnő tanuló sem. 6 tanuló teljesített 4,5 fölött. 2 tanulónak lett 
gyengébb teljesítménye. 
Tantárgyi átlagunk: 4,13 
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      5. o.  
A gyerekek intellektuális képességei, tanulmányi motivációi, tanulmányi eredményei is 
különbözőek. Vannak nagyon jó képességű, szorgalmas gyerekek, akik bizonyítani akarnak. 
Ebből kitűnő: 1, 4,5-4,9: 5, 4,0-4,5:3, 3,5-4,0: 3, és sajnos 4 gyerek nagyon gyenge, nem 
terhelhető, nem képesek hosszabb ideig tartó koncentrálásra, a figyelmük elkalandozik, nem 
motiváltak, ezért az eredményeik is rosszak. 
A tantárgyi teljesítményeket nézve az eredmények a következők:  

- legjobb eredmény: tánc-dráma, ének, rajz, technika 
- legrosszabb eredmény: hittan (3,37) és angol (3,35) 
- osztályátlag: 3,99 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanuló heti 17 órában egyéni tanterv szerint tanul Balog Tünde 
gyógypedagógus segítségével. Zolika viselkedése, tanulási tempója nem felel meg az 
elvárásoknak, a részleges integrációban órákon nem hajlandó dolgozni, így rajzból, 
testnevelésből és hittanból alig éri el a kettes szintet. Félévkor megbukott rajzból, hittanból és 
matematikából. 
 
     6. o. 
Legnehezebb tantárgyunk az évvégére is maradt az angol (3,63) bár javítottunk és a magyarok 
lettek (3,66), melyből rontottunk, a többi tantárgyból 3,75 feletti az átlaguk. Legjobban a 
hittan (4,5) ment nagyon szeretik, és lelkesen szerepelnek minden szentmisén. Az osztály 
átlaga 4,17 lett, javítottunk. Egy kitűnő, nyolc 4,00 feletti, és kettő 3,75 feletti tanuló van és az 
új tanulónk 3,08. 
 

     7. o.  
Tantárgyi eredmények: 2 tanuló kitűnő (Gyurász Attila, Szabó Gergő), 1 jeles (Babos Roland, 
1 négyessel); legalacsonyabb átlag 3,2 (P. Martin, Rabi Dániel). 8 tanuló javított a félévi 
átlagán, 2 tanuló megtartotta (5,0 és 4,93), 1 tanuló rontott év végére. Így az osztály átlaga is 
javult 7.o. végére.  
 

8. o. 
Az év végére mindenki teljesítette a követelményeket (nem volt bukás). A félévi 
eredményeket gyakorlatilag megtartottuk. A nehézséget továbbra is a reál tárgyak okozták. 

• Óralátogatások tapasztalatai 

• Csoportbontásban oktatott tantárgyak 

6. Tehetséggondozás 

• Felzárkóztatás 
1. o.: Fejlesztő pedagógus heti 3 órában 4 fővel és heti 1 órában 1 fővel foglalkozott.    
Valamint felzárkóztató foglalkozáson heti 1 órában 7 tanuló vett részt. (szükség szerint 
olvasás, írás, vagy matematika)- ez kevés! 
2. o.: matematika: 4 fő, magyar: 8 fő 
3. o.: 4 tanuló, heti 1 óra 
4. o.: matek, nyelvtan, környezet korrepetálás 6 fő 
5. o.: magyar 14 tanuló, heti 1 óra, természetismeret 4 tanuló heti 1 óra, angol 5 fő heti 1 óra 
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6. o.: magyar 6 tanuló, heti 1 óra, történelem 12 tanuló, heti 1 óra, természetismeret 5 tanuló 
heti 1 óra, angol 3 fő heti 1 óra 

7. o.: magyar 11 tanuló heti 1 óra, kémia- biológia 3 tanuló heti 1 óra, angol 3 fő heti 1 óra 
8. o.: kémia / 10, magyar /7, matematika / 7. 

 

• Magatartási, viselkedési zavarban szenvedők ellátása 
BTMN- es gyereket a Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kisteleki Tagintézménye 
látja el Unger Anett utazó gyógypedagógus személyében. Számuk 18 fő.  

• Sajátos nevelési igényű tanulók ellátása 
 
A 2014-15-ös tanévet a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda Pusztaszeri 
Telephelyén kezdtem. Ebben a tanévben gyógypedagógiai fejlesztő órákat az alsó tagozat 
mind a négy évfolyamán, a felső tagozatban a hetedik és a nyolcadik évfolyamban végeztem a 
törvény által meghatározott óraszámokkal (1-6. évfolyamig heti 3, 7-8 évfolyamban heti 4 
óra.) Az idei tanévben intézményünkben 2 fő tanulásban akadályozott tanuló fejlesztését 
láttam el heti 14 tanítási és 3 habilitációs órában. A felsős tanulók fejlesztő óráit csak délutáni 
időpontokban tudtam megtartani. A következő tanévben ezen módosítani kell, mert a 
megemelkedett óraszámokkal többször is változtatni kellett a foglalkozások időpontján. A 
gyógypedagógia munka sikerességét nagyban befolyásolja, hogy az osztályban tanító 
kollegákkal, szaktanárokkal a gyermek érdekeit szolgáló eredményes viszony alakuljon ki. Itt 
Pusztaszeren ez a pályán eltöltött éveimre visszanézve a lehető legeredményesebben valósult 
meg. Köszönet érte a kollegáknak.  
Heti 5 tanítási napból 1 napot Bakson töltöttem. Ott heti 4 órában a 7. osztály 5 tanulóját 
fejlesztettem. Ellentétben a pusztaszeri gyerekekkel itt teljes érdektelenséget és a motiváció 
teljes hiányát tapasztaltam. A tantárgyi értékelés és minősítés alóli felmentést sajnos 
félreértelmezik ezek a tanulók és úgy gondolják, hogy nem kell aktívan részt venniük ezeken 
az órákon, ezeket a tantárgyakat nem kell tanulni. Sokszor feleslegesnek tartom a tantárgyi 
felmentéseket, mert mind a szülő mind a gyermek visszaél ezzel. Pozitívumként említem, 
hogy Pusztaszeren egyetlen egy gyermek van felmentve az angol és a matematika tantárgyak 
értékelése és minősítése alól. Ő is azért, mert tanulásban akadályozott diagnózisa 2014 
novemberében módosult iskolai képességek nem meghatározott zavara diagnózisra. 
Az alábbi pontokban röviden összefoglalnám milyen változások történtek az SNI tanulókkal 
kapcsolatban 2014. októberi állapotokhoz képest. 

- 2014. 10.02. Szabó Ramóna második osztályos tanulónak megszűnt az SNI státusza. 
Folyamatos figyelemmel kísérésben részesül osztályfőnöke által. Sajnos tanulmányi 
eredménye nagyon gyenge, ezért várható hogy újra státuszt kap. 

- 2014. 11.20 Fodor Máté 5. osztályos tanuló tanulásban akadályozott státusza 
megszűnt, diagnózisa megváltozott iskolai képességek nem meghatározott zavara lett. 

- 2015. 03.10. Makra Patrícia SNI státuszt kapott, diagnózisa iskolai képességek nem 
meghatározott zavara. 

- 2015. 04.08. Kókai Krisztián harmadik osztályos gyermek tanulmányait Bakson 
folytatta. 

Összegezve bátran elmondhatom, hogy sikeres évet zártam, ami megmutatkozik a fejlesztett 
tanulók tanulmányi eredményein és a fejlesztett képességek esetében. Balog Tünde 
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7. Gyermekvédelmi tevékenység 

• A tanulók általános helyzete 
Az osztályfőnökök látják el a gyermekvédelmi feladatokat. A Családsegítő Szolgálat 
munkatársával több esetben volt esetmegbeszélés, és a jelzések alapján családlátogatás.  

• Ingyenes tankönyvellátás 
Térítésmentes tanuló 33 fő. Rászorultsági alapon ingyenes tankönyvben részesülők 51 fő, 
támogatásban részesülő tanuló 84 fő. Összesített támogatás teljes összege: 855 000 Ft. 

• Segélyek, és felhasználásuk 

• Mulasztások, hiányzások 
 
Iskolaszinten az összes hiányzás: 5340 óra, ebből igazolatlan: 0 óra 
egy főre jutó átlag órákban osztályonként: alsó 28-72-39-30,8, felső 31,2-57,8-43,4-57,3. 

8. Tanórán kívüli tevékenység 

• Napközi 
 
 Tanév elején Tanév végén 
Iskolai étkezésben részesült 96 93 
Ebéd után hazajárók 20 19 
Délutáni foglalkozásokon résztvevők  94 94 

 

• Szakkörök 
1. o.: Tehetséggondozó foglalkozáson heti 1 órában / 7. órában/ 7 gyermek vett részt. 

Az agyagozó szakkör a finommozgások fejlődését segítette. 

2. o.: szakkör: természetbúvár: 9 fő, fejlesztő foglalkozás: ákom- bákom: 6 fő, buksitörő: 5 fő 

3. o.: Szakkörként 10 tanulóval sakkot tanultunk, amit nagyon szerettek. Ehhez a Pusztaszer 

Községért Alapítványtól megkaptuk a teljes demonstrációs felszerelést, ami 

élvezetesebbé tette az órákat. Ezt a foglalkozást a következő tanévben is folytatjuk.  

4. o.: Szöszmötölő: 8 fő,Tudorka: 8 fő,Tehetséggondozás:10 fő 

5. o.: történelem 8 fő, természetbúvár 8 fő, agyagozás 10 fő, tan. módsz. 14. 
6.o.:  természetbúvár 4 fő, történelem 12 fő, magyar 5 fő. 
7.o.:  magyar 5 fő, természetbúvár 2 fő. 
8.o.:  számítástechnika 4 fő, angol 7 fő, természetbúvár 3 fő. 

•  Szabadidős tevékenységek 
 
A Classic Alapfokú Művészeti Iskola a +2 testnevelés órában tart néptáncoktatást, valamint 
néptánc szakkört szervez hétfő délutánonként. 
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 Diákönkormányzat: Az iskola ismét jelentkezett a szelektív hulladékgyűjtésre, melyet a 
Csongrád megyei Települést Tisztasági KHT hirdetett meg és most is gyűjtötte tovább a 
papírt – PET- palackot. Minden héten szerdán 16- 17 óra között lehetett behozni az 
iskolásoknak, szülőknek a gyűjtött hulladékot.  
Ebben az évben összesen 5680 kg papírt és összesen 2130 kg PET-palackot illetve alut 
gyűjtöttünk. A június 3.-án délelőtt a tanárok és a felső 4 osztály vett részt az elszállítás 
segédletében. A pénzt, összesen ebben az évben 148540 forintot az osztályok fel is 
használhatták kirándulásokra, programokra.  
 

1. o.: 
Rendszeres szabadidős tevékenység volt heti 2 órában az agyagozás. Március 7- én 
szombaton családi napot tartottunk / Húsvéti előkészületek néven /. Jól sikerült az anyák 
napja is. A ballagáson és a tanévzárón is szerepeltek elsős gyerekek. Sétákat szerveztünk az 
arborétumba, a szoborhoz. A tanévben 2 színházi előadást néztünk meg Kecskeméten 10- 10 
elsős részvételével. Versenyeken vettünk részt: Sudoku 4 fő- Csongrád, mesemondó 3 fő- 
Ópusztaszer, versmondó 2 fő- Tömörkény 
 

2. o. 

Hulladékgyűjtés, Reál cédulák gyűjtése, elemgyűjtés 
       - színházlátogatás: Kecskeméten 2 alkalommal (Katona József Színház),  
         Budapesten 1 alkalommal (Trafó Kortárs Művészetek Háza), 
       - múzeumlátogatás Budapesten 1 alkalommal (Természettudományi Múzeum),  
       - megyei és területi versmondó verseny (2 tanuló),  
       - tavaszi versmondó délután 
       - Tavaszi Kulturális Seregszemle, Tömörkény 
       - anyák napja  
       - nyári osztálykirándulás: júni. 29-30. Cserépfalu-Szarvaskő 
saját rendezvényeink: versmondó délután, anyák napja 
 

3. o. 
 

Sok programon vettünk részt osztály szinten, szülőkkel együtt, amik jól sikerültek. Nagyon 
emlékezetes volt a Csillagösvényben bolyongani sötétben. Meghitt és kreatív ajándékkészítő 
foglalkozásokat tartottunk együtt a szülőkkel karácsony, húsvét és ballagás előtt. Ezeket a 
következő évben is folytatjuk. Ellátogattunk Szegedre Móra Mesemúzeumába. Ebben a 
tanévben nem volt sok olyan program, amire elutazunk, most inkább a bensőséges itthoni 
közösségépítő tevékenységeket szerettük. 

4. o. 
 

Az idén is több szabadidős programban vettünk részt, ill. szerveztünk is.  
Nov. 26. Színházlátogatás- Kecskemét 
Nov. 30. Budapest – kirándulás 
Dec. 4. Mikulás futáson való részvétel 
Márc. 29. Színházlátogatás Kecskemét 
Jún. 26. 4. osztályos ballagási bankett 
Saját rendezvények: 
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Dec. 5. Mikulás műsor adása az óvodásoknak 
Febr. 6. Alsós farsang megrendezése 
Máj. 3. Anyák napi ünnepség 
Jún. 26. 4. osztályos ballagási bankett 
 

5. o. 

A tanulmányi munka mellett a közöségi élet fontos szerepet játszott az életünkben. Hogy a 
különböző nevelési céljainkat megvalósítsuk, havonta több tanórán kívüli programot is 
szerveztünk, amelyekre 1-2 tanuló kivételével szívesen jöttek a gyerekek.  
Szeptember: kutatók éjszakája Szegeden 
Október: akadályverseny, Színház, Szüreti mulatság, fürdőzés Kisteleken, Kapunyitogató, 
bábszínház, Kirándulás a Mátrába M.Zs.-tal 
November: mozi szegeden, cirkusz Budapesten múzeumlátogatással egybekötve, egyiptomi 
kiállítás Szegeden, téli dekoráció készítése, Mikulásváró rendezvény a SZMK-val 
December: adventi gyertyagyújtások, Mikulás a testvérosztállyal, Mikulás-futás, névnapi 
összejövetel, karácsonyi műsorok 
Január: készülődés a farsangra, Nemzeti Színházban a János vitéz c. előadás 
Február: farsangi előadás, színházi előadás Kecskeméten 
Március: bowling Kisteleken, kirándulás a Bakonyba M. Zs- tal 
Április: költészet napi megemlékezés, mozi Szegeden, papírgyűjtés, a Csizmazia György 
Pályázat díjkiosztója Szegeden 
Május: anyák napja, sportnap, gyermeknap a SZMK szervezésében 
Június: pályázati projektmegnyitó Bakson, Vadasparki kirándulás Szegedre, Ballagás 
Sahját programaink: 
 
- színházszervezés 3 csoportnak                                                                        09.hó 
- 2 csoporttal színházlátogatás - 6 alkalom                                                        09.-05.hó 
- Kutatók éjszakája Szegeden                                                                            09.hó 
- Szüreti mulatság                                                                                              10.hó 
- fürdőzés Kisteleken                                                                                         10.hó 
- kirándulás Szegedre a Móra Ferenc Múzeumba                                             11.hó 
- kirándulás Budapestre a Fővárosi Nagycirkuszba és a Tropicáriumba          11.hó 
- téli dekoráció készítése                                                                                   11.-12.hó 
- decemberi osztálybuli                                                                                     12.hó 
- karácsonyi műsor                                                                                            12.hó 
- farsangi műsor                                                                                                 02.hó 
- bowlingozás Kisteleken                                                                                  03.hó 
- papírgyűjtés az osztállyal                                                                                04.hó 
- anyák napi rendezvény                                                                                    05.hó 
- kirándulás a vadasparkba Szegedre                                                                 06.hó 
 
 

6. o. 

Minden programban részt veszünk, és saját programokat is szerveztünk. Voltunk az 5. 
osztállyal és a 4. osztállyal Budapesten cirkuszban és a Budapesti Nemzeti Színházban. A más 
által szervezett rendezvényeken is mindig részt veszünk. Saját rendezvényeink: Október 6.-i 
műsor, Egyiptomi sírkamrák múzeum, kisteleki bowling, kisteleki termálfürdő, aikidó 
bemutató, tanya parti, mikulás buli, névnapi buli, karácsonyi ajándékozás, anyáknapi műsor 
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és sütögetés, Balástyai Művészeti Napok fellépés, Mikulás partin fellépés, Lovasnapok 
fellépés, Tömörkény Kulturális Napok fellépés, mozi. 
 

 
7. o. 

Legnagyobb rendezvényünk az október 23-i megemlékező műsor, amit osztályfőnöki 
dicsérettel köszöntem meg. Sokat segítettek a lábtoll-labda versenyek megrendezésében. Az 
osztály készült a farsangra is tánccal, amit nagy lelkesedéssel adtak elő. Anyák napi műsorunk 
megható volt, és emlékeket idéző beszélgetéssel zárult. A ballagás megszervezésében, 
lebonyolításában is részt vállaltunk, majd műsorral köszöntünk el a nyolcadikosoktól. 
Megható volt a pénteki főpróbán a sok „allergiás” roham; szem nem maradt szárazon. A 
szülők feldíszítették az iskolát.  

8. o. 

Kirándulás Szegedre (Kutatók éjszakája, mozi látogatása), Kistelekre („játékterem”).  
Rendezvények: Farsang, március 15-e, ballagás. 

 

• Táborok 

o 5. Iskolán kívüli tevékenységek 

• Versenyek 
  
1. o. 
A tanuló neve 

A verseny 
elnevezése 

Helyszín, időpont Elért 
eredmény 

A verseny 
fajtája 
(körzeti, 
területi, 
megyei) 

 
Jójárt Bálint 

SUDOKU Csongrád - országos 

 mesemondó Ópusztaszer - Körz. 
 versmondó Tömörkény - Körz. 
Trombitás Mihály SUDOKU Csongrád - Orsz. 
 mesemondó Ópusztaszer - Körz. 
Szeri Csenge mesemondó Ópusztaszer - Körz. 
Jéga-Szabó Zsonbor SUDOKU Csongrád - Orsz. 
 U 7-es foci Kistelek Kupagyőztes 

csapat 
 

Sándor Zsóka  
Szél Márkó León 

SUDOKU 
versmondó 

Csongrád 
Tömörkény 

- 
- 

Orsz 
Körz. 

 
2. o. 
A tanuló neve 

A verseny 
elnevezése 

Helyszín, időpont Elért 
eredmény 

A verseny 
fajtája (körzeti, 
területi, 
megyei) 

 
Arnold Sára 

versmondó v. Karolina Ált. Isk. 
Szeged, 

2. h. megyei 
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Magdaléna 2015.02.09. 
Hegedűs Petra versmondó v. Karolina Ált. Isk. 

Szeged, 
2015.02.09. 

 megyei 

Arnold Sára 
Magdaléna 

versmondó v. Szent Miklós Kat.  
Ált. Isk. 
Tömörkény,  
2015.03.24. 

 területi 

Hegedűs Petra versmondó v. Szent Miklós Kat. 
Ált. Isk. 
Tömörkény, 
2015.03.24. 

 területi 

 
3. o. 
A tanuló neve 

A verseny 
elnevezése 

Helyszín, időpont Elért 
eredmény 

A verseny 
fajtája (körzeti, 
területi, 
megyei) 

 
Toldi Brigitta 

helyesírási 
verseny 

Baks 2. körzeti 

Tóth Roland helyesírási 
verseny 

Baks 3. körzeti 

 
4. o. 
A tanuló neve 

A verseny 
elnevezése 

Helyszín, időpont Elért 
eredmény 

A verseny 
fajtája (körzeti, 
területi, 
megyei) 

Sipka Zoltán 
 

helyesírási Baks, 2015. 04. 15. - területi 

Zsikó Tímea helyesírási Baks, 2015. 04. 15. - területi 
 
5. o. 
A tanuló neve 

A verseny 
elnevezése 

Helyszín, időpont Elért 
eredmény 

A verseny 
fajtája (körzeti, 
területi, 
megyei) 

Horváth Orsolya 
 

Csizmazia 
György 
Alapítvány 
pályázata, 
irodalmi kategória 

Pusztaszer- Szeged 
Móra Ferenc 
Múzeum 

különdíj országos 

Ócsai Miklós CsizmaziaGyörgy 
Alapítvány 
pályázata,biológia 

 1. hely. országos 

Varga Sándor Csizmazia 
Gy.Alapítvány 
pályázata, 
biológia 

 1. hely. országos 

 
8. o. 
A tanuló neve 

A verseny 
elnevezése 

Helyszín, időpont Elért 
eredmény 

A verseny 
fajtája (körzeti, 
területi, 
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megyei) 
Bitó Zsolt 
 

számítástechnika Kistelek, november 6. körzeti 

Czinege Erik számítástechnika Kistelek, november 10. körzeti 
Liesinger Patrik számítástechnika Kistelek, november 7. körzeti 
Székesi Arnold számítástechnika Kistelek, november 13. körzeti 
 
Országos és megyei versenyeken részt vett tanulók, felkészítők neve, elért helyezés: 
 
1. osztály- Gajdacsi Zoltán Sudoku- országos (táblázatban) 
3. osztály- Toldi Brigitta megyei helyesírási verseny- részt vett- Vágó Tiborné 
5. osztály- Csizmazia György Alapítvány pályázata- országos 

Horváth Orsolya- Mészárosné Varga Gabriella- különdíj 
Ócsai Miklós     - Mészáros Zsolt                     - 1. helyezés 
Varga Sándor    - Mészáros Zsolt                     - 1. helyezés 

6. osztály- Barátunk a természet” országos természetismereti vetélkedő, Kecskemét 
1. helyezés. Csapattagok:   Babos Klaudia 6.o. 
                                            Németh Barbara 6.o. 
                                            Szabó Kornél 6.o. 
                                            Trombitás László 6.o. 
Felkészítő: Huszárné Katona Mária 
Sportversenyek: Vágó Tibor 

 
 
Sportversenyek: 
 
  

A tanuló neve A verseny 
elnevezése 

Helyszín, időpont Elért 
eredmény 

A verseny 
fajtája 
(körzeti, 
területi, 
megyei) 

Babos Roland, Bitó 
Balázs, Simon Márk, 
Szabó Gergő 
 

Újszász Kupa, 
Lábtoll-labda 

Újszász, 2014.09.06. 2. országos csapat 

Babos Roland, Szabó 
Gergő 
 

Újszász Kupa, 
Lábtoll-labda 

Újszász, 2014.09.06. 2. országos páros 

Bitó Balázs, Simon 
Márk 

Újszász Kupa, 
Lábtoll-labda 

Újszász, 2014.09.06. 3. országos páros 

Babos Roland Újszász Kupa, 
Lábtoll-labda 

Újszász, 2014.09.06. 1. országos egyéni 

Simon Márk Újszász Kupa, 
Lábtoll-labda 

Újszász, 2014.09.06. 3. országos egyéni 

Babos Klaudia, Földvári 
Sára, Horváth Orsolya, 
Németh Barbara 

Újszász Kupa, 
Lábtoll-labda 

Újszász, 2014.09.06. 1. országos csapat 

Babos Klaudia, Németh 
Barbara 

Újszász Kupa, 
Lábtoll-labda 

Újszász, 2014.09.06. 2. országos páros 
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Németh Barbara Újszász Kupa, 
Lábtoll-labda 

Újszász, 2014.09.06. 1. országos egyéni 

Babos Roland Gyermek OB  Szepetnek,2014.10.11. 1. országos egyéni 
Németh Barbara Gyermek OB  Szepetnek,2014.10.11. 1. országos egyéni 
BabosRoland,Bitó 
Balázs, Simon Márk 

Gyermek OB  Szepetnek,2014.10.11. 3. országos csapat 

Babos Klaudia, Horváth 
Orsolya,Németh Barbara 

Gyermek OB  Szepetnek,2014.10.11. 2. országos csapat 

Babos Roland, Simon 
Márk, Szabó Gergő 

Tini Kupa Nyárlőrinc        
2014. 11.08. 

2. országos csapat 

Bitó Balázs, Tóth Ákos,  
Túri Máté 

Tini Kupa Nyárlőrinc        
2014. 11.08. 

7. országos csapat 

Babos Klaudia, Horváth 
Orsolya,Németh Barbara 

Tini Kupa Nyárlőrinc        
2014. 11.08. 

2. országos csapat 

Babos Klaudia, Németh 
Barbara 

Tini Kupa Nyárlőrinc        
2014. 11.08. 

1. országos páros 

Babos Klaudia, Horváth 
Orsolya,Németh Barbara 

Idénynyitó 
gyermek  

Jánoshida, 
2015.0.2.14. 

2. országos csapat 

Németh Barbara Idénynyitó 
gyermek 

Jánoshida, 
2015.0.2.14. 

1. országos egyéni 

Babos Klaudia Idénynyitó 
gyermek 

Jánoshida, 
2015.0.2.14. 

3. országos egyéni 

Babos Klaudia, Németh 
Barbara, Paragi Jázmin 

Utánpótlás  Nyárlőrinc, 
2015.02.21. 

1. országos csapat 

Németh Barbara Utánpótlás  Nyárlőrinc, 
2015.02.21. 

1. országos egyéni 

 
Babos Roland, Simon 
Márk, Szabó Gergő  

Utánpótlás  Nyárlőrinc, 
2015.02.21. 

2. országos csapat 

Szabó Gergő Diákolimpia 
Döntő 

Zánka, 2015. 05.07-
08. 

3. országos egyéni 

Simon Márk Diákolimpia 
Döntő 

Zánka, 2015. 05.07-
08. 

5. országos egyéni 

Babos Klaudia, Földvári 
Sára, Németh Barbara 

Diákolimpia 
Döntő 

Zánka, 2015. 05.07-
08. 

2. országos csapat 

Németh Barbara Diákolimpia 
Döntő 

Zánka, 2015. 05.07-
08. 

2. országos egyéni 

Babos Klaudia Diákolimpia 
Döntő 

Zánka, 2015. 05.07-
08. 

5. országos egyéni 

 
Magyarország jó tanulója, jó sportolója 2014 címet kapták: Németh Barbara, Babos Roland, 
Szabó Gergő 

• Rendezvények 
Az osztályok saját programjait, rendezvényeit a szabadidős tevékenységeknél ismertettem. 
 
Iskolaszintű rendezvények: tanévnyitó ünnepség, iskolamisék, október 6. őszi 
akadályverseny, október 23. települési szintű megemlékezés, Mikulás futás, iskolai és 
települési Karácsony, alós- és felsős farsang, színházlátogatások, március 15, nyílt hét, szülők 
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bálja, lelki gyakorlatok, Kihívás Napja, Egészségnap, Gyermeknap, Anyák napja, Színezd 
újra nyitórendezvény, Ballagás, Tanévzáró. 
 

9. Az intézmény nevelési munkája 

• Osztályfőnöki tevékenység 

1. osztály 
Az első osztály létszáma év elejéhez képest nem változott. 17 fő: 7 leány 10 fiú. 

4 tanuló SNI-s, 1 tanuló BTMN-es. Többen logopédiai foglalkozáson is részt vettek. Egy SNI 
tanuló logopédiai fejlesztését nem sikerült megoldani. Továbbá 1 tanuló szakértői 
kivizsgálása folyamatban van Többen nehezen tudták a tantárgyi követelményeket 
elsajátítani. A nagy mozgásigénnyel, de kevés kitartó figyelemmel bíró gyerekeknél, a kötött 
6 órás munka után, a heti egy hetedik órai korrepetálás sem volt túl hatékony. / Ráadásul, a 
foglalkozás után azonnal kezdődött –szünet nélkül- a napközis tanulási idő.  
2. osztály 
- szülői értekezlet 5 alkalommal,  
       - hulladékgyűjtés, Reál cédulák gyűjtése, elemgyűjtés, 
       - őszi iskoladekoráció, 
       - színházlátogatás: Kecskeméten 2 alkalommal (Katona József Színház),  
         Budapesten 1 alkalommal (Trafó Kortárs Művészetek Háza), 
       - múzeumlátogatás Budapesten 1 alkalommal (Természettudományi Múzeum),  
       - megyei és területi versmondó verseny (2 tanuló),  
       - tavaszi versmondó délután 
       - anyák napja  
       - nyári osztálykirándulás: júni. 29-30. Cserépfalu-Szarvaskő 
       - szakszolgálathoz 1. vizsgálatra: 4 fő, kontroll vizsgálatra: 2 fő 
       - folyamatos figyelemmel kísérés 1 tanuló esetén 

3. osztály 
Osztályfőnökként fontos nekem, hogy a gyerekek szeressenek iskolába járni, ne szorongjanak 
és egymás tiszteletben tartásával tudjunk együtt élni. Ehhez sokat beszélgettünk egész évben, 
fergeteges szülinapokat, névnapokat tartottunk, és minden problémát, örömet megbeszéltünk 
egymással. Egymás elfogadása nagyon fontos. Sokat nevettünk egész évben, keveset 
kiabáltunk és igyekeztünk betartani a házirendet.  
 
4. osztály 
Ebben az évben igen színes és sokrétű programban vettünk részt. A teljes lista: 

5. Okt. 3. Akadályverseny 
6. Okt. 15. Kapunyitogató- interaktív mese előadás, kreatív foglalkozás 
7. Okt. 22. Szüreti mulatság 
8. Nov. 26. Színházlátogatás- Kecskemét 
9. Nov. 27. Szépíró verseny házi bajnokság 
10. Nov. 28. Advent 1. gyertyájának meggyújtása-műsor 
11. Nov. 30. Budapest – kirándulás 
12. Dec. 4. Mikulás futáson való részvétel 
13. Dec. 5. Mikulás műsor adása az óvodásoknak 
14. Dec. 8. Mikulás ajándékozás a testvérosztállyal 
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15. Dec. 19. Karácsonyi műsor - 2 előadás (iskolai, falu) 
16. Febr. 6. Alsós farsang megrendezése 
17. Febr. 13. Fölsős farsang 
18. Márc. 15-ei műsor megtekintése 
19. Márc. 25. Joós Tamás rendkívüli ének órája 
20. Márc. 29. Színházlátogatás Kecskemét 
21. Ápr. 24. Tavaszi Fesztivál – Tömörkény 
22. Máj. 3. Anyák napi ünnepség 
23. Máj. 20. Sportnap – Baks 
24. Jún. 2. Projektnyitó – Baks 
25. Jún. 4. Gyermeknap 
26. Jún. 5. Kirándulás az Arborétumba 
27. Jún. 13. Ballagási műsor  
28. Jún. 26. 4. osztályos ballagási bankett 

Tanulmányi munkában is követtük a hagyományokat, az idén két nagy projektet csináltunk. 
Az egyik a Meseprojekt, a másik a Világörökség részei projekt volt.  
 
5. osztály 

A programjainkat a szabadidős tevékenységeknél felsoroltam. Az osztály tanulói nagyon 
nehezen vették az akadályokat. Már sokat javult a helyzet, de a 15 fiú lassú, ugyanakkor 
mindig matatnak, mozognak, gyerekesen viselkednek, egymást csúfolják, órán rengeteget 
beszélgettek. Év elején sokat sírtak- ez szerencsére megszűnt- gyakran hiányzik a házi feladat, 
önállótlanok. Többen csak a szülőkkel együtt vesznek részt programokon, van, akit még 
otthon öltöztetnek. Ugyanakkor nagyon kellemesen viselkednek tanórán kívüli programokon, 
9-10 gyerek bármilyen programra szívesen jelentkezik, ötleteket adnak, mit csináljunk. 
A szülőkkel a kapcsolat jó, a problémákat meg tudjuk beszélni. A szülői munkaközösség 
tagjai sokat segítenek. 
 
6. osztály 

Osztályterem dekorálás, REÁL- kassza gyűjtés, védőnői előadás, ajándékkészítés, Okt. 6- 
Anyák- napi műsor előkészületek, hulladékgyűjtés. 
 
7. osztály 

Tanév kezdetétől új tanuló az osztályban Vajna Adrienn Alexandra. Adrienn Kistelekről jár 
busszal Pusztaszerre iskolába. Befogadása, elfogadása folyamatban; novembertől gyorsulóan 
Lilla és a fiúk részéről is. Adrienn is egyre nyíltabban, oldottabban viselkedik. Már az 
októberi akadályversenyre is jókedvűen ment a többiekkel, amelyen rendezetten és sikeresen 
versenyzett az osztály. Osztályfőnöki munkámban a Házirend megismerése és betartása, a 
közösségi magatartás (szellem), empátia, tisztelet építése nagyon fontos. Ezeket a 
születésnapok, névnapok megtartásával is erősítem. Fontosnak tartottam a pályaorientációs 
kérdések megbeszélését. A szülők is sokat segítettek a munkámban. Erre nagy szükségem is 
volt, mivel a testnevelő tanári Msc végzése Budapesten nagyon sok időt és energiát igényel, 
ami nagyban korlátozza a lehetőségeinket. Ez alkalommal szeretném megemlíteni, hogy 
köszönettel tartozom a kollégáimnak is a segítő figyelmükért. Összességében elég zaklatott 
volt ez a tanév a tanulmányaim miatt, de az osztályom kiváló közössége, intelligenciája, 
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önálló gondolkodása és kreativitása sok helyzetben segítette munkámat. Úgy érzem, ez 
nagyon jó közösségi szellemről tesz bizonyságot. 
 
 
8. osztály 

Segítés a pályaválasztásban (Pályaválasztási börze, üzemlátogatások, szaktanácsadáson való 
részvétel, iskolalátogatás). 

• Hitélet 
Továbbra is két hitoktató tanítja a hittant, Katona Attila az alsó tagozatban, Zólyomi-Katona 
Theodóra a felsőben. A tanulók zömmel jól teljesítették a félévet hittanból, sokan kaptak 
dicséretet. Félévkor két ötödikes tanuló bukott meg, felzárkóztatásuk fejlesztő pedagógus 
segítségével megkezdődött. 
Minden hónapban tartunk iskolai misét a falu kultúrházában. A tanulók a szentmisébe aktívan 
bekapcsolódnak: ministrálnak, felolvasnak. 
A második félévben is minden hónapban volt iskolai mise. A felolvasásokban, 
szerepvállalásokban különösen a 6. és a 4. osztály volt aktív. 
Azok az ötödikes tanulók, akik félévkor egyest kaptak, tanév végére elégségesre javítottak. 
Ebben a tanévben egy tanuló lett elsőáldozó, bérmálkozó idén nem volt. 
 

• Hagyományok 
Hagyományos rendezvényeinket a rendezvények menüpont alatt soroltuk fel. 

• Nevelési értekezletek 
Tanítás nélküli munkanapon Szentkúton tartottunk nevelési értekezletet, ez volt az első félévi 
a lelki napunk, melyet sohasem felejtek el, mert rettenetesen fájt a derekam. Félévi tantestületi 
értekezleteket tartottunk. Havonta munkaértekezleteken beszéltük át az aktuális feladatokat, 
ahol az igazgató, az igazgató- helyettes, a hitoktatók is részt vettek. A tanévzáró értekezlet 
Bakson lesz, valamennyi telephely részvételével.  

a. Tanulói eredmények 

• Tanulmányi eredmények/ magatartás, szorgalom, tanulmányi átlag, 
kit űnők, bukások- okai, tantárgyi dicséretek/ 

Kit űnő:  
1.o.: 3 tanuló- Rácz Zsófia Adrienn, Jójárt Bálint Zoltán, Sándor Zsóka Hanna 
2.o.: 1 tanuló: Arnold Sára 
3.o.: 4 tanuló- Paragi Jázmin, Toldi Brigitta, Tóth Roland, Buki Napsugár 
5.o.: 1 tanuló- Ócsai Miklós 
6.o.: 1 tanuló- Németh Barbara 
7.o.: 2 tanuló- Szabó Gergő, Gyurász Attila 
8.o.: 1 tanuló- Mester Szabó Máté 
 
Bukott  tanulók: 
2.o.: 2 tanuló- Szabó Ramóna- matematika 
  Erdei Rebeka- matematika 
Dicséretek: 
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Igazgatói: 1. o. – 9 db, 2. o.- 1 db, 6. o.- 4 db 
Osztályfőnöki: 2. o.- 5 db, 4. o.- 19 db, 7. o.- 11 db 
Szaktanári: 5. o.- 16 db, 7. o.- 2 db 
Figyelmeztetők: 
Igazgatói: 6. o.- 1 db, 8. o.- 2 db 
Osztályfőnöki: 1. o.- 3 db, 2.o.- 5 db, 4. o.- 1 db, 6. o.-1 db, 7. o.- 1 db 
Szaktanári: 2. o. – 6 db, 5. o.- 6 db, 7. o. – 1 db, 8. o. – 7 db 
Tantárgyi dicséretek száma:  
1.o.: 6 
2.o.: 0 
3. o.: 12 
4.o.: 20 
5.o.: 16  
6.o.: 10 
7.o.: 16  
8.o.: 2 
 
 
Osztályátlagok:  

 Osztályátlag 
1. - 
2. 4,16 
3. 4,67 
4. 4,13 
5. 3,99 
6. 4,17 
7. 4,13 
8. 3,93 

 
A tanulmányi versenyt az alsó tagozatban a 3. osztály, a felsőben az 6. osztály nyerte meg.  
Iskolaátlag: 4,17. 

• Továbbtanulás 
Gimnázium: 1 fő, szakközépiskola: 6 fő, szakiskola: 3: fő. 

 

• Tanulói teljesítménymérések (pl. OKÉV, egyebek) 

• Nevelési értekezletek 

b. Nyílt órák 

• Bemutató órák 
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• Nyílt órák 

c. Változások 

• Beiratkozási eredmények 
17 első osztályos tanuló iratkozott be, akik mind járnak is az iskolába.  

• Tanév közben érkezett, távozott gyermekek száma 
Tanév közben egy tanuló távozott Baksra 

d. Adminisztráció 

e. Egyéb- külső ellenőrzések 

2. Az intézmény szervezeti felépítése 

1. Vezetőség 

• Megbeszélések, munkakapcsolat 

• Kib ővített- témák 

2. Nevelőtestület 

• Hozzáállás, jellemzés 

• Értekezletek 

3. Munkaközösségek 

• Bevonása 

• Beszámoló az éves munkáról 
 

3. Intézményi kapcsolatok 

1. Szülőkkel 

• Személyes kapcsolatok (fogadó órák, személyes megkeresések) 
Havonta egy alkalommal tartunk fogadóórát, de a szülő gyakorlatilag bármikor jöhet, 
fogadjuk. 

• Családlátogatások Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítő Központ 
munkatársával. 

• Szülői értekezletek 
Ebben az évben 4 szülői értekezletet tartottunk.  
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• Fogadóórák 
Minden szülői értekezlet előtt külön fogadóórákat tartunk. Az összes pedagógus bármikor 
szívesen látja a szülőket. Mivel valamennyi családot személyesen ismerünk, a szülőkkel napi 
szinten kapcsolatban állunk. 

2. Plébánossal 

3. Gyermekvédelmi felelőssel 

4. Napközis nevelőkkel 

5. Szaktanárokkal 

6. Egyéb kapcsolatok 
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 Értékelő táblázat PUSZTASZER 
2014/2015. tanév 

 
Osztály: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Magyar nyelvtan  3,25 4,25 3,36 3,68 3,66 3,9 3,3 
Magyar irodalom  3,81 4 4,36 3,43 3,66 3,9 3,9 
Történelem     3,5 4,33 4,45 4,2 
Angol    3,68 3,35 3,63 3,36 3,2 
Matematika  3,37 4,3 3,52 3,53 3,95 3,72 3,7 
Informatika    4,68 4,2 4,0 4,27 4,6 
Természetismeret  3,62 4,6 3,0 3,75 3,91   
Fizika       3,9 3,8 
Biológia       3,54 3,2 
Kémia       3,72 3,1 
Földrajz       3,54 3,6 
Ének-zene  4,87 5 4,73 5 5 5 5 
Rajz  4,62 5 4,89 4,5 4,75 4,9 4,8 
Életvitel  4,56 5 4,94 5 5 5 5 
Testnevelés  4,81 5 4,89 3,81 3,91 4,45 4 
Hittan  4,56 4,9 3,47 3,37 4,5 4,27 3,5 
Osztály átlag:  4,16 4,67 4,13 3,99 4,17 4,13 3,93 

 
 

Osztály: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Létszám 17 16 12 19 16 12 11 10 
Kit űnő 3 1 4  1 1 2 1 
Bukás 2 2       
Tantárgyi 
dicséret 

9  12 20 16 10 13 2 

Dicséretek 9 6  19  4 11  
Figyelmeztetések 3 11  1 6 2 1 9 
Mulasztási átlag 
órákban 

28 72 39 30,8 31,12 57,8 43,4 57,3 

Igazolatlan 
mulasztás (óra) 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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A nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart, két részből áll: szeptember 1 –május 31-ig 
szorgalmi idő, június 1 –augusztus 31-ig nyári élet. 
 
Infrastruktúra 

 
Az óvoda nyitva tartása takarítással: reggel 6.00 – 18.00 
Gyermekek fogadása: 7.00 - 17.00 
Az óvoda 5 napos (hétfőtől péntekig) heti 60+1 (+1 óra fogadó óra) órás munkarenddel üzemel. 
Eltérő az óvodai munkarend, a gyermekek fogadásának rendje abban az esetben, ha a 
munkaszüneti napok rendje is eltérően alakul. 
 
Az óvodai férőhelyek száma:45fó: az Egységes Óvoda-bölcsőde csoportban 15+5 (max 15 
óvodás+max 5 bölcsis), a nagy-középső csoportban 25 fő. Az intézménybe felvehető gyermekek 
maximális összlétszámát a mindenkori hatályos Alapító Okirat tartalmazza. A csoportok 
minimális illetve maximális létszámát a Nkt. határozza meg. Az év közbeni gyermeklétszám 
(átvétel miatti) eltérést nem kell engedélyeztetni a Fenntartóval. 
 
 
 
Az óvodás gyerekek létszáma: 2014 okt .1-én  35 

2015 máj. 31-én 35 
 

Tanköteles korú gyermek : 8, iskolába megy 8  gyermek. 
Ebből egy gyermek további 1 évig óvodában marad, egy gyermek pedig szülői kérésre, a 
szakértői Bizottság jóváhagyásával, a Kormány Hivatal engedélyével egy évvel korábban kezdi 
meg iskolai tanulmányait 
Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján  1 BTM-s gyermek iskolába megy.  
2015  május 31-ig beiratkozott az óvodába a 2015-2016-es tanévre   5 új gyerek, ebből 3- 
bölcsődés korú. Így a tanév kezdő létszám 32-34 lesz, a folyamatos felvétel miatt 2016-ban a 
második félév során a létszám változni szokott.  
 
Személyi feltételek: 
3 óvónő, 3 dajka, 1 gondozónő dolgozik az óvodában, két műszakos munkarendben. A  
negyedik óvónői állást pályázat útján hirdette az intézmény igazgató, de a pályázat sikertelen 
volt, a munkát  egyenlőtlen munkabeosztással szerveztem meg. 
2014 szeptember 01-től az óvoda-bölcsőde  működéséhez szükséges gondozónőt  alkalmaznunk. 
Az ő feladata az óvodai térítési díjjakkal és egyéb adminisztrációval kapcsolatos teendők ellátása 
is, mivel a képesítése erre alkalmassá teszi. 
Két óvónőnek speciális 30 órás tanfolyamot kellet végezni a kétéves korú kisgyermekek 
neveléséhez. 
 
 
Logopédus heti 1 órában állt rendelkezésünkre, 5  óvodás beszédét fejlesztette. 
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Fejlesztő pedagógushoz  9  gyerek járt, 5 beilleszkedési-tanulási-magatartási (BTM)zavarral 
küzd. 
Sajátos nevelési igényű gyerek nincs intézményünkben. 
 
Tárgyi feltételek: 
Két foglalkoztatóban folyik az óvodai nevelés. A harmadik foglalkoztatóban  kis létszámú 
csoportokban, ill. egyénileg a képességfejlesztő,  logopédiai, pszichológusi foglalkozások 
folynak. 
Az óvoda-bölcsőde működéséhez a szakértő véleménye alapján nem volt szükség nagyobb 
beruházásra, egy pelenkázó asztalt kellett vásárolni, minden egyéb rendelkezésünkre áll. 
 Az elmúlt években pályázati forrásokból tudtuk fedezni az óvoda  szakmai anyag  és játék 
szükségletét.  
Az óvoda játszó udvara tavaly majdnem teljesen megújult, még  a homokozó vár átalakításra. 
 
 
Kapcsolat a szülőkkel 
Mindkét csoportban három szülői értekezletet tartottunk. Állandó, napi kapcsolatot tartunk a 
szülőkkel, a beszoktatás ideje alatt a szülők bejöhetnek gyerekeikkel a csoportszobába, 
megismerkedni az óvodával, a gyerekekkel, óvónénikkel. Nyíltnapokat tartottunk, hogy a szülők 
bepillantást nyerhessenek a kicsik napi tevékenységeibe. 
Rendezvényeinken mindig számíthatunk a szülők erkölcsi és anyagi támogatására. 
Ebben a tanévben Farsangkor jótékonysági rendezvényt szerveztünk, ami a családokkal közösen 
adott lehetőséget az ünneplésre, a közös élményre, így közelebb kerülnek egymáshoz a szülők, 
pedagógusok és gyerekek. A befolyt 70000Ft-ból udvari játékokat vásároltunk a gyerekeknek. 
 
Kapcsolat az iskolával  
Az iskola vezetőiével egyeztetjük a tankötelezettség kapcsán a teendőket, a rendezvényeket, 
szülői értekezleteket, közös rendezvényeink vannak ( Karácsony, Március 15. ). A leendő tanító 
többször látogatás tett az óvodában, hogy a gyerekekkel és a szülőkkel megismerjék egymást, a 
gyerekekkel is voltunk látogatóban  az iskolában. 
 
 
 
Kapcsolat a Térségi Intézményi Társulással 
Az intézmény igazgatójával és a  tagintézmény vezetőkkel havonta találkozunk, kapcsolatunk 
együttműködően jónak mondható, ha szükséges segítjük egymást,  a közös pályázatokban 
összehangoltan  dolgozunk, közös továbbképzéseket, szakmai napokat szerveztünk.  
 
Nevelési munka 
Az óvodában ebben a tanévben egy  nagy-középső csoport és egy egységes óvoda-bölcsőde  
csoport működött, a nagyobbak csoportjába jártak az iskolába induló nagyok és a középsősök, a 
kicsik csoportjába jártak a bölcsisek és a kiscsoportos korúak. Az óvoda Pedagógiai Programja a 
Tevékenységközpontú Óvodai Program szemléletét követi. 
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Főbb feladataink közé tartozik a minél több, változatos tevékenység lehetőségének 
megteremtése, a gyerekek képességeinek kibontakoztatása, az alap kompetenciák fejlesztése. A 
hátrányos helyzetű és részképességek fejlődésében elmaradott, ill. a kiemelkedő képességű 
gyerekekre egyénre szabott fejlesztési terveket készítenek az óvónők, a Szakszolgálat ellenőrzése 
és útmutatása alapján.  Sajnos egyre több azon gyerekek száma, akik ilyen felzárkóztatást, 
fejlesztést igényelnek. Pontos heti-, ill. órarend szerint történik a gyerekek differenciált 
fejlesztése. 5 fő BTM-es gyerek van az óvodában. 
Kiemelt szakmai feladat , a pedagógus életpálya modell bevezetésével kapcsolatos 
minőségbiztosítási, és intézményi önértékelési feladatok új rendszerének elsajátítása és 
bevezetése. 
 
 
Gyermekvédelem. 
Ebben az évben is meg tudtuk oldani, hogy helybe jött az ortopéd szakorvos, elkészítették a 
szükséges cipőket, nem kellett érte Kistelekre, vagy Szegedre utazni. 
3 veszélyeztetett gyermeket tartunk nyilván, sok a hátrányos helyzetű gyerek, 10-en kaptak 
ingyenes étkezést, halmozottan hátrányos helyzetű: 3 gyerek.. 
Szoros kapcsolatot tartunk a védőnővel, jegyző úrral, igyekszünk minden lehetőséget 
megragadni, hogy segíteni tudjunk a rászorulóknak. A családsegítő szolgálattal szorosabb lett a 
kapcsolatunk, a családgondozó együttműködő, amikor szükség volt rá, megszervezte a 
családlátogatást, ellenőrzést.  
 
Munkaközösség 
A nevelési évben 2 értekezletet szervezett a munkaközösség vezető. A munkaközösség 
értekezletein az aktuális, új szakmai feladatokat, napi nevelési problémákat és megoldási 
lehetőségeiket, ezentúl a továbbképzésen hallottakat, tapasztalatainkat vitattuk meg.  
 
Étkezés 
Az óvodában melegítő konyha üzemel. Az étel szállítást és a  konyha működtetését heti 
váltásban 1 dajka végzi, HACCP  minőség biztosítási rendszer előírásait követve. 
35 gyerek étkezik, 10-en kapnak gyermekvédelmi kedvezmény alapján ingyenes étkezés,   5 
gyermek kap 50% kedvezményt. Az étel minősége jó, a mennyisége a szűkös normatívának 
megfelelő. Fizetéssel elmaradva  nincs senki. Az egységes óvoda-bölcsődei csoportban a 
legkisebbek étkeztetését  külön meg kellett szervezni, ők 4-szer étkeznek naponta.  
2015 01. 01-től jelentősen változtak a közétkeztetés szabályai. Az érintettekkel egyeztettük a 
tennivalókat. A tapasztalatunk sajnos az, hogy a gyerekek nem szeretik az egészségesebb 
ételeket, idegenkednek az újdonságoktól. Sok türelemmel és a családokkal együttműködve kell 
megszoktatni velük az egészséges táplálkozást. 
 
Intézményi Teljesítmény Értékelés 
A Térségi Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény  az SZMSZ-ben szabályozza a teljesítmény 
értékelést, ezt a dokumentumot valószínűleg szeptembertől át kell dolgozni, az erre vonatkozó 
szakmai felkészítés folyamatban van. 
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Rendezvényeink 
 
Őszi gyümölcs nap 
Mikulás 
Fenyőünnep 
Farsang 
Nyíltnapok 
Anyák napja  
Sportnap 
Gyerek nap  
Évzáró 
 
Támogatások 
-Farsangkor jótékony célú rendezvényt szerveztünk, a bevétel 70000 Ft lett, játék vásárlásra 
fordítottuk. 
 
Pénzügyek 
Az alapvető működési költségből a kötelező szakfeladat ellátását az eddigi pályázatok 
forrásaiból jelentősen tudjuk kiegészíteni(anyag és eszköz beszerzés) 
 A tagintézmény  költségvetése megközelítőleg a tervezettnek megfelelően alakul. 
 
Pusztaszer 2015. 06 18. 
 

Petkov Gáborné 
Tagintézmény-vezető 



Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

…/2015.(…..) önkormányzati rendelete 
 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében, 
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában, 39. § (2) bekezdésében, és 88. § (4) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 
 

Bevezető rendelkezések 
 
1. § A Képviselő-testület az emberi egészség védelme, a természeti és az épített környezet 
megóvása, hulladék okozta terhelésének mérséklése, valamint a környezettudatos magatartás 
kialakítása érdekében Pusztaszer község közigazgatási területén a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdésének 34. pontja szerinti ingatlanhasználó 
belterületi ingatlanán keletkező vagy az ingatlanhasználó birtokába került települési szilárd 
háztartási hulladék rendszeres átvételére, gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanításra történő 
elhelyezésére helyi közszolgáltatást szervez, és tart fenn. 
 
2. § A Képviselő-testület az 1. §-ban meghatározott közszolgáltatás kizárólagos ellátására a 
Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.-vel (székhelye: 6728 Szeged, Városgazda sor 
1., a továbbiakban: Közszolgáltató) köt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést. 
 
3. § (1) Pusztaszer község közigazgatási területén a külterületi ingatlanra a rendelet hatálya a 9. 
§-ban meghatározott esetben, illetve akkor terjed ki, ha az ingatlanhasználó a közszolgáltatás 
igénybe vételéről a Közszolgáltatóval külön megállapodást köt. 
 
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a beépítetlen belterületi építési telekre, ha azon települési 
szilárd hulladék nem keletkezik. 
 
(3) Pusztaszer község közigazgatási területén gazdálkodó szervezet ingatlanhasználóra a rendelet 
hatálya akkor terjed ki, ha a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten 
gyűjtött hulladék kezeléséről a Ht. 39. § (3) bekezdésében és 31. § (2) bekezdésének g) pontjában 
foglaltak szerint gondoskodik. 
 
4. § A Közszolgáltató a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött megállapodás 
alapján a települési szilárd hulladékot kizárólag a Szeged, Sándorfalvi úti Központi Hulladéklerakó 
Telepen (hrsz.: 0140/2) helyezheti el. 
 
5. § A települési szilárd hulladék egyes összetevőinek hulladékudvarban, gyűjtőszigeten történő 
szelektív gyűjtésével, elszállításával kapcsolatos feladatok ellátását a Képviselő-testület a 
regionális hulladékgazdálkodási rendszer keretében a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit 
Kft.-vel kötött külön megállapodás alapján biztosítja. 
 

Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei 
 
6. § Az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti szerződéses jogviszonyt az ingatlan használat 
ténye és a Közszolgáltató rendelkezésre állása hozza létre. 
 
7. § (1) Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési szilárd 
hulladékot az elszállításra történő átvételig saját tulajdonú, a keletkező hulladékmennyiségnek 
megfelelő méretű, de legalább 60 liter űrtartalmú, a Közszolgáltató szállítóeszközének megfelelő, 
gépi ürítésre alkalmas, zárható fedelű, a szóródást és a rovarok, illetve a rágcsálók elszaporodását 
megakadályozó gyűjtőedényben köteles gyűjteni, és a begyűjtés napján a Közszolgáltatónak 
átadni. 
 
(2) A gyűjtőedény telítettsége esetén a többlethulladékot kizárólag a Közszolgáltatótól vásárolt, 
jelzéssel ellátott szabványos, 120 literes zsákban lehet gyűjteni, és a begyűjtés napján a 
gyűjtőedény mellett elhelyezni. 
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(3) Ha a zöldhulladékot házi vagy közösségi komposztálás útján nem komposztálják, azt a 
képződés helyén a  zöldhulladék elkülönített gyűjtésének céljára gyártott szabványos 
gyűjtőedényben vagy hulladékgyűjtő zsákban kell gyűjteni. Ha a zöldhulladék szabványos 
gyűjtőedényzetben vagy hulladékgyűjtő zsákban történő gyűjtésének feltételeit a közszolgáltató 
a közszolgáltatási területen nem biztosítja, a zöldhulladékot a vegyes hulladék céljára szolgáló 
külön gyűjtőedényben  is lehet gyűjteni. A kerti gallyat legfeljebb 60 cm hosszra darabolva 
szorosan kötegelve kell kihelyezni.  
 
(4) Az ingatlanhasználó az általa szelektíven gyűjtött hulladékot (fém, papír, műanyag, üveg) havi 
egy alkalommal a külön értesítés szerinti időpontban a Közszolgáltatónak elszállításra átadhatja. 
 
A közszolgáltató által biztosított házhoz menő szelektív gyűjtés során kizárólag az előzetes 
tájékoztatásban megadott  tájékoztatón feltüntetett hulladékokat lehet elhelyezni a 
gyűjtőedényekbe, ide értve az erre a célra rendszeresített gyűjtőzsákot is.  Amennyiben az 
elkülönítetten gyűjtött  hulladék kihelyezése nem a „szelektív” zsákban történik vagy nem 
megfelelő hulladék kerül ilyen zsákban kihelyezésre, a közszolgáltató értesítő hátrahagyása mellett 
a hulladékot a helyszínen hagyja, azt a soron következő szállítási napon a települési hulladék 
elszállításának szabályai szerint  szállítja el, ilyen esetben a szolgáltató  zsákcserét nem köteles 
biztosítani. Az elkülönítetten gyűjtött hulladék a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott 
gyűjtőedény bevezetéséig egyéb zsákban is kihelyezhető. 
 
(5) A gyűjtőedénybe (zsákba) nem szabad olyan anyagot (például forró hamu, maró- vagy 
mérgező anyag, állati hulla, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, kő 
és épülettörmelék, nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy) elhelyezni, amely veszélyezteti a 
Közszolgáltató alkalmazottjának egészségét, testi épségét, vagy megrongálhatja a 
gyűjtőberendezést, illetve ártalmatlanítása során veszélyezteti a környezetét. 
 
(6) Ha a gyűjtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely összetömörödött vagy befagyott, 
vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt a gyűjtőedényt az előírt módon 
kiüríteni nem lehet, az ingatlanhasználó köteles a visszamaradt hulladékot fellazítani és a 
gyűjtőedényt használhatóvá tenni. 
 
(7) A gyűjtőedényt (zsákot) az ingatlanhasználó az ingatlanán köteles tárolni, a gyűjtőedényt az 
ürítést megelőző napon 19 óra után, az ingatlan bejárata előtt közvetlenül az úttest melletti 
közterületre vagy a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyre oly 
módon kell elhelyezni, hogy az a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse, a közterületet 
ne szennyezze, és abban kárt ne tegyen, továbbá ugyancsak az ürítés napján gondoskodik a 
kiürített gyűjtőedény napi tároló helyre történő visszahelyezéséről. Az  ingatlanhasználó a  
települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt az  ingatlanon belül tartja, azt közterületen 
tartósan csak a  közterület használatát szabályozó önkormányzati rendeletben meghatározottak 
szerint helyezheti el. Nem tekinthető tartós közterület használatnak a  gyűjtőedény ürítési célból 
történő közterületre helyezése.  
 
(8) A gyűjtőedényt (zsákot) a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy ne akadályozza a jármű- és 
gyalogosforgalmat, és ne járjon baleset- vagy károkozás veszélyének előidézésével, mások jó 
közérzetének, illetve a településképnek az indokolatlan megzavarásával. 
 
(9) Tilos a közterületre kihelyezett gyűjtőedény (zsák) megközelítési útvonalát tárgyak 
elhelyezésével vagy parkoló gépjárművekkel úgy elzárni, amely a gyakorlatban kialakult módon 
történő begyűjtést akadályozza. A közterületre kihelyezett gyűjtőedény (zsák) közvetlen 
környékének hótól való megtisztításáról, síkosságmentesítéséről az ingatlanhasználó köteles 
gondoskodni. 
 
(10) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényt rendszeresen tisztítani és fertőtleníteni. 
 

8. § (1) A közszolgáltatás körében az alábbi szabványos gyűjtőedények használhatók: 

a. 60  literes szabványos tárolóedény 

b.  80 literes szabványos tárolóedény 
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c. 120 literes szabványos tárolóedény 

d. 240 literes szabványos tárolóedény 

d. 1100 literes szabványos tárolóedény 

A közszolgáltató a szolgáltatás igénybevételét az ingatlanhasználó számára – a (2) bekezdés 
szabályának figyelembevételével - háztartásonként legalább egy háztartási és egy szelektív  
gyűjtőedény választásával biztosítja. 

(2)  A  választási lehetőséget az  ingatlanhasználó számára a  közszolgáltató úgy ajánlja fel, hogy a  
választható gyűjtőedény űrmértéke igazodjon az érintett ingatlanon képződő hulladék 
mennyiségéhez, figyelembe véve 

 a) a településen képződő vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladék fajlagos mennyiségét, 

 b) az érintett háztartás lakosainak vagy az ingatlant életvitelszerűen használó természetes 
személyek számát, valamint 

 c) a szállítási gyakoriságot. 

A rendelet területi hatálya alá tartozó ingatlanok tekintetében figyelembe veendő fajlagos 
mennyiség mértéke 45 liter/fő/hét. 

A szolgáltatás igénybevétele a természetes személy ingatlanhasználó  számára a fajlagos 
mennyiség alapján az adott ingatlanra alkalmazandó legkisebb űrtartalmú gyűjtőedényzetre,  míg a 
gazdasági egységek számára minimum 110/120/ liter/hét mennyiségre vonatkozóan kötelező. A 60 
literes edényzet igénybevételére vonatkozó kérelemhez mellékelni kell az önkormányzat igazolását 
az ingatlanhasználók számáról. 

 (3)  A szolgáltató a választási lehetőség jogszerű alkalmazását jogosult a helyszínen ellenőrizni, 
melyről jegyzőkönyv kerül kiállításra. Amennyiben a kisebb űrmértékű gyűjtőedényzet e szakasz 
rendelkezéseitől eltérően került kiválasztásra, úgy a szolgáltató jogosult az ellenőrzés adatai 
alapján az érintett háztartás tényleges lakóinak vagy az ingatlant használó természetes személyek 
számának alapulvételével nagyobb gyűjtőedényzet alkalmazását előírni és annak díját, valamint az 
ellenőrzés kapcsán felmerült igazgatási költségeit számlázni. A közszolgáltató az ellenőrzés során 
felhívhatja az ingatlanhasználót az ingatlant használó személyek számának és a használat kezdő 
időpontjának okirati vagy egyéb módon történő igazolására. Amennyiben az ellenőrzés adatai 
alapján megállapítható az ellenőrzés időpontja előtti időszakra, hogy az ingatlanhasználó a kisebb 
űrtartalmú gyűjtőedény választására nem volt jogosult, úgy a Szolgáltató jogosult a 
díjkülönbözetet a jogosulatlan igénybevétel időtartamára kiszámlázni és a felmerült költségeit 
érvényesíteni.    

 (4) A vegyes hulladék átadása a szolgáltató által üzemeltetett szállítóeszközhöz rendszeresített 
MSZ EN 840 szabványos, megfelelő minőségű, 60 literes edényzet esetében maximálisan 15 kg, a 
80 literes edényzet esetében maximálisan 20 kg, 110/120 literes edényzet esetében maximálisan  
25 kg, 240 literes edényzet esetén maximálisan 50 kg össztömegű gyűjtőtartály igénybevételével 
történik. 
 
(5) Az ingatlanhasználó a szolgáltatótól, legalább egy éves időtartamra, a fent nevezett kötelezően 
előírt edényméretnél nagyobb edényt is igényelhet. 
 
 
9. § (1) Az ingatlanhasználó a Közszolgáltatónak történő bejelentéssel kérheti a közszolgáltatás rá 
vonatkozó ellátásának szüneteltetését, ha várhatóan egy naptári hónapot meghaladó időtartamban 
az ingatlan használatával felhagy úgy, hogy ott hulladék várhatóan nem keletkezik és az ingatlant 
más sem használja. A bejelentést a távollét kezdete előtt legalább 8 nappal korábban kell 
megtenni, és a szüneteltetést csak a bejelentést követő hónap első napjától lehet kérni. Az 
ingatlanhasználó az ingatlan újbóli használatba vételét 8 napon belül köteles a Közszolgáltatónak 
bejelenteni. 
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(2) A folyamatos szüneteltetésre irányuló kérelem legfeljebb egy naptári évre vonatkozhat, a 
szolgáltatás szüneteltetésének meghosszabbítását a tárgyévet követő év január 15-ig az ingatlan 
tulajdonosa használója írásban köteles kérni a közszolgáltatótól. 

(3) A szüneteltetési kérelmet a közszolgáltató csak abban az esetben fogadja el, ha a 
kérelmezőnek díjhátraléka nincs, vagy azt a kérelem benyújtásáig rendezte. 
 
 
(4) Vitás esetben a Közszolgáltató írásban benyújtott kérelmére a polgármester az általa elvégzett 
vizsgálat alapján igazolást ad ki az ingatlan használatának helyzetéről. 
 
10. § A külterületi és munkástelepi ingatlanhasználó szilárd háztartási hulladékát a 
Közszolgáltatótól vásárolt, jelzéssel ellátott szabványos, 120 literes zsákban beszállítva a 
faluközpontban található hulladéksziget mellé helyezheti a szállítás napját megelőző napon 12:00 
órától a szállítás napján 9:00 óráig további díj felszámítása nélkül. 
 
11. § (1) Nem tagadhatja meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a 
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a 
Közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére 
vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. 
 
(2) Nem tagadható meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetése, ha a 
Közszolgáltatót a közszolgáltatás teljesítésében neki fel nem róható ok akadályozta, és a 
Közszolgáltató az akadály elhárulását követően a lehető legrövidebb időn belül pótolta mulasztását. 
 
12. § Ha az ingatlan tulajdonosi, használati viszonyaiban változás következik be, akkor az új 
tulajdonos, vagy használó a korábbi tulajdonossal egyetemlegesen köteles a változás tényét 15 
napon belül írásban bejelenteni a Közszolgáltatónak. A változás bejelentésével egyidejűleg az új 
tulajdonos és a Közszolgáltató közötti szerződés létrejön. Ennek a bejelentésnek a megtételéig a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a korábbi ingatlanhasználó köteles megfizetni. 
 
13. § Az ingatlanhasználónak nem kell hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizetnie azokra a 
hónapokra, amelyek során a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége a 9. § 
alapján szünetel, és az ingatlanon a szünetelés időtartama alatt a közszolgáltatás alá tartozó 
hulladék nem kerül kihelyezésre. 
 
14. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató által az 
ingatlanhasználónak negyedévente megküldött számla alapján kell megfizetni a számlán 
feltüntetett határidőben. 
 
(2) Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak időarányos kamatait a Közszolgáltató 
visszafizeti vagy az ingatlanhasználó írásbeli kérelmére azt a soron következő, esedékes díjfizetési 
kötelezettségbe beszámítja. 
 
 
 

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 
 
15. § (1) A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd vegyes 
hulladékot az ingatlanhasználótól rendszeresen, hetente egy alkalommal, az elkülönítetten gyűjtött 
hulladékot havonta egy alkalommal reggel 600 órai munkakezdéssel begyűjteni és elszállítani. Ha a 
begyűjtés napja húsvét, karácsony, újév napjára esik, a Közszolgáltató a következő munkanapon 
köteles a begyűjtést, szállítást elvégezni. 
 
(2) A Közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal 
végezni, illetve a begyűjtés alkalmával szennyezett közterület megtisztításáról gondoskodni. 
 
(3) A gyűjtőedényben okozott károkat a Közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, 
amennyiben a károkozás neki felróható okból következik be. A Közszolgáltatónak az ebből eredő 
karbantartási munkák, valamint a javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt kell biztosítania. 
Amennyiben a károkozás nem róható fel a Közszolgáltatónak, a gyűjtőedény javítása, pótlása, 
illetve cseréje az ingatlanhasználót terheli. 
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(4) A Közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék begyűjtését, elszállítását, ha 
a) a hulladék nem a 7. § (1) – (2) bekezdésében meghatározott gyűjtőedényben, illetve nem a 
Közszolgáltatótól vásárolt jelzett zsákban kerül kihelyezésre( kivéve a 7§ (4) bekezdésben foglalt 
esetet ), 
b) a hulladék sérült gyűjtőedényben került kihelyezésre, 
c) a Közszolgáltató alkalmazottja érzékszervi észleléssel megállapítja, hogy a gyűjtőedénybe 
(zsákba) a 7. § (5) bekezdésében meghatározott hulladékot helyeztek el, 
d) a gyűjtőedény körül nagy mennyiségben olyan hulladékot helyeznek el, amely a gyűjtőedény 
mozgatását és ürítését megakadályozza (nem tartozik ebbe a körbe az a hulladék, amely az 
ingatlanhasználónak fel nem róható okból a gyűjtőedényből kikerült), 
e) a Közszolgáltató a gyűjtőedényt szállítóeszközével önhibáján kívül nem tudja megközelíteni, 
vagy a gyűjtőedény mozgatása, kiürítése a Közszolgáltatónak fel nem róható okból akadályozott. 
 
16. § A Közszolgáltató külön jogszabályokban meghatározottak szerint a közszolgáltatással 
összefüggő személyes adatokat a cél megvalósításához szükséges mértékben és ideig kezelheti, 
azokat az ingatlanhasználó azonosítására, a közszolgáltatási szerződés teljesítésével, számlázással, 
postázással, díjhátralék behajtásával kapcsolatos feladatai érdekében használhatja fel. A személyes 
adatok biztonságáról gondoskodni kell, az adatokat védeni kell a jogosulatlan hozzáféréstől, 
megváltoztatástól, a nyilvánosságra hozás, a törlés, illetve a sérülés és megsemmisülés ellen. 
A természetes személyek adatait az önkormányzat biztosítja a szolgáltató részére. 
 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhoz kapcsolódó rendelkezések 
 
17. § (1) A polgármester, az ingatlanhasználó  kérelemre 50 %-os díjkedvezményt állapít meg 
annak a legfeljebb 120 literes gyűjtőedényt használó ingatlanhasználónak, 
a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegét,  
b) aki egyedül élő és bármely jogcímen nyugdíjban részesül, és havi jövedelme nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  250 %-át, vagy 
c) aki bármely jogcímen nyugdíjban részesül, és háztartásában szintén bármely jogcímen 
nyugdíjban részesülő vagy 18 évnél fiatalabb személlyel vagy személyekkel él együtt, és a 
háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének  200  
feltéve, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a Közszolgáltató felé díjhátraléka nem áll 
fenn, és lakásfenntartási  más jogcímen települési támogatásban nem részesül. A díjkedvezmény 
azonnal megszűnik, ha a kedvezményzettnek a kedvezményes időszakban díjhátraléka keletkezik. 
A díjkedvezmény megállapítására vonatkozó eljárás során megfelelően alkalmazni kell a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) – (2) bekezdésében, 
valamint a helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben foglaltakat. 
 
(2) A kedvezmény ugyanazon ingatlan esetében csak egy jogosult részére állapítható meg. 
 
(3) A jogosult az (1) bekezdésben megállapított kedvezmény feltételeit érintő adatok 
megváltozásáról 15 napon belül köteles a polgármestert értesíteni. 
 
(4) Aki a kedvezményt a rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy annak 
megsértésével vette igénybe, vele szemben a polgármester a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 17. §-ában foglalt rendelkezések alapján jár el. 
 
(5) A 12. § (1) bekezdésében megállapított kedvezmény esetében a Közszolgáltató a kérelmezőnek 
a kedvezménnyel csökkentett összegben küld számlát a kedvezménnyel érintett időszakra. 
 

Záró rendelkezések 
 
18. § Ez az önkormányzati rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba. 
 
19. § E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló15/2013.(XII.13.) önkormányzati rendelet. 
 
 

Máté Gábor 
polgármester 

dr. Jaksa Tibor 
aljegyző 
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5. oldal: [1] Törölt Tomasovszky Csilla 2015.06.15. 12:53:00 

13. § (1) Nem tagadhatja meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a 
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a 
Közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére 
vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. 
 
(2) Nem tagadható meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetése, ha a 
Közszolgáltatót a közszolgáltatás teljesítésében neki fel nem róható ok akadályozta, és a 
Közszolgáltató az akadály elhárulását követően a lehető legrövidebb időn belül pótolta mulasztását. 
 
14. § Ha az ingatlan tulajdonosi, használati viszonyaiban változás következik be, akkor az új 
tulajdonos, vagy használó a korábbi tulajdonossal egyetemlegesen köteles a változás tényét 15 
napon belül írásban bejelenteni a Közszolgáltatónak. A változás bejelentésével egyidejűleg az új 
tulajdonos és a Közszolgáltató közötti szerződés létrejön. Ennek a bejelentésnek a megtételéig a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a korábbi ingatlantulajdonos köteles megfizetni. 
 
15. § Az ingatlanhasználónak nem kell hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizetnie azokra a 
hónapokra, amelyek során a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége a 8. § 
alapján szünetel, és az ingatlanon a szünetelés időtartama alatt a közszolgáltatás alá tartozó 
hulladék nem kerül kihelyezésre. 
 
16. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató által az 
ingatlanhasználónak negyedévente megküldött számla alapján postai készpénzátutalási megbízás 
vagy folyószámláról történő banki átutalással kell megfizetni a számlán feltüntetett határidőben. 
 
(2) Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak időarányos kamatait a Közszolgáltató 
visszafizeti vagy az ingatlanhasználó írásbeli kérelmére azt a soron következő, esedékes díjfizetési 
kötelezettségbe beszámítja. 
 
 

5. oldal: [2] Törölt Tomasovszky Csilla 2015.06.08. 13:55:00 

 
a) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 5/2007.(II.28.)Kt. 
önkormányzati rendelet, 
b) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 5/2007.(II.28.)Kt. 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2007.(III.8.)Kt. önkormányzati rendelet, 
c) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 5/2007.(II.28.)Kt. 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2007.(V.17.)Kt. önkormányzati rendelet, 
d) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 5/2007.(II.28.)Kt. 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2007.(VII.20.)Kt. önkormányzati rendelet, 
e) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 5/2007.(II.28.)Kt. 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2008.(II.27.)Kt. önkormányzati rendelet, 
f) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 5/2007.(II.28.)Kt. 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2008.(IX.26.)Kt. önkormányzati rendelet, 
g) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 5/2007.(II.28.)Kt. 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2009.(II.13.)Kt. önkormányzati rendelet, és 
h) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 5/2007.(II.28.)Kt. 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2012.(VI.21.) 
 

 



RENDELET-TERVEZET! 
 

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

……/2015.(…………) önkormányzati rendelete 
 

a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozásáról 
 

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. 
törvény 6. § (4) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli 
el: 
 
1. § Az önkormányzati rendelet hatálya a Pusztaszer község közigazgatási területén működő, a 
kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 27. és 30. pontja szerinti vendéglátó 
üzletekre terjed ki, ha a vendégek szórakoztatására zeneszolgáltatást, műsoros előadást, 
táncrendezvényt vagy egyéb szórakoztató szolgáltatást nyújtanak (a továbbiakban: vendéglátó 
üzletek). 
 
2. § A vendéglátó üzletek vasárnaptól csütörtökig 5 órától 22 óráig, pénteken és szombaton, 
továbbá munkaszüneti napot megelőző napon 5 órától 23 óráig tarthatnak nyitva a 3. §-ban 
szabályozott kivételekkel. 
 
3. § (1) A vendéglátó üzletek az általuk meghatározott időtartamban tarthatnak nyitva 
a) önkormányzati szervezésű, 
b) szilveszteri, 
c) lakodalmi, vagy 
d) ballagási 
rendezvény helyszíneként. 
 
(2) A vendéglátó üzletek havonta egy alkalommal, péntekről szombatra, vagy szombatról 
vasárnapra virradó éjszaka legfeljebb 3 óráig tarthatnak nyitva. 
 
(3) Az (1) – (2) bekezdésben meghatározott esetekben a vendéglátó üzlet üzemeltetője saját 
költségén, legkésőbb a tervezett rendezvény kezdő időpontját egy héttel megelőzően köteles 
értesíteni a tervezett rendezvényről a vendéglátó üzlettel szomszédos ingatlanok használóit, 
továbbá köteles bejelenteni a polgármesternek. 
 
4. § Ez az önkormányzati rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba. 
 
 
 
 

Máté Gábor 
polgármester 

dr. Jaksa Tibor 
aljegyző 

 



Önkormányzati ingatlanok bérleti díjaival kapcsaolatos 
információk, javaslatok 2. 

 
 
Épületbérlemények 
Az épületbérleményekre mindig egyedileg kötöttünk bérleti szerződést a benne folyó üzleti 
tevékenység jövedelmezősége függvényében. A szerződések 1-3 évesek. Egyelőre nem látok okot a 
díjak módosítására. A dohánybolt esetében 50 000 Ft/hó a bérleti díj, amit a kezdő évre 35 000 Ft.ban 
állapított meg az önkormányzat, amely kedvezmény egy évre meghosszabbítható, ha helyi 
alkalmazottat foglalkoztatnak egész állásban. (Ez megvalósult.) Ez az időszak letelt. Ennek értelmében 
2015 jan. 1-jétől automatikusan 50 000 Ft lett a bérleti díj. Palotás Ferencné azonban a vállalkozás 
minimális jövedelmezőségére hivatkozva, kérelmezte a 35 000 Ft-os díj további megállapítását, amit 
az önkormányzat elutasított. 
 
A háziorvosi rendelő és fogorvosi rendelőnek nincs bérleti díja, azonban a gázfogyasztás költségét az 
épület használói között egy megállapodás alapján arányosan szétosztjuk. A víz, villany és a háziorvos 
telefon költségeit nem hárítjuk tovább. A villanyt azért nem számlázzuk tovább a jövőben, mert a 
napelemes rendszerrel a költség jelentős csökkenésére számítunk. 
 
Földterületek 
 
Az önkormányzat tulajdonában mintegy 14 ha - aranykorona értékkel bíró - külterületi földterület van 
(szántó, legelő), ebből  is 10 ha az arborétum.  
Belterületen néhány házhely és egyéb beépítetlen terület és egy szántó van a birtokunkban.  
Mindössze kettő szántóra van érvényes használatbavételi szerződésünk. (299/4 és 0187/42) A többi 
terület vagy nincs hasznosítva, vagy nem lett megújítva a szerződés, vagy kis hasznosítható értékkel 
bír, vagy mostanában került a birtokunkba. 
 
A rendezett viszonyok kialakítása érdekében azt javaslom, hogy mérlegeljük az összes terület 
hasznosíthatóságát. Ehhez a következő generális szabályt javasolom: 
 
1.  A belterületi és külterületi földterületek minimális bérleti díja 10 000 Ft/év legyen. 
2.  Az aranykorona értékkel bíró földek bérleti díja 5 Ft/ m2 /év (Ugyanis ezekre a földekre a bérleti 

szerződések alapján kb. 8 Ft/m2 /év támogatásra jogosult a bérlő. 
3.  Az aranykorona értékkel nem bíró területek bérleti díja 3 Ft/m2 legyen. 
4.  A különböző helyrajzi számmal bíró, de egy blokkot képező területek bérleti díját összevontan kell 

kezelni. (Erre azért van szükség, hogy esetlegesen a több kisebb területből álló - 10 000 - Ft bérleti 
díjat el nem érő - de egy összefüggő blokkot képező területek esetén ne kelljen külön-külön 
10 000 Ft-okkal számolni.) 

 
Javaslom továbbá, hogy indokolt esetben az önkormányzat saját döntése alapján a fentiektől eltérő 
bérleti díjat is meghatározhat, ha azt indokoltnak tartja. (pl. közösségi érdekű bérbeadás, kezdő 
vállalkozás, nonprofit célú hasznosítás, különösen jövedelmező tevékenység, versenytárgyalás stb. 
esetén) 
 
A rendeletet Legkésőbb augusztus elejéig szeretném kihirdetni és január elsejétől érvényesíteni, hogy 
a földhasználók időben tudjanak dönteni a további bérlésről. 
 
A bérleményekről kimutatás a táblázatos mellékletben. 
 
A kultúrház bérleti díja fűtés nélküli időszakban: 1400 Ft/óra, fűtés használata esetén: 1900 Ft/óra. 
 Ennek változtatását nem tarom indokoltnak. 



Lakóingatlanok

megnevezés bérlő cím/hrsz.
terület 

m2 komfort fokozat
tervezett 

bérleti díj/m2 Bérleti díj/hó
Védőnői lakás Gubina Tiborné Kossuth u. 53. 87 komfortos 156 Ft         13 572 Ft      
Jegyzői lakás Nagy Emese Kossuth u. 45. 80 komfortos 156 Ft         12 480 Ft      
Elnöki lakás Kálmán Rozália Kossuth u. 45. 80 komfortos 156 Ft         12 480 Ft      
Tsz lak. Fsz. Kordás Tímea Diófa u. 12. 70 összkomfortos 232 Ft         16 240 Ft      
Tsz lak. Em. Mester Sz. József Diófa u. 12. 70 összkomfortos 232 Ft         16 240 Ft      
Munkástelepi ház Harkai János Sólyom u. 19. komfortos -  Ft            

Épületbérlemények
Pusztabíró háza Bergendóc Szöv. Tanya 94. 2014.06.05 30 000 Ft      
Gyógyszertár Szent Imre Patika Kossuth u. 49. 2013.07.15 50 000 Ft      
Dohánybolt Palotás Ferenc Kossuth u. 43. 2013.07.01 50 000 Ft      

Földterületek

megnevezés bérlő hrsz.
terület 

m2 megnevezés
éves bérleti 

díj/m2
éves bérleti 

díj
Jelenlegi éves 

bérlet Megjegyzés

belterület
Szász B. mögött Klámia Bt 299/4 20861 szántó 5 Ft       104 305 Ft    41 722 Ft      
Lőtér mögötti ter. 15/5 3500 beépítetlen terület 3 Ft       10 500 Ft      -  Ft            Ocskó Tibor használja
Volt gyakorlókert 579/2 3026 beépítetlen terület 3 Ft       9 078 Ft        -  Ft            ebből 1400 m2 Z.Kovács Péter használ
Magyar Áll. Szász B. mögött 298/6 9366 beépítetlen terület 3 Ft       28 098 Ft      -  Ft            Klámia Bt. használja
Varga Lajos féle csere 299/2 1845 beépítetlen terület 3 Ft       5 535 Ft        -  Ft            Klámia Bt. használja
Varga Lajos féle csere 299/3 5755 beépítetlen terület 3 Ft       17 265 Ft      -  Ft            Klámia Bt. használja
Varga Lajos féle csere 300/13 3087 kivett 3 Ft       9 261 Ft        -  Ft            Klámia Bt. használja
Nyúl féle belterület 300/7 5333 kivett 3 Ft       15 999 Ft      -  Ft            Pletikoszity István használja
József A. u. 26. 129/2 1691 beépítetlen terület 3 Ft       5 073 Ft        -  Ft            Túri János használja
Huba u. 1. 294/20 952 beépítetlen terület 3 Ft       2 856 Ft        -  Ft            üres porta
Dózsa Gy. u. 577 6114 beépítetlen terület -  Ft            kopjafa
Dózsa Gy. u. 578 4200 beépítetlen terület -  Ft            nádas és gyep (csak a gyep területe)
Rákóczi u. mérlegház 511 1130 beépítetlen terület -  Ft            Szabó Lászlóné bérelné fóliázásra
Banainé mögött 294/9 784 beépítetlen terület -  Ft            
Huba u. 1. 294/20 915 beépítetlen terület -  Ft            
Petőfi u. 27. 228 273 kivett "út" ??? -  Ft            Ferencziné telkén elkerítve
Kossuth u. 49. 3/1 orvosi rendelő -  Ft    -  Ft            -  Ft            Katona bolt játszótér szerződés van

külterület
Hulladékudvar mögött Szabó Sándor 0187/42 23671 szántó 5 Ft             118 355 Ft    118 355 Ft    
Rekultivált terület mögött 0187/40 4597 szántó 5 Ft             22 985 Ft      -  Ft            Pletikoszity István használja
5-ösön túl homokbánya 022/5 2420 kivett, agyaggödör -  Ft            -  Ft            Suhás erdő
Tanya 457. 056/2 2172 gyep (legelő) 5 Ft             10 860 Ft      -  Ft            1/2 része, Rovó Pista használja
Sebestyén Peti mögött 046/29 1618 gyep (legelő) 5 Ft             8 090 Ft        -  Ft            Tóth Tamás (bajúszos) legelteti
Munkástelep focipálya 0142/4 4290 szántó 5 Ft             21 450 Ft      -  Ft            Ott Gabriella próbálta bérelni
Vesszős halom mellett 0130/22 807 szántó -  Ft            -  Ft            KNPI legelteti
Bérbeadható össz. földterület 39575
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Pusztaszer Községi Önkormán yzata
6769 Pusztaszer,, Kossuth u. 45.

Máté Gábor polgármester

Tárgy : szakmat táj ékoztatő
Szeged, 2015' május 18.

ea.:oros Sándor
Iktató szám'.$+oIlCIg

\r-

Szakmai tájékoztatő
(39l20I3 EMMI rendelet 7.$.(5.) bekezdése alapján)

A Somogyi Károly Városi és Megyei Ktinyvtár a Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer
(KSZR által nyújtott2014 évi szolgáltatásárő| a Pusztaszer KözségiÖnkormányzatának

A töruényi eloírások figyelembe vételével (1997. évi CXL. törvény és a 39/2013. EMMI
rendelet) Csongrád megyén belül a szolgáltatásl rendszerhez csatlakoző községi
önkormányzatokkal kötött ,,Megállapodós kanyvtórelliitási szolgáltattis nyújtására''
szerződésben leír1ak alapján a kistelepülési könyvtárellátás terén 20l4-ben könyl-tárunk a
következő feladatok megvalósítására helyezte a hangsúlyt:

o A szolgáItatő helyeknek új dokumentumokkal (könyv, időszaki kiadvány,) való
ellátása, (Az i$ dokumentumok beszerzése, könyvtári használatra való előkészítése,
feldo l go zása, ne gyedévenkénti ki szál lítása a szoIgáItató helyekre. )o { beszerzett dokumentumok állománybavétele, nyilvántar1ása, feltárása aZ
elektronikus katalógusban (OPAC-ban) az állományadatoknak más integrált
rendszerből (HLINTÉKA, Szirén) Corvináb a v alő átkonvertálása'

o A telePülési könyvtári állományok tartalmilag avult és a flolöslegessé vált könyveinek
1eválogatása,

o Könyrrtárkozi kölcsönzés keretében az egyedi dokumentumokra vonatkozó kérések
telj esítése, közvetítése'

o Korszerű technikai eszközök beszerzése, belső téri környezet kialakítása, bútorok
vásárlása

o Közösségi szolgáltatások, könyvtári, kulturális rendezvények szervezése, Dél-Alfoldi
olvasási versenyben v alő részv ételi lehetőség,

o Továbbképzési alkalmak biztosítása a szolgáltató helyek munkatársainak,
o Szakmai tanácsadás- személyes telefonos, email-es formában a szolgáltató helyek

munkatársainak,
. A Somogyi-könyvtár honlapján a könyvtárellátási szolgáltatási rendszer híreinek

kozzététele.
o A szolgáltatő helyek egységes arculata kialakításának elkezdése.
o A Délmagyarország című napilapban 2014-ben az adott településrol megjelenő helyi

írások digitaIízáIása és a honlapunkon való közzététele.
o Könyvtári statisztikai adatszolgáItatás
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Dokumentumszolgáltatás

A szolgáltatóhely könyvtári állományának vásárlással történő gyarapítását a könyvtári
szo1gáltatást biztosító helyi kolléga közreműködésével végeztük. Negyedévente kiküldött
aj ánlóli stából kérhetett könyveket a kol lé ga.
A pusztaszeri könyvtári szolgáItató hely 2014-ben 398 db új kön1wel gyarapodott. A
Somogyi-könyvtár a szegedi Líra könyvesbolttal vali szerződési együttműködése alapján
jelentős arengedménnyel (átlagban 32oÁ kedvezmény) jutott hozzá az ujonnan megjelent
kiadványokhoz. Ennek köszönhetően 2014-ben növelni tudtuk a beszerezheto könyvek
számát a pusztaszeri könyvtár részére'

2014-ben intézményünk a következő időszaki kiadványokat fizette elő a szolgáItatő helynek:
Cosmopolitan, Elle Mag,,arország, Éva Magazin, Könyvtóri Levelező/Lap, Kreatív Ötletek,
Micimackó Magazin, National Geographic Magyarország, Praktika, Story, Szitakatő. Szintén
a2074-es normatív támogatásbólpedig 20t5-re ezeket azqságokat rendelte meg:

Számítógépes szolgáltatás

A vásárlás, ajándékozás útján állományba kenilt könyvek 2013 őta mát a Corvina integrált
rendszerbe kerültek feldolgozásra, a külön létrehozott CSMKDB (Csongrád megyei
könyvtárak közös elektronikus katalógusa) adatbazisban. A retrospektíV feltárás még nem
telj es köní a pusztaszeri köny'vtárban.

Info rmációszolgáltatás
Lehetőséget biztosítottunk a pusztaszerl lakosok számáta a helyben meg nem lévő könyvek
könyvtárközi kölcsönzéssel való megszerzésére. A pusztaszeri könyvtár 2074-ben nem élt ezzela
lehetőséggel. Célunk, hogy a helyi lakosok megismerj ék eú a szolgáltatást, és használják is, hiszen ez
nagyon fontos lenne az ellátásuk szempontjából.
2014-ben egységesítettük a könyvtárak email címeit' hogy az eseteleges könyvtáros változások ne
okozzanak problémát az információáramlásban, valamint hogy ezzel is a szolgáltatás egységes
minőségét biÍosítani tudjuk. Apusztaszeri könyvtár emai1címe: pusztaszer@sk-szeged.hu lett.
Evek óta építjük és frissítjiik a Somogyi_könyvtár honlapján a megyében található könyvtárak
adatbázisát, ahol a legfontosabb információk megtalálhatók a települési könyvtárakról.
http : //www. sk-sze ged. hu/3 5 1

Ezen kívül a honlapon létrehoztunk egy külön oldalt a KSZR szolgá|tatások bemutatásfua,
valamint egy hírfolyamot az eseményekről. http://www'sk-szeged.huikonyvtarellatasi-
szolgaltato-rendszer, illetve http :i/www. sk-sze ged.hu/kszr-hirek.
Ehhez kapcsolódóan létrehoztunk egy Csongrád megyei KSZR blogot is a világhálón:
http ://kszr. sk_sze ged.hu címen.



Eszköz, bútor beszerzés

Az állománybővítésen kívül 20I4-ben fejlesztőjátékokat vásároltunk a pusztaszeri
könyvtárhasználóknak, valamint egy jó minőségű számítőgépet vásároltunk minden szükséges
perifériával és szoftverrel a minőségi szolgáltatásokhoz.

Közösségi szolgáltatások

A könyvtár helyi foglalkozásainak megtar1ásához biztosítottunk szakmai anyagot. 2014-ben a
Csongrád megyei szolgáltatőhelyek közül az egyik legtöbb helyi programot tartó könyvtár
volt a pusztaszeri. A szép számű saját program mellé, a helyi igényeket figyelembe véve az
aIábbi rendezvényt bizto sította a S omo gyi -könyvtár :

Március 2I. A Kcinyvmoly a szegedi Kövér Béla Bábszínház előadása

Képzés továbbképzés

A minőségi szolgáltatás ellátása érdekében fontosnak tartottuk, hogy a szolgá|tatásban részt
vevoket mind szaktudásukban mind szakmai készségeikben, kompetenciáikban rendszeresen
képezzik. 20I4-ban továbbképzések (5), kistérségi összejövetelek (2), könyvtárosi
alapismereteket adó tanfolyam (5 nap) keretében volt lehetőségük a kollégáknak arta, hogy új
szakmai ismeretekhez jussanak. A képzésekre bejövő kollégáknak fizettük az utazásl
költséget.

Szakmai tanácsadás

A személyes, telefonos, email-es kapcsolattartás mellett a szakmai infotmációk közvetítésére
kszr@sk-szeged.hu listát használtuk. Ez egy közös levelezési rendszer, melynek tagjai a
szolgáltatásban közreműködő (részt vevo és a szolgáltatást nyújtó) kollégák. A Somogyi-könyvtár
a megyei könyvtárellátási szolgáltatási rendszerének 2013-as évi munkájáről sző]ő megyei
beszámoló és a 20l4-es munkájáról szóló munkaterv elérhető és olvasható a Sornogyi-könyvtár
honlapj án http ://www. sk_sze ged'hu/kszr-hi rel< o ldal on'

Egységes arculat

2014-ben az egységes arculat kialakítása érdekében egy külsős cég tervezésében e|készült a KSZR
\ -/ csoNGRÁo ueoyrt
\-\ű/ r<o^lv v raRE -L ÁrÁ5t

szolgáltatás logója: ffi szoLGÁlrarÓ Rrnoszrn

Ezzel párhuzamosan az egységes arcu|atot szolgáló elemek köztil a települési szórólapok, plakátok,
egységes biankó meghívók, melyeket nyomdai úton készítettünk. Ezek nagyon fontos elemei a
könyvtári belső és külső kommunikációs életnek. Minden településre kivittük ezeket a
nyomtatványokat.

Elégedettségmérések

A minőségi könyltári tartalomszolgáltatásnak nagyon fontos tésze a felhasználói oldalról
történő visszajelzés arról, hogy a könyvtárhasznáIő mennyire elégedett a könyvtári
szolgáltatások mikéntjével, minőségével. Az elmúlt évben kétféle elégedettségmérést
végeztünk kérdőíves formában. Megkérdeztük a szolgáltatő helyek munkatársait és
megkérdeztük a szolgáItatő helyek felhasználóit' hogy mennyire elégedettek az általunk
nyújtott szolgáltatások strukturális elemeivel. A felmérések összegzése olvasható a
http:i/kszr.sk-szeged.hu/ oldalon. A felhasználói elégedettségmérést kitöltő olvasók kozött
kisorsoltunk egy meglepetés csomagot, melyet egy ambrózfalvl olvasó nyert meg.
http : /ikszr. sk- sze ged.hu/



Helyismeretei információk gyűjtése

A Délmagyarország napilapban a településessel kapcsolatos újságcikkek bibliográfiai leírását
elkészítettük, digitalizáltuk az újságcikkeket és a honlapunkon a Könyvtári
hálőzatlKönyvtárak Csongrád megyéberr/adott település oldalra feltöltjük. Mindezt az anyagot
CD lemezen meg is kapják a konyvtárak.

Könyvtári statisztikai adatszolgáltatás

A28812009 (XII. 15. )Korm. rendelet aIapján a könyvtáraknak kötelező minden évben statisztikai
adatokat szolgáltatni könyvtáruk előzó évi munkájáról. A Somogyik-könyvtár ezeket az adatokat
bekérte a szolgáItató helyről, elkészítette a statisztikai jelentést, és rögzítette azokat a kulturális
statisztikai rendszerben.

Összegzés:

A könyvtárellátási szolgáltatási rendszer kialakításával, működtetésével megteremtődött az
olvasók és a használok számára a magas és az azonos szintű minőség biztosítása a könyvtárakban.

Az intézményünk a rendelkezésre állő forrásokat 20l4-ben is igyekezett legoptimálisabban
felhasználni, kihasználva minden számát a nyúj tott vás árlás i kedvezményt.

A sok új dokumentum (könyvek, újságok) beszerzésével, növelni tudtuk a könyvtár állományának
újszerűségét, korszerűségét, biztositvaaz információhozvalőhozzájutás széles spektrumát.

A könyr,{ári közösségi, rendezvények szervezésével, koordinálásával előadók biztosításával,
előadóknak a településre való kijuttatásával, pedig a közösségi szerepet igyekeztünk erosíteni.

A könyvtári rendezvények tekintetében a megyében kiemelkedo mutatói vannak a könyvtárnak. A
nagyon sok új és értékes dokumentum, va|amint a nagyszámú folyóirat előfizetés ellenére a
könyr,tárhasználati mutatók elmaradnak az átlagtőI. A továbbiakban érdemes lesz
elgondolkodnunk, hogy milyen lépéseket kell tennünk annak érdekében, hogy nőjön a könyvtár
látogatottsága, hogy más korosztályok is használják a szolgáltatásokat.

A további eredmény2#"4$túY@1S"'t5st kívánva, üdvözlettel :
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Tisztelt Tulajdonos Önkormányzatok ! 

A Vízközmű Szolgáltató Kft  működtetését a tag Önkormányzatok az ésszerűség és a 

gazdaságosság követelményeire figyelemmel határozták el és  a Kft az ellentétes 

kormányzati döntések megszületéséig működőképes is volt.  

A vezetékekre kiszabott adó, a díjak befagyasztása közgazdasági eszközökkel lehetetlenítette 

el a Kft működését, ugyanis az eredetileg a lakosság érdekében alacsonyan tartott díjak- a 

díjemelés megtiltásával- már nem adtak fedezetet a veszteség nélküli üzemeltetésre. 

Ugyanakkor a T. Önkormányzatok előtt ismert jogszabályi változás a vízszolgáltatással 

kapcsolatos tevékenységnek más irányvonalat szabott, ma már jogszabályi rendelkezés 

kapcsán csak a központilag engedélyezett szolgáltatók jogosultak vízszolgáltatással 

kapcsolatos tevékenység folytatására. 

Ez veti fel annak kérdését, hogy ténylegesen mi is legyen a Kft sorsa. 

1./        Az első tisztázandó jogkérdés  az, hogy a Kft kizárólagos önkormányzati tulajdonban 
áll. így az abban meglévő üzletrészek a Nemzeti vagyonról szóló törvény 5.§.(5) bek. a./ 
pontja alapján korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba tartoznak, amely minősítés addig 
áll fenn, amíg az adott vagyon az önkormányzati feladatkör ellátását célozza. ( 2011. évi 
CXCVI.tv. )  

Figyelemmel arra, hogy az ellátási kötelezettség az önkormányzatoktól a területileg szervezett 
szolgáltatóhoz ( Alföldvíz ) került, így álláspontom szerint a korlátozottan forgalomképesség 
kérdése megoldódott 

2./ Nem megkerülhető kérdés, hogy  : 

• A gazdasági társaságnál jelenleg nem érvényesül a vállalkozás folytatásának elve ( 
elvárása.)  

• A gazdasági társaság bevételszerző tevékenysége megszűnt.  

• Saját tőkéje negatív értéket vett fel . 

Ennek kapcsán álláspontom szerint a következő megoldások lehetségesek: 

a./  A taggyűlés a Kft további üzemeltetéséről dönthet a realitások talaján  meghatározva 
a folytatandó tevékenység körét. ( Megbízások, piac, alkalmazottak stb.) E körben a Kft 
taggyűlése egyszerű szótöbbséggel határozhat.  Egy ilyen döntés ugyanakkor 
elkerülhetetlenül megkívánja, hogy a Kft feltőkésítését, ugyanis a saját tőke jogszabályi 



előírások eredményeképp nem lehet tartósan negatív. Azt, hogy mennyit kell betenni, az attól 
függ, hogy a taggyűlés a jegyzett tőkét leszállítja-e vagy sem, mert erre a lehetőség adott.  

A feltőkésítés a tulajdonosok döntésétől és szerepvállalásától függ, azaz pénz kell betenni a 
Kft-be. A jelenleg hatályos társasági szerződés alapján a taggyűlés a tagot pótbefizetésre nem 
kötelezheti, így minden csak egységesen és önkéntesen működhet.  

Kiegészítés: Abban az esetben, ha a taggyűlés a Kft továbbműködtetéséről dönt, akkor ezen 
feltőkésítésnek fedeznie kell: 

• A hiánytő tőke összegét, amely azt jelenti, hogy a feltőkésítés pillanatában mutatkozó 
hiányt, valamint az üzletrész értékét kell betenni lényegileg tagi kölcsönként. 

• Ugyancsak tagi kölcsön szolgálhat fedezetül a profilváltáshoz szükséges esetleges 
beruházásokra, amelynek mértéke ugyancsak nem jogkérdés, hanem a taggyűlés által 
meghatározandó új profil által diktált követelmény. 

E körben van lehetőség arra, hogy a Kft jegyzett tőkéje leszállításra kerüljön, amely 
ugyancsak taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdés.( Az üzletrész vagyonvesztése miatti 
önkormányzati határozat sz7ükséges ehhez is ) Ebben az esetben a feltőkésítés elméletilet 
alacsonyabb összegű lehet. Azért csak elméletileg, mert a továbbműködéshez szükséges tőkét 
a tagoknak kell biztosítaniuk, amely eldöntheti az alsó limit összegét. 

b./ A másik lehetőség az, ha a taggyűlés a Kft megszüntetéséről dönt. Attól függően, hogy 
a döntés meghozatalakor a Kft-nek lesz-e kifizetetlen tartozása, vagy sem két megoldás közül 
lehet választani. 

• Ha nincs kifizetetlen tartozás, akkor a végelszámolással történő megszüntetésről kell , 
illetőleg lehet dönteni. 

• Ha van kifizetetlen követelés ( és ilyennek minősül a fennálló tagi kölcsön is, ha nincs 
rá fedezet ) akkor a felszámolási eljárás megindításáról kell határozni. 

Kiegészítés: A Kft megszüntetése esetén a megszüntetéssel kapcsolatos költségek merülnek 
fel.  

• Végelszámolás esetén a végelszámoló díja és a végelszámolással, iratok további 
elhelyezésével és megőrzésével kapcsolatos költségek, a végelszámolás készkiadásai, 
amelyekre a törzstőkének kellene fedezetül szolgálnia. Ez a változat az olcsóbb 
megszüntetési mód, de csak akkor van rá lehetőség, ha a KFT-nek nincsenek 
tartozásai. 

• Felszámolási eljárás: Akkor kerül rá sor, ha a KFT-nek vannak tartozásai ( Ilyennek 
minősülnek a tagi kölcsönök is. ) Ez egy költségesebb változat, lévén a felszámoló 
minden esetben külsős ember vagy cég, amely profitérdekelten dolgozik. Itt is 
felmerülnek mindazon egyéb költségek is, amelyeket a végelszámolásnál jeleztem. 

Veszteséges, ellehetetlenített cég esetén a tagok a megszüntetés kapcsán nagy biztonsággal 
kijelenthetően egyetlen fillér visszatérítésére sem számíthatnak. 

Ezen esetekben a gazdasági társaság jogutód nélkül szűnik meg, a társaságot terhelő 
kötelezettségből származó követelés a társaság nyilvántartásból ( cégnyilvántartás ) történő 
törlését követő 5 éves jogvesztő határidőn belül követelhető a társaság volt tagjával szemben.( 
Ptk:  3:137.§./1/ bek.) A tagok egymás közötti viszonyukban a tartozást a felosztott társasági 



vagyonból való részesedésük arányában ( álláspontom szerint mivel Kft-ről van szó annak 
mértékéig ) viselik. ( Ptk. 3:137.§./2/ bek. )  

c./ A harmadik megoldás az, ha a tulajdonosok üzletrészüket értékesítik, amelynek 
természetesen feltétele az, hogy találnak-e vevőt, ugyanakkor az egyes üzletrészek vételára 
nem az  üzletrészek névértéke, hanem piaci értéke alapján kerül meghatározásra. 

Kiegészítés: Au un. szabad piac törvényszerűségei alapján történik, a vételárat az eladó és a 
vevő  megállapodása határozza meg. Fontos: Senki sem kötelezhető egy ügyletrész 
megvételére, ugyanakkor ha a tag a Kft tevékenységét akadályozza, úgy van lehetőség a 
kizárására ( Ptk. 3:107.§.)  és az üzletrész ténylegesen kényszer értékesítésére a kereslet –
kínálat alapján. 

 

      Tisztelettel: 
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