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

 
Az ülés  

időpontja: 2016. április 28. 

helye: Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltsége 

ülésterme 

(6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45.) 

minősítése: nyilvános 

jellege: rendes 

 

sorszáma: 2016/4 

 
Jelen vannak: 
 Máté Gábor polgármester 

Fülöp Pál képviselő 

Gyurász Sándor Lászlóné képviselő 

Kósáné Buknicz Mária képviselő 

Nagy Emese alpolgármester, képviselő 

Sági Mihály képviselő 

dr. Jaksa Tibor aljegyző 

Tóth Mónika jegyzőkönyv-vezető 

Hiányzik: 

- igazoltan: Magyar Gábor Ferenc képviselő 

- igazolatlanul: - 

 
Máté Gábor polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait, külön köszöntöm 
kapitány urat, Szabó Zsoltot, Ördög István urat a katasztrófavédelem oldaláról, mezőőrünket, 
Szabó Sándort. Megállapítom a képviselő-testület határozatképes, a hét fős tagságból jelen van 6 
fő. Egy javaslatom lenne napirendi pont sorrendmódosításra. Akkor a katasztrófavédelem 
beszámolóját tegyük a második helyre. Első napirendi pont a rendőrség beszámolója, második a 
katasztrófavédelem, harmadik lesz a mezőőri beszámoló, negyedik a költségvetés és ötödik lesz az 
alapítvány alapító okirata. Van-e egyéb javaslat esetleg napirendi pontokra? Amennyiben nincs 
akkor az előbb vázolt módosítás alapján, aki a napirendi pontokat elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
6 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
23/2016.(IV.28.)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.) A Kisteleki Rendőrkapitányság beszámolója Pusztaszer Község közrendjének és 

közbiztonságának 2015. évi helyzetéről 
2.) A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi 

Kirendeltségének 2015. évi beszámoló jelentése 



oldal: 2/16 

3.) Mezőőr beszámolója 
4.) Rendelet-alkotás a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(IV.30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
5.) A Pusztaszer Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 
6.) Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről 
7.) 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: A Kisteleki Rendőrkapitányság beszámolója Pusztaszer Község 
közrendjének és közbiztonságának 2015. évi helyzetéről 
 
Máté Gábor polgármester: Első napirendi pontként kezdjük a rendőrségi beszámolóval. Kapitány 
úr szeretne esetleg valamit hozzátenni az írásos anyaghoz?  
 
Szabó Zsolt rendőrkapitány: Igen, röviden szeretném kiegészíteni az anyagot. Tisztelt 
polgármester úr, tisztelt képviselő-testület. Nagy tisztelettel köszöntöm önöket, nem találkoztunk 
így és az első alkalom, amikor épp a rendőrségi beszámolóra kerül sor, amelyet ugyanúgy meg kell 
tartani valamennyi települési önkormányzatnál. Nagyon fontos az, hogy az önkormányzatok 
hogyan vélekednek, hogyan ítélik meg a rendőrség munkáját. Ne csak mi mondjuk meg ezt a 
statisztikai számok alapján, hanem legyen egy szubjektív oldal is, akik elmondják, hogyan érzik 
esetleg ők vagy a lakosság a közbiztonsági és a bűnügyi helyzetet a településen. Bűncselekmények 
vonatkozásában a kiküldött anyag is tartalmazza Pusztaszer területén 19 bűncselekmény történt a 
tavalyi évben, amely az elmúlt hat év második legkevesebb értékét jelenti. Annak ellenére, hogy 
volt itt egy önkormányzat elleni betörés, amit sajnos nem sikerült felderíteni egyébként kiemelt 
bűncselekmény nem történt ettől függetlenül a településen. Közterületi bűncselekmények, azt 
gondolom ez az, ami leginkább befolyásolják a lakosság szubjektív közbiztonság érzetét, ez négy 
esetben történt. A tendenciákat, még ha ilyen kevés bűncselekményről is beszélünk tendenciát 
talán annyiban, lehet megemlíteni, hogy a lopások száma 2010 év óta folyamatosan csökkenő 
tendenciát mutat. Míg 2010-ben húsz volt ez a tavalyi évben hat bűncselekményre redukálódott le. 
Azt gondolom, hogy egy folyamatosan javuló tendencia tapasztalható a településen. 
Lakásbetörések huszonkilenc volt a rendőrkapitányság területén ebből három volt Pusztaszeren és 
gépjármű feltörés nem volt. közrendvédelmi tevékenység vonatkozásában szeretném annyival 
kiegészíteni ezt az anyag, nem tartalmazza a tavalyi évben több, mint hétezer órával többet 
teljesítettek a rendőrkapitányság munkatársai közterületen és a központi költségvetésből 
biztosítottak erre külön keretet. Melynek célja kifejezetten a valamennyi településen a lakosság 
szubjektív biztonságérzetének a növelése volt. Érezhető rendőri jelenlét legyen és ne a 
szankcionáló rendőr jelenlétet, érezzék a lakosok, hanem a támogató és segítő rendőri jelenlétet 
erősítsék a lakosok biztonságérzetét. Ebben a rendőrkapitányság kiemelt figyelmet fordított 
Pusztaszerre is. Azt gondolom, hogy egy körzeti megbízott van egy településen önmagában, mégis 
kevés, hogy ilyen megfelelő értékek legyenek. Szükség van mind a lakosságra mind, pedig legfőbb 
stratégiai partnerünk a polgárőrség közreműködésére. Nagyon jó velük az együttműködés, ennél 
jobb talán nem is lehet, mint hogy a kmb-s a pusztaszeri polgárőrségnek a vezetője így azt 
gondolom, hogy nagyon fontos, hogy valamennyien nem csak a polgárőrök, hanem a lakosok is 
nyitott szemmel legyenek. Legutóbb volt itt egy fórum, amely során egy és ez nem a tavalyinak a 
beszámolója, kicsit átkanyarodnék az idénre, egy bűnmegelőzési információs pont került átadásra, 
itt a szomszédban, lévő kisboltban, amely annak is jelképe, hogy a rendőrkapitányság nem 
feledkezhet meg és nem is, feledkezünk meg olyan kis településről sem, mint Pusztaszer. Itt is 
igyekszünk legalább olyan közbiztonságot biztosítani a lakosoknak de, ehhez kell minden képpen a 
lakosság is, illetve az együttműködő szervezeteink. Balesetek vonatkozásában, a tavalyi évben 
Kistelek rendőrkapitányság egész területén ez kiemelt célunk volt a személyi sérülés baleseti 
számának a csökkentése. A kapitányság egész illetékességi területén 30-ról 18-ra csökkent a 
tavalyi személyi sérüléses balesetek száma, még ha ez Pusztaszer területén is volt ez így 
érzékelhető. Hiszen a tavalyi évben volt itt egy halálos tömegszerencsétlenség, ezzel együtt 
összesen három személyi sérüléssel járó baleset volt a településen. Kiemelt feladatunknak érezzük 
a továbbiakban is, hogy ezeket a személyi sérüléses baleseteket tovább csökkentsük, Pusztaszer 
vonatkozásában is. Továbbá, hogy a halálos kimenetellel járó balesetek számát közelítsük a 
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nullához, ez a legfőbb törekvésünk, ennek legfontosabb biztosítéka azt gondolom az ittas vezetők 
kiszűrése, amelyre folyamatosan nagy hangsúlyt fektetünk az idei évben is. A kollegák fokozottan 
ellenőrzik a különböző vendéglátóhelyeknek a környékét. Én szeretném megköszönni ha bár nem is 
voltam jelen a tavalyi évben a rendőrkapitányság munkájában mégis szeretném megköszönni az 
önkormányzatnak a támogatását és kérem, hogy fogadják el a rendőrségi beszámolót és 
észrevételeikkel, javaslataikkal pedig segítsék a lakosságnak a biztonságérzetét, mi az amiben 
változtatni kellene a munkákban a továbbiakban. Köszönöm szépen. 
 
Máté Gábor polgármester: Köszönjük szépen a kapitány úr szóbeli tájékoztatását is. Annyi 
tennék hozzá, hogy a nevezett tömegbaleset kivizsgálásra került egyrészt a közlekedés biztonság 
másrészt a rendőrség részéről is. Igazából nem a közlekedési viszonyok vagy a közlekedési helyzet 
eredményezte alapvetően a balesetet, hanem a sofőrnek a figyelmetlensége. Ezzel együtt bizonyos 
tovább fokozását a biztonságnak javasolt a közúti hatóság illetve a rendőrség is, ezeket figyelembe 
vettük, ezeknek a kiépítési folyamatban van. Ez annyit jelent, hogy stop táblát, stop vonalat, 
előjelző táblát, illetve itt az iskola környékén egy sebesség korlátozási táblát helyeztünk még ki, 
illetve vannak folyamatba ennek a kihelyezései. Sajnálattal vesszük tudomásul, hogy nem sikerült 
a betörésnek az elkövetőit megtalálni, de azt gondolom ez még nincs lefutva, előfordul olyan 
helyzet is, amikor régebbről összefutó szálak alapján is megtalálnak tetteseket. Annyit mondanék a 
testület tagjainak, hogy ennek a dolognak a biztosító irányába való lépések megtörténtek, 
pillanatnyilag ez folyamatban van. Átadnám vitára a szót. Van-e valakinek esetleg kérdése 
kapitány úrhoz? 
 
Sági Mihály képviselő: Köszönöm szépen. A bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolta. Volt 
részemről egy észrevétel, mert ha egy év múlva hozzuk nyilvánosságra, hogy Biliczki Lászlóné a 
polgárőrség kitüntetését kapta meg, szerintem, megérdemel annyit, hogy a rendőrségi 
beszámolóba szerepeljen, meg hogy az újságba jelenjen meg én ezt javasoltam és kérném, hogy a 
testület is értsen velem egyet. Köszönöm szépen. Elfogadásra javasolja a bizottság. 
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Más egyéb esetleg? Amennyiben nincs akkor, aki a 
rendőrségi beszámolót elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
6 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
24/2016.(IV.28.)Kt. határozat 
 
Tárgy: A Kisteleki Rendőrkapitányság beszámolója Pusztaszer Község közrendjének és 

közbiztonságának 2015. évi helyzetéről 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisteleki Rendőrkapitányság 
beszámolóját Pusztaszer Község közrendjének és közbiztonságának 2015. évi helyzetéről 
elfogadja. 
 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Kisteleki Rendőrkapitányság 
4.) Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 
5.) Irattár 
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2. napirendi pont: A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2015. évi beszámoló jelentése 
 
Máté Gábor polgármester: Második napirendi pont a katasztrófavédelem beszámolója. Az anyag 
terjedelmére való tekintettel emailbe küldtük ki, mert az ötven oldalt nem nyomtattuk ki 
mindenkinek. Átadnám a szót Ördög István úrnak, esetleg szóbeli kiegészítéssel szeretne-e élni. 
 
Ördög István: Pár gondolatot szeretnék elmondani. Nagy tisztelettel köszöntöm polgármester 
urat, és a képviselő-testületet. Az elmúlt időszakban egy picit ilyen húzós napjaink voltak és 
lesznek, mert van egy nagyobb rendezvényünk, amit szeretnénk lebonyolítani a tűzoltó nap 
alkalmából lesz egy futóverseny a Dóm téren, amire körülbelül már hatszáz jelentkező van. Ennek 
a szervezése van most folyamatban. Bevetési védőruhában légző készülékkel egy fokozott 
igénybevételnek kitett kis verseny lesz, ami látványos lesz minden képpen, ezennel szeretettel és 
tisztelettel meghívok mindenkit oda megnézni ezt a bemutatót. Bár viszonylag messze van, és 
hétköznap van, ez nem a legszerencsésebb időpont. Május 3-án 10 órakor elkezdik a versenyt és 
körülbelül dél körül vége. Az elmúlt időszakban Balázs András kollegám járt a testületi ülésekre, ő 
most tanulmányokat folytat az oktatási központban, így azt gondoltam minden képpen 
tiszteletemet tenném, mert nem sűrűn jártam Pusztaszeren. A kirendeltséghez negyvennégy 
település tartozik, két tűzoltó parancsnokság és két katasztrófavédelmi őrs, ebből a kisteleki 
katasztrófavédelmi őrs, amihez területileg Pusztaszer tartozik. Pusztaszer a mi megítélésünk 
szerint egy békésebb település, viszonylag kevés tűzesetünk van és viszonylag kevés műszaki 
mentésünk. Tavalyi évben volt a Csengelét, Pusztaszert és Kisteleket is érintő vihar, itt 
gyakorlatilag az volt a kiemelt esemény ezen a területen. Nagyobb tűzeset szerencsére az elmúlt 
időszakban nem volt. Valóban egy terjedelmes beszámolót küldtem, mert általában azt szoktam, 
hogy a negyvennégy településre, elkészítem a beszámolót és akkor a kollegáim, ezzel mennek 
körbe. Ennek pusztán egyetlenegy nagy célja van, az, hogy azért nagyon sok mindennel foglalkozik 
a katasztrófavédelem, és ezen belül akkor lehetősége nyílik a képviselő-testületnek bepillantani a 
mi napi munkánkba és láthatják azt a tevékenységet, amivel foglalkozunk. Hol vannak 
kapcsolódási pontok esetlegesen, és hol van lehetőség arra, hogy ha valami kérdése van az 
önkormányzatnak vagy segítséget, kér akkor természetesen bátran, kereshetnek bennünket és 
állunk rendelkezésre. Az elmúlt időszakban, ami minden képpen fejlődés volt és a települést talán 
érintheti is, hogy a kisteleki katasztrófavédelmi őrsön elindítottuk a közösségi szolgálatot. Ez most 
az érettségizős diákoknak egy kötelező dolog, hogy az ötven órát le kell igazolni, úgy mehetnek 
érettségizni. Nem titkolt dolog az, hogy ez alatt az idő alatt a tűzvédelmet kellő képpen 
megismerhetik abból a szempontból, hogy mindenki a saját háztartásába, saját környezetébe 
megfelelően tudja ezt képviselni a szülei felé, vagy rokonai felé. Ezeket, a dolgokat próbáljuk a 
gyerekeknek megtanítani, ez a megelőzési része. Aztán az is igaz, hogy nem titkolt szándékunk, 
hogy ha esetlegesen valakit kellő képpen átjárja a szakma, és jelentkezik nálunk tűzoltónak akkor 
ebben az esetben, nagyon szívesen látjuk azokat a kollegákat, akik mondjuk Kistelek környékéről, 
vannak. Mégis csak fontos a mi munkánkban a helyismeret, a tűzeseteknél látjuk a füstöt az még 
irányt ad, de műszaki mentésnél nem árt, ha van egy kis helyismeret is. A működési területünkön 
minden település nagyon-nagyon fontos és igyekszünk minden honnan összeszedni kollegákat, 
hogy ilyen szempontból legyen helyismeretünk. Ez volt a kisteleki részből az egyik ilyen jelentős 
változás a másik, pedig az hogy az iskoláknak lehetőséget biztosítunk nyitott szertárt, hogy ha a 
gyerekek jönnének gyereknapon megnézni, akkor van lehetőség arra, hogy az iskolásokat 
bevigyék. Egyébként programként is van lehetőség, és nagy szeretettel várjuk azokat az 
osztályokat, akik esetlegesen meg szeretnének tekinteni egy tűzoltó laktanyát. Mindig nagy 
érdeklődéssel zajlik, itt föl lehet venni sisakot, föl lehet venni tűzoltó védőruhát, légző készüléket 
meg lehet nézni, hogy egyáltalán hogy működik, vagy tömlőt, vannak fecskendőink, amivel célba 
lőnek, ezeket nagyon szokták szeretni a gyerekek, ezek olyan látványos kis programok. Azt 
gondolom, hogy a leírtakat nekem nem kell nagyon sok mindennel kiegészítenem, mert ott 
gyakorlatilag benne van minden, ami idetartozik. Esetleg egyéb jellegű kérdés, ha felmerül, nagyon 
szívesen válaszolok. 
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen. Annyit tudnék hozzátenni, hogy a Balázs 
Andrással rendszeres a kapcsolatunk, folyamatosan képbe vagyunk egymás munkájával 
kapcsolatosan. Sokat segít abban, hogy a különböző belvízvédelmi előkészületek azok 
szabályszerűen és megfelelő időben megtörténjenek. Rendszeresen bejárjuk a belvízvédelmi 
területet és a csatornákat. Ezen felül a polgárvédelem kapcsán is két képzésünk is volt az elmúlt 
időszakban. Szerencsére mivel a veszély osztályba sorolásnál visszaléptünk egy kategóriát ezért a 
polgárvédelmi csoportot is, megfelezhettük 25 főre és közbiztonsági referenst, sem kell így 
működtetünk így megszabadultam egy ilyen kötelezettségtől, mert külön embert nem tudtunk erre 
biztosítani annak idején. Nem volt haszontalan, mert nagyon jó volt időnként Szegeden a 
központba különböző tájékoztatókat, képzéseket meghallgatni és az minden képpen segítette a 
szakszerűségünket. Én azt gondolom, hogy az elmúlt évek munkája valamennyire talán igazolja és 
nem biztos, hogy a szárazság miatt, hanem talán az okszerű tevékenységünk miatt is a tavalyi 
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évben Pusztaszeren nem volt belvíz veszély, nem volt elrendelve fokozat, miközben a környező 
településeken viszont volt. Általában régebben, ha a környékben volt fokozat elrendelés, akkor 
Pusztaszeren is volt. Erre a tavalyi évben nem került sor, mert nem volt indokolt az, hogy 
fokozatot rendeljünk el. Körülbelül ennyit, amit én hozzátehettem volna. 
 
Ördög István: Nincs közbiztonsági referens, mégis ha érdekli önöket ez a téma, természetesen az 
Andrásnak jelezni fogom minden képpen és ha valakit, szeretnének küldeni a képviselők közül 
akkor ez ilyen szempontból nyitott kapu. A települési önkormányzat részéről bárkit szívesen látunk. 
A belvízvédekezéssel kapcsolatos elvégzett feladatok a megyei önkormányzatnak pályázati 
rendszerben nem titkolt szándéka hogy ahol ezek jól működnek, vagy jól végezték a települések 
ott esetlegesen egy előnyös szorzóként szerepeljen egy-egy pályázati elbírálásban. Az elmúlt 
időszakban én ezt az információt kaptam. 
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Egy kérésem lenne még, hogy most szervezni fogják a 
szülők a gyermeknapot Pusztaszeren, nem biztos, hogy a nemzetközi gyereknapnak nyilvánított 
napon, hanem egy alkalmas napon majd, van esetleg arra is lehetőség, hogy itt kint Pusztaszeren 
valamilyen tűzoltói demonstrációt tudjunk csinálni? Tudom, hogy egy kocsival nem olyan egyszerű 
mozogni, mert hogy annak hadra készen kell lenni, és nem lehet leterhelni esetleg olyan dologgal, 
ami a kivonulás gyorsaságát veszélyezteti, de kérdés, ha a szülők megkeresik a 
katasztrófavédelmet vagy tűzoltóságot, akkor ott tudnak-e valamilyen programhoz jutni? 
 
Ördög István: Nagyon jól említette polgármester úr, hogy a tűzoltóságnak az a fő célja, hogy a 
laktanyában álljanak az autók, és ezt mindenféle szempontból előnyös, mert ha ott vannak, akkor 
nincs tűzeset, műszaki mentés, a másik oldalról meg az állandó riaszthatóság azért nem véletlenül 
van földrajzilag ott a tűzoltó laktanya. A települések optimális megközelítésében nagyon fontos 
szerepet játszik. Mi annak a hívei vagyunk, hogy behozzuk a gyerekeket a laktanyába, és ott 
nézzék meg, a kivonulás vagy esetlegesen kint területen ilyen jellegű bemutató nagyon ritkán 
szokott előfordulni. Ez több okból is adódik, egy az, hogy én az egyenlőség barátja vagyok, tehát 
van negyvennégy településünk, akkor mind a negyvennégy településre el kellene vinni az 
autóinkat, viszont ez a szám véges, és ennek költsége is van. Nem mondom azt, hogy nem 
szoktunk eltekinteni tőle, azok abban az esetben szoktak megtörténni, ha esetleg konkrétan egy 
olyan jellegű tűzvédelmi, polgári védelmi vagy katasztrófavédelmi felkészítés zajlik az iskolában 
akkor igen. Volt már rá példa, hogy megpályázott az iskola egy ilyen pályázatot, aminek az volt a 
fő témája, hogy a tűz. 
 
Máté Gábor polgármester: Jó. Köszönöm szépen. Egyéb kérdés esetleg? 
 
Sági Mihály képviselő: Nekem nem a beszámolóhoz lenne. Szóbeszéd tárgyát képezi 
településünkön az Ópusztaszeren történt szemétgyűjtés alkalmával történt katasztrófa. Tudhatunk-
e erről valamit? Mérgező anyag került a szemét közé, ami rosszullétet okozott és Ópusztaszeren 
hárították ezt a katasztrófavédők. Tudhatunk-e erről a dologról? 
 
Ördög István: Nekem nincsen titkom ebben az ügyben, mert igazából gyakorlatilag egy 
kármentést, kárfelszámolást végeztünk, ez hétfőn történt. Gyakorlatilag annyi történt, hogy 
valamelyik háztartásban úgy gondolták, hogy az a patkányméreg már nem alkalmas arra, amire 
vásárolták vagy esetlegesen véletlenül belekerült a hulladékba, ez vízzel elegyítve veszélyes 
gőzöket, gázokat kelt. Nem egyedi eset egyébként a mi történetünkben, mert több ilyen eset is 
volt már, amikor tüzet okozott.  Az elmúlt időszakban már jó ideje történik ez a fajta körjárat, nem 
történt ilyen esemény. Azt nem lehet mondani, hogy ennek óriási nagy gyakorisága lenne, de azt 
se lehet mondani, hogy ki lehet zárni. A lakosság részéről van egy nagyon fontos dolog, hogy már 
több településen bevezették hogy a lakossági hulladékot, amikor a begyűjtés zajlik akkor már 
eleve egy kamera rendszeren keresztül megfigyelésre és rögzítésre kerül azért, hogy ki milyen 
lakossági hulladékot dobott ki, és hogy a későbbiekben visszakereshető legyen, hogy ki volt az a 
gondatlan, aki ezt elkövette. Akkor az minden képpen felelősségre vonásra kerül de ez nem a mi 
feladatunk a mi feladatunk a kárelhárítás ebben az esetben. Szerintem egy nagyon gördülékeny 
feladat végrehajtás volt, mert amint észlelték ezt a problémát, a területet zárták, megfelelő 
védőtávolságok megvoltak, mérésre, bevizsgálásra, megállapításra került, hogy milyen anyagról 
van szó, utána az anyagnak a beazonosítása is megtörtént. Az igazgatóságnak van egy 
katasztrófavédelmi mobil laborja, amin keresztül anyag csoportokat lehet megállapítani, ezen 
végezték a méréseket és amikor kiderült milyen anyagról van szó, akkor a hulladékszállító cégnek 
van egy szerződése a Multigrade-del ha esetlegesen van egy olyan csomag vagy anyag ami 
belekerül a háztartási hulladékba akkor ne kerüljön ki a kommunális hulladékgyűjtő telepre, hanem 
elszállítják. Itt is az történt, hogy mi egy zárt edényben tároltuk és amikor ők megérkeztek saját 
maguk által átcsomagolva elszállításra került és ők gondoskodtak a megsemmisítésről. 
 
Sági Mihály képviselő: Köszönöm szépen. 
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Máté Gábor polgármester: Ehhez kapcsolódóan nekem többféle információm volt, akkor nem 
pirotechnikai anyag elegyedett vízzel és ez hozta létre a mérgezést. Lehetne-e olyat kérni, mivel itt 
a lakosságnak a felelőssége nem vitatható, hogy valami korrekt tájékoztatót tudjunk a lakosságnak 
adni. Van-e arra lehetőség, hogy a helyi újságban erről egy pár szót ejtsünk és az korrekt legyen? 
A katasztrófavédelem részéről kaphatnánk-e valami kis tájékoztatót, hogy mi történt, aztán utána 
én majd a többit már olvashatóvá teszem, úgy mond. Nem szeretnék pontatlan információkkal 
szolgálni a lakosság felé. 
 
Ördög István: Most abba a szerencsés helyzetbe vagyok, hogy kapitány úr itt ült, ő lett volna az 
első, aki autentikus személy, mert a rendőrség folytat nyomozást. A második pedig a 
hulladékgyűjtéssel foglalkozó cég, aki ezzel kapcsolatban közleményt kiad, mi ennek csak ez 
közbenső szereplői voltunk, egy fogaskerék a rendszerben, de az érintettségünk nekünk nincs 
meg. Ami ezzel kapcsolatban volt az a honlapunkon megjelent. 
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. 
 
Sági Mihály képviselő: A beszámolót a bizottság elfogadásra javasolta. Ott is megjegyeztem, 
hogy ezek számok és adatok, tények, nem tudunk róla vitatkozni. A bizottság elfogadásra javasolja 
a katasztrófavédelem beszámolóját. 
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen a tájékoztatót. Egyéb kérdés esetleg van-e? Én 
megköszönöm a pontosan összeállított anyagot, és még egyszer azt mondom, hogy az 
együttműködésünk az töretlen volt mindeddig és remélem ezután is így lesz. Jó a kapcsolatunk a 
katasztrófavédelemmel, ugyanúgy, mint a rendőrséggel, és igyekszünk eredményesen 
együttműködni. Aki elfogadja a beszámolót, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
6 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
25/2016.(IV.28.)Kt. határozat 
 
Tárgy: A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi 

Kirendeltségének 2015. évi beszámoló jelentése 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2015. évi beszámoló jelentését 
elfogadja. 
 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 
4.) Irattár 
 
 
 
3. napirendi pont: Mezőőr beszámolója 
 
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, mezőőri beszámoló. Az anyag alapvető 
részletezettséggel kiküldésre került. Vitára bocsátanám a beszámolót. Van egy kérése, kiegészítése 
a bizottságnak. 
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Sági Mihály képviselő: A 11. pontot egyetlen szóval kellene kiegészíteni, hogy polgárőrség. 
 
Szabó Sándor mezőőr: Azt tudnám erre reagálni, hogy a polgárőrséggel nem nagyon van időm 
együttműködést folytatni, elég a rendőrséggel a havi két szolgálatot megcsinálni, mert jócskán 
terhelt most a munkaidő. Nincs arra mód és lehetőség, hogy én most egy szolgálatot a 
polgárőrséggel lefolytassak. 
 
Sági Mihály képviselő: Akkor félre értettük egymást, az én kérdésem most is és a bizottsági 
ülésen is arra irányult, akkor a mezőőrségnek semmilyen kapcsolata nincs a polgárőrséggel? 
 
Szabó Sándor mezőőr: Egymással beszámolási kapcsolatunk lehet, maximum információ csere. 
 
Sági Mihály képviselő: Köszönöm. 
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Egyéb kérdés esetleg? Amennyiben nincs akkor, aki a 
mezőőri beszámolót elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
6 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
26/2016.(IV.28.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Mezőőr beszámolója 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mezőőr beszámolóját elfogadja. 
 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Szabó Sándor mezőőr 
4.) Irattár 
 
 
 
4. napirendi pont: Rendelet-alkotás a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 
szóló 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont a 2015. évi költségvetésről szóló 
önkormányzati rendelet módosítása. Ez az utolsó módosítása a zárszámadás előtt. Átadnám a szót 
esetleg Heninek. 
 
Kovács Henriett gazdálkodási ügyintéző: Nem szeretnék ehhez különösebb dolgot hozzáfűzni. 
Ez a negyedik negyedéves előirányzat-módosítás, ami át lett vezetve, hogy a zárszámadás teljes 
lehessen. Még nem hagyták jóvá a zárszámadást, benyújtani benyújtottuk már, folyamatban van 
még mindig a jóváhagyása a zárszámadásoknak. a kincstár még módosítási kérelmeket fogad be 
és töltik rá az adatokat. Nem tudom mikor lesz végleges. én ugyan a szövegest már megcsináltam, 
a következő testületi ülésre talán már lesz jóváhagyott kincstár általi is és akkor tudom tolni oda a 
zárszámadást. Elvileg most szerettük volna elfogadtatni, de egyrészt a kincstári ellenőrzésnek a 
végleges jegyzőkönyve nem érkezett meg, egy ellenőrzés tervezet jött még és azt majd a 
zárszámadással együtt kell a testület elé vinni. Ezek már bekönyvelt tények, ami itt van. 
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Kérdés esetleg a témához? 
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Sági Mihály képviselő: A bizottság megtárgyalta, elfogadta. Úgy ahogy a Heni előterjesztette, 
hogy a módosítás és a zárszámadás még nincs meg. 
 
Máté Gábor polgármester: Határidőben május 31-ig kell elfogadni, azzal még nem vagyunk 
elkésve. Köszönöm szépen. Kérem, aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
6 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő önkormányzati rendeletet alkotta: 
 

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

4/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelete 
 

a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 
6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A hivatkozott önkormányzati rendeletet a mellékletekkel egységes szerkezetbe foglalva a 
jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
 
 
 
5. napirendi pont: A Pusztaszer Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 
 
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, alapító okirat a közalapítvány részéről. 
Jegyző úr szeretne-e valamit hozzátenni? 
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Csak annyit, hogy nehogy félreértés legyen belőle, a kiküldött anyag a 
bíróság levelét tartalmazza, hogy mit kellene pótolnunk még május 7-ig. Egy oldalba van 
összefoglalva az alapító okiratnak a módosítása, hogy mely pontokon nyúlunk hozzá az alapító 
okirathoz, és ami a teljes terjedelmében a képviselő-testület rendelkezésére lett bocsátva alapító 
okirat, az a 2015-ös, úgymond hatályos verziója az alapító okiratnak. Azért, hogy lássa a tisztelt 
képviselő-testület, hogy hol fogunk ehhez hozzányúlni. Ez nem a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt verzió, azt majd a holnapi napon fogom elkészíteni, ha ezt így most a tisztelt 
képviselő-testület elfogadja. 
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. A bizottsági ülésen Terike is jelen volt. 
 
Sági Mihály képviselő: Ma nem tudott eljönni, ezért a bizottsági ülésre jött el. Akkor még néhány 
tulajdonképpen a cégbíróságnak a hibájából Katona Jánosné szerepel az egyiknél, az Katona 
Jánosra lesz majd kijavítva. Az alapítvány és a jegyző úr a módosító pontokat előtte megbeszélték, 
egyetértettek és így javasolják a bizottságnak elfogadásra. A bizottság elfogadásra javasolja. 
Köszönöm szépen. 
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Akkor, aki ezt az alapító okirat módosítást elfogadja, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
6 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
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27/2016.(IV.28.)Kt. határozat 
 
Tárgy: A Pusztaszer Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása  
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pusztaszer Községért Közalapítvány 
16/2015.(II.26.)Kt. határozattal elfogadott Alapító Okiratának módosítását az előterjesztés szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Pusztaszer Községért Közalapítvány 
4.) Irattár 
 
 
 
6. napirendi pont: Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről 
 
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont a polgármester tájékoztatója a két ülés 
közötti időszak eseményeiről. Sok mindent fogok tudni most mondani, de igyekszem nem túl 
hosszúra nyújtani az időt. Először talán egy örvendetes, vagy nem tudjuk, hogy örvendetes-e a hír, 
de a tegnapi nap megtörtént a bírósági tárgyalás Pusztaszer Község Önkormányzata és a 
miniszterelnökséget vezető miniszter között és a bíróság Pusztaszer keresetét helyben hagyta. 
Gyakorlatilag jogszerűtlennek minősítette a követelését az MVH-nak régebben most már 
Miniszterelnöki hivatalnak. Nincs fizetési kötelezettségünk, mert ez a visszavonó határozat nem 
jogszerűen történt. Az egész azért történt, mert nem akartunk szabálytalanul pénzeket utalgatni. 
Jól esett, hogy segíteni akarnak rajtunk, de úgy segítsenek, hogy abból utána bajunk ne legyen. 
Még nincs vége ennek a történetnek így, lényeg az, hogy a bírósági végzést ezután fogjuk 
megkapni, és ha a végzést megkaptuk, akkor a megoldás az lesz, hogy a Belügyminisztériumnak 
vissza kell juttatnunk ezt a pénzt, amit kaptunk. Érdekessége a dolognak, hogy az MVH-nak voltak 
közben különböző támogatásaik felénk, az arborétummal meg egyéb dolgokkal kapcsolatban és ezt 
ők úgy oldották meg, hogy a tartozást, amit ő görgetett maga előtt ezt mindig csökkentette. Most 
hogyha ez a tartozás, nincsen akkor mi az MVH-tól követelnünk, kell majd azt, amit nem küldött 
ide. Valami adminisztrációs menete lesz ennek a dolognak, egyelőre várjuk a bírósági végzést. 
Majd a bírósági végzésre hivatkozva tudunk majd egyéb lépéseket tenni. Valószínűleg nincs további 
kereset ebbe a dologba. Következő a pályázatokkal kapcsolatosan sajnálatos módon az 
egészségügyi intézménynek az energetikai felújítását nem lesz alkalmunk benyújtani, mert olyan 
összetett a helyzetünk, hogy a pályázati kiírásnak több ponton vagy nem tudunk megfelelni, vagy 
nem tudnak világos információt adni, hogy csináljuk ebben a helyzetben. Önrész vállalása nélkül 
nem tudtuk volna megoldani a dolgot a gyógyszertár miatt. Ráadásul az egész épületre van kiírva, 
csak egész épületre lehet pályázatot beadni, így akkor belejönne a szoci része is, az a rész pedig 
szintén nem támogatható. Mint a kártyavár úgy omlott össze a majdnem kész pályázatunk. Végül a 
pályázat írókkal, a megyei vezetőkkel konzultálva arra a megállapításra jutottunk, hogy nem 
célszerű beadnunk a pályázatot, mert ezer sebből vérzik és láthatóan nem lesz támogatható. 
Fölmerült a kérdés, hogy a 40 millió, amit beütemeztünk, erre mi legyen a sorsa. Sikerült a 
megyénél egyeztetéssel elérni azt, hogy ezt az összeget átvezényelhetjük sajnos nem az óvoda és 
a sportteremnek a fejlesztésére, mert ott elértük a plafont, hanem valamelyik önkormányzati 
intézmény energetikai felújítására. Fölmerült bennem az a gondolat, hogy mivel 2008-ban 
nekimentünk egy IKSZT-s pályázatnak Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér címén és készült egy 
terv a régi tűzoltó szertár, könyvtárrá illetve közösségi szolgáltatóvá alakítására. Próbáltam először 
ezt körbejárni a megyénél pályázat írókkal is egyeztettem, meg a pályázati kiírásokat is átnézve, 
átgondolva ez a téma nem tudott keresztülmenni. Maradt a polgármesteri hivatal energetikai 
felújítása az eredeti terv alapján. Erre így összességében 60 millió forint áll rendelkezésre, ebből a 
teljes energetikai felújítást, világítás felújítást ahol szükséges ott a fűtésnek az egyéb további 
korszerűsítésére, akadálymentesítésére, vizes blokk kialakítására. Próbáljuk a szakértőkkel és a 
mérnökökkel abba az irányba terelni, hogy mindezek csak akkor oldhatók meg, ha a tetőhöz is 
hozzányúlunk. Próbálunk minél több dolgot beletenni ebbe a dologba, a mai nap volt itt a mérnök 
ember, akivel egyeztettük ezeket, a dolgokat. Már június 7-ig kell a pályázatot beadni, úgy 
tervezzük, hogy május 20-ig készre alkotjuk a pályázatot, és ebbe az irányba megyünk most 
pillanatnyilag. A piac pályázat gyakorlatilag elkészült a hétfői napon beadásra került. 28 millió 
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forint az a korlát ameddig mehettünk, sajnos vissza kellett venni egy picit belőle, az L alakú eladó 
térnek csak az egyenes részét kellett megtartani, meg lehet, hogy egy-két burkolási méretet is 
vissza kell fogni majd belőle, hogy beleférjünk ebbe az összegbe. Sajnos úgy nevezett CBÁ-t is 
kellett készíttetnünk, ez a költséghatékonysági elemzés, ami egy nagyon hosszú és nagyon 
bonyolult, mindenféle szakértelmet igénylő feladat. Erre szakértőt bíztunk meg, reméljük a 
pályázat kedvező elbírálásra, kerül és akkor ezt meg tudjuk majd valósítani. Ezzel kapcsolatosan 
még hiánypótlásokra számítunk. Itt jegyezném meg azt, hogy a megyei értékelésben ha szociális 
szövetkezettel együttműködési megállapodása van az önkormányzatnak és az önkormányzat tagja 
a szociális szövetkezetnek akivel együttműködése van az plusz pontokat jelent. Mi összeszedtük a 
Bergendóc Szociális Szövetkezettel való kapcsolatainknak mindenféle dokumentumát, de itt át 
kellene gondolni, hogy a Bergendóc Szövetkezetnél tagságot vállaljunk-e vagy se. Most tudom azt 
mondani, hogy önkormányzati tagság van a Bergendóccal mert Dóc mint önkormányzat még tagja, 
megfelelünk úgymond az előírásnak, de az együttműködési megállapodásunkat lehet, hogy még 
frissítenünk kell, hogy elfogadható legyen. Foglalkozzunk vele, vagy egyelőre engedjük ezt el? Nem 
gond az sem, ha nem nyer a pályázat, van még második forduló, és ismét nekimegyünk. 
 
Sági Mihály képviselő: Ugyan nem szavaztunk a bizottsági ülésen, de Marikával formálisan 
beszélgettünk róla, és semmi féle képpen nem támogattuk a szövetkezeti tagságot, az 
együttműködést csináljuk ebbe a szociális szövetkezetbe való tagságot, egyelőre még egyszer nem 
szavaztunk benne, de formálisan nem támogattuk ezt, Gábor is tudja ezt. A testület dönthet 
másképp, de mi formálisan elutasítottuk. 
 
Máté Gábor polgármester: Jó akkor azt csináljuk, hogy egy együttműködési megállapodást 
konkrétabbá tesszük és egyelőre a tagsággal, nem foglalkozunk. Erről nem nyitok szavazást, mert 
nem változott az előzőekhez képest. Amiről viszont kérnék akár határozat hozatalt is, a Bergendóc 
Szövetkezettel való bérleti szerződésünknek a módosítása. A szövetkezetnek a pályázata, amit egy 
TÁMOP-os pályázat keretében bonyolítottunk ott volt lehetőség arra, hogy havi 30 ezer forintos 
bérleti díjat fizessenek a pályázati keretből az önkormányzat számára a Pusztabíró házának a 
működtetéséért. Ez a pályázat befejeződött, a szövetkezet nyilván nem olyan jellegű bevételekkel 
bír, hogy ezt mondjuk havonta nagy biztonsággal, ki tudja fizetni. Én azzal az ötlettel állok a 
testület felé, hogy módosítsuk a bérleti szerződést olyan formában, hogy évi 30 ezer forint bérleti 
díjat fizessen félévente 15 ezer forintjával, tehát két részletben és fizessék a teljes rezsiköltséget. 
Eddig úgy volt, hogy fizették a 30 ezret és nem kellett rezsiköltséget fizetni. Egy jelképes bérleti díj 
legyen. 
 
Máté Gábor polgármester: Ha van más javaslat természetesen azt is megvitathatjuk. 
 
Sági Mihály képviselő: A bizottsági ülésen megint csak formálisan beszéltünk erről, de teljesen 
egyhangúan voltunk a Marikával, a Gábor támogatásával. személy szerint, amikor kiszabta az 
önkormányzat ezt a 30 ezer forintot tavaly a költségvetésnél akkor is, azt mondtam, hogy örülni 
kellene annak, hogy valaki gondozza ezt az épületet, és nem nekünk kell érte fizetni. Akkor is azt 
mondtam, hogy magasnak tartom a 30 ezer forintot, de a pályázati pénz futotta, nekik meg 
költség kellett. Most viszont ilyen nincsen, ezért én maximálisan egyetértek, hogy egy jelképes 
összeget fizessenek érte, viszont van, azért aki karban tartja. Nem bizottsági javaslat, de most 
viszont biztos, hogy határozatot kell rá hozni, hogy csökkenteni kell, hogy egy évre 30 ezer forint 
két részletbe fizetve. Köszönöm szépen. 
 
Máté Gábor polgármester: Annyit igazítanék hozzá, hogy februárig ők ki is fizették a dolgokat, 
tehát a folyamatosság miatt március 1-vel indul ez. Akkor, aki ezt így elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
6 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
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28/2016.(IV.28.)Kt. határozat 
 
Tárgy: A Bergendóc Szociális Szövetkezettel kötött bérleti szerződés módosítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bergendóc Szociális Szövetkezettel a 
Pusztabíró Házára vonatkozóan 2014. június 5-én megkötött bérleti szerződést az alábbiak szerint 
módosítja: 
- a bérleti díj összege 2016. március hónaptól kezdődően 15000,-Ft/félév 
- fizetési határidők: március 15., szeptember 15. 
- a közüzemi szolgáltatók által kiszámlázott díjak kerüljenek továbbszámlázásra a bérlőnek. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fentiek szerint módosított bérleti szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Bergendóc Szociális Szövetkezet 
4.) Gazdálkodás helyben 
5.) Irattár 
 
 
 
Máté Gábor polgármester: Következő téma a templomtervezés. A jövő hétre fogok egy 
beszélgetést kezdeményezni a püspök úrral ez ügyben. Azt hiszem, elküldtem már a legutóbbi 
terveket is, azt hiszem, ami kicsit igazítja a dolgokat. Az érdekessége a dolognak, hogy közben 
Germán Géza is elkezdett tervezni így két mérnök tervez pillanatnyilag. Majd a püspök úr fogja 
eldönteni melyiket, részesíti előnyben. Gézának a tervét még nem láttam, azt majd vasárnap 
estére ígérte, hogy átküldi nekem. A Palánkai Tiborral úgy állapodtunk meg, hogy ő úgy kezdett 
neki ennek a dolognak, hogy tisztába van azzal, hogy neki nincs megbízása. Bármikor a püspök úr 
azt mondja, hogy marad a Géza mellett akkor a Géza fog tervezni. Azt a tervet is el fogom majd 
küldeni mindenkinek. Amint látjátok a közlekedési finomítások elindultak és volt is belőle egy kis 
gubancunk. Abban állapodtunk meg, hogy az iskolánál a forgalmat valahogy lekorlátozzuk, de nem 
igazán sikerült ezt jól előkészíteni. Ez egyrészt az én hibám is, azt hittem, hogy sokkal 
egyszerűbben fog lebonyolódni. Abban maradtunk, hogy gépjárművel és segédmotoros kerékpárral 
való behajtást tiltanánk meg. A kivételeket nem sikerült pontosan lerögzíteni és ebben kérném 
most a beszélgetést, hogy hogyan oldjuk meg. Készítettünk egy kivéve önkormányzat 
engedélyével táblát, én azt gondoltam, hogy az az engedély, amivel itt a nagy úton áthalad bárki 
az ugyanúgy átadható a tanároknak, vagy aki kéri, hogy behajtsanak. Jegyző úr szerint nem ilyen 
egyszerű a történet. Ekkor mikor nem oldódott meg ilyen gördülékenyen, ahogy én gondoltam 
akkor leszedettem a táblát átmenetileg. Itt a helyzet, hogy beszéljük, meg hogyan legyen. szóba 
jött az, ha célforgalmat teszünk ki az jó megoldást, de azt gondolom azt figyelmen kívül fogják 
hagyni. Szabályszerű, mindennek megfelel, csak a célt nem fogjuk olyan hatékonyan elérni vele. 
Én legjobban a lenyitható, fölállítható útakadályt láttam volna a legegyszerűbb megoldásnak. A 
probléma abból adódott, hogy a szülők nem tudnak beparkolni az iskolához addig, amíg a gyereket 
várják ez volt a legfőbb gond, mert a tanároknak adunk egy-egy forgalmiba behelyezhető cetlit, 
amin rajta van az engedély, és akkor beáll, nincs probléma. A szülők esetében bár nem akkora 
katasztrófa 50 métert gyalogolni a gyereknek vagy a gyerekért, de mégis ezt gondoljuk át, hogy 
akkor hogyan oldjuk meg ezt a dolgot. Kérdés az, ha áruszállítás van, akkor azt hogyan oldjuk 
meg. 
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: A jogszabályból levezetve két kiegészítő tábla mehet oda, vagy az, 
hogy kivéve célforgalom és vagy kivéve áruszállítás. Bármelyiket ki lehet tenni vagy akár 
mindkettőt. Ott az a cél, hogy a gyerekek biztonságára figyelemmel korlátozzuk, le vagy 
szüntessük meg a forgalmat, akkor ezt kellene szem előtt tartani, bár az igazat megvalva nem 
történt még ott ilyen baleset. 
 
Máté Gábor polgármester: A cél az lenne, hogy az iskolai szünetekben a gyerekek mindenféle 
kockázat nélkül ki tudjanak jönni ide a kis játszótérre. 
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Sági Mihály képviselő: Volna egy javaslatom. Először is ezt a kivéve célforgalmat javasoltam 
mindjárt akkor. Azóta vannak, akik kifogásolják, vannak, akik egyet értenek. Én többséggel 
találkoztam olyannal, akik egyet értenek vele, a kitiltással és a célforgalommal. Most jutott 
eszembe, hogy az ötletelésbe beszéljük, meg hogy ha most ki van téve, hogy átmenő forgalom 
tilos, mert nem behajtani tilos. A lényege az lett volna az egésznek, hogy korlátozza az 
önkormányzat az átmenő forgalmat. A kivéve célforgalommal egyetértenék, és alá azt tenném 
most ki, hogy 6-18 óráig. Továbbra is az a kérésem és a parancsnok úrtól is azt kértem, hogy 
amikor majd végleg kialakításra kerül az általunk kialakított stop tábla és stop vonal ugyanúgy, 
ahogy beszámolt itt, hogy a rendőrség nem azért van, hogy bírságoljon, nem érjük el a célunkat, a 
sorompóval sem érjük el, ha azt a sorompót én nyithatom föl. Csak akkor haladhatunk ebbe előre, 
ha a rendőrség alkalmazza azt, hogy nem a bírságolás a cél. Továbbra is az a kérésem, hogy a 
megállni tilos tábla padkára kitéve ugyanúgy megállnak. Megkerestek engem is, hogy ők már 5 év 
óta vagy 8 év óta hajtják, hogy korlátozzák az iskola és játszótér közötti forgalmat.  Köszönöm 
szépen. 
 
Máté Gábor polgármester: Én ezt a kapukérdést úgy gondoltam, hogy a parkoló közepére tettük 
volna az út közepére, hogy be lehetett volna oda jönni és beparkolni, és utána kimenni. Meg 
lehetett volna közelíteni mindkét oldalról csak átmenni nem lehetett, volna. Van-e más javaslat? 
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Ha a gyerekek épsége miatt aggódunk, akkor arról mi a véleménye a 
testületnek, hogy veszélyfelhívó jelzés lenne táblával vagy valami sárga csíkozás az úttesten. 
 
Fülöp Pál képviselő: Sajnos konstruktív dolog nem jutott eszembe, az eddig fölmerült 
gondolatokkal kapcsolatosan, ami eszembe jutott, hogy nem célszerű fizikai akadállyal korlátozni 
az áthajtást egy helyen középen, mert akkor eredményezi azt, hogy az autó ott meg fog fordulni és 
a tolató autó mindig veszélyesebb, mint az előre haladó autó, meg a gyalogosokra is veszélyesebb. 
A másik, ami eszembe jutott, hogy én naponta sokszor elhaladok ezen az útszakaszon különböző 
járművel és a megfigyelésem az, hogy arra a kicsi szakaszra az általános iskola előtti útszakaszra 
túlnyomó többségében egyébként is azok hajtanak be, akik oda mennek dolgozni, oda visznek 
gyerekeket. Azt gondolom és ez csak szubjektív vélemény, nincs semmiféle egyéb 
megalapozottsága, hogy az a tábla, hogy kitennénk, hogy a táblával jelzett útszakaszra mindkét 
irányból behajtani tilos pontosan ez a neve. Ha azt kitennénk akkor nem biztos, hogy lényeges 
forgalom csökkenést érnénk el, mert oda egyébként is behajtanának, akik odamennek. Nagyon 
ritkán látok olyat, hogy ott áthaladnának, olyanok, akiknek ott semmi dolga nincs. Nem mondom, 
hogy nem fordul elő, de túlnyomórészt a forgalom nagy többségét az iskolához érkezők teszik ki. 
 
Máté Gábor polgármester: Jó akkor mielőtt bármit lépnénk, jónak látnátok, ha még egyszer 
leülnék a tanárokkal és beszélnénk erről? 
 
Sági Mihály képviselő: Én nem értek a Palival most az egyszer egyet, én is ott jövök, ha van 
dolgom, ha, nincs, ha errefelé jövök. 
 
Máté Gábor polgármester: Akkor azt mondom, hogy kirakjuk a célforgalmas témát, megnézzük 
a tapasztalatokat. Megnézzük hogyan alakul majd a forgalmi rend, utána majd megbeszéljük egy 
fél év múlva a tapasztalatokat. Előtte ezt jelezni fogom a pedagógusok felé, hogy ez mit jelent. 
 
Fülöp Pál képviselő: Már fölmerült itt a fizikai akadálynak a telepítése annak azért olyan hátránya 
is van, hogy amikor föltétlen be kell oda hajtani tűzoltó, mentő, stb. Ha ilyet telepítenénk nem 
biztos, hogy napi szinten kellene nyitogatni, viszont nyithatónak kell lennie és a portán elhelyezni a 
kulcsot. 
 
Máté Gábor polgármester: Ez lesz a következő lépés, majd elgondolkodunk rajta, ha kialakul ez 
a történet. Következő információ, örvendetes hír, aki a Facebook oldalunkat nézi az értesült róla, 
de azért itt is meg kell jegyeznem, hogy a mezőgazdasági miniszter minden évben öt főnek Pro 
Natura díjat adományoz olyan embereknek, akik a környezetvédelemért magas szintű 
tevékenységet folytattak, illetve dicsérő oklevelet is kiosztogat húsz embernek. Örvendetes hír, 
hogy az öt Pro Natura díjasból két fő pusztaszeri volt, Máté Bence és Tajti László személyében és a 
húsz miniszteri dicsérő oklevél szempontjából pedig Rácz András kapott, aki ugyan nem 
pusztaszeren lakik, de pusztaszeri és a pusztaszeri tájvédelmi körzetnek a vezetője most. 
Köszönjük, és büszkék vagyunk rájuk. Volt az egyik héten egy bűnmegelőzési tájékoztató 
megköszönöm Misinek és Emesének, hogy képviselték az önkormányzatot. 
 
Sági Mihály képviselő: Mesi fogadta őket és távozott. Én maradtam végig velük. Nagyon érdekes 
dolgok hangzottak el ezen a bűnmegelőzésen én néhány dolgot otthon a családomnak is 
elmondtam. Minden embernek tudni kellene róla, hogy hogyan kellene a berendezések és 
százezrek nélkül könnyedén megvédeni saját lakásunkat. Nagyon örültem, hogy ilyen elhangzott, 
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jó hangulatú volt, kiosztottak ajándékokat, különböző kérdéseket tettek föl, a jelenlévőknek. 
 
Máté Gábor polgármester: Sajnáltam, hogy nem lehettem jelen, de más elfoglaltságom miatt 
nem tudtam jelen lenni. További információ, hogy 1-re volt tervezve Arborétumfutás és petanque 
verseny. Vágó Tibivel beszélve mivel nem kaptam információt, ő az egyetemi megsokasodott 
feladata miatt azt mondta, hogy szeretné, ha egy pár héttel később rendeznénk meg. Május 1-hez 
kapcsolódva csak a palicsi kerékpártúra lesz megszervezve. Volt sakkverseny is, erről Misi tud 
többet mondani. 
 
Sági Mihály képviselő: Én nagyon szerettem volna, ha pusztaszeriek többen lennének, és többen 
vennének részt ezen a versenyen. Négy olyan vidéki sakkozónk van, aki rendszeresen kijárnak 
hétfőnként is ide sakkozni. Ez egy meghirdetett verseny volt, nem zárt, volt egy tiszaalpári 
versenyzőnk, meg volt egy kiskunfélegyházi versenyzőnk is. Nagyon jó hangulatban telt. 
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen. A hulladékgazdálkodási társulás keretében minden 
héten egyszer vagy kétszer mentem most az utóbbi időben. Egyrészt a rekultivációs pályázatnak 
az elszámolása illetve egy másik pályázat, ami minket nem annyira érint, eszköz beszerzéses 
pályázat, ami minket a 60 darab komposztáló érint csak, de a szolgáltatók nagyon komoly géppark 
üzembe állítása előtt állnak. Nem tudták eldönteni, hogy mivel a társulás nyerte a pályázatot és az 
eszközöket, hogyan fogja tudni működtetni a négy cég, aki egyébként ezt a szolgáltatást végzi. Ez 
egy komoly közbeszerzési dilemma alakult ki, nézet különbségekkel ráadásul. Ezeknek a különböző 
amortizációs megfontolásokat nem tudta mindenki teljes mértékben elfogadni így kétféle 
megállapodás fog történni. Minket nem érint különösebben, mert 1 millió forint összeget képvisel a 
mi részünk. Úgy tűnik, hogy a jövő hétre ez ki fog alakulni és akkor ezek az eszközök megfelelő 
helyre fognak kerülni. Valószínűleg Mórahalom egy más jellegű bérleti szerződést fog kötni, mint a 
másik három cég. Lényeg az, hogy talán most már véglegessé válik, és használatba kerülhetnek 
ezek az eszközök. Emellett volt egy pályázat, amiben jelentősebben részt vettünk, és nem nyert, 
ez a B jelű, ami most a KEOP keretében kerül kiírásra. Továbbra is maradtunk ezeknél, az 
eszközöknél ez kerül megpályáztatásra.  Pusztaszer vonatkozásában egy 100 LE körüli traktor, az, 
ami a pályázatban van és volt is. Különböző edények, kuka edények, amiket a lakossághoz tudunk 
kihelyezni, egy traktorra szerelhető ágaprító szerkezet, ami legalább 15 cm vastagságig tud 
darálni, illetve ilyen PET palack összenyomó 10 darab és ilyen mobil zsákos hulladékgyűjtő, amiket 
ilyen külterületi kitelepült rendezvényeknél tudunk szemét gyűjtésre használni. Ez részünkről a 
tartalma a pályázatnak, reméljük, hogy sikerülni fog. A focival kapcsolatban Nógrádi Tiborral 
tegnap sikerült egyeztetnünk végre a labdarugó egyesület nevében segítségünkre lesznek egy 
pályázat beadására 2-a a határidő. Hétfőre ezt a pályázatot le kell adni. Tiborral megbeszéltük, 
hogy van egy segéderő, aki ezt a pályázatot elkészíti a pusztaszeri futball egyesületnek. Azt kérte a 
Tibor is meg én is azt szeretném, ha a pusztaszeri labdarúgásnak lenne egy olyan menedzsere, aki 
tudná ezeket, a dolgokat vinni, mert a lelkesedés nem elegendő. Minden képpen kell egy ilyen 
embert találni, de egyelőre nincs ilyen. Reméljük, ha ez a pályázat sikeres lesz, akkor 1,5 millió 
forint összeget tud az egyesületnek juttatni, akkor talán megmozdul majd valami és a felelősség 
majd tovább, viszi majd ezt a dolgot. Az iskolai szülőkkel is folytattam több témában tárgyalást 
egyrészt nagyon jól sikerült, sok-sok félelem és óvatosság után nagyon talpára esett ez a szülők 
bálja rendezvény. Problémamentesen lebonyolódott, mindenki örömére, és minden képpen egy 
sikeres rendezvény volt a múlt hét végén. A szülőkkel elkezdtem ezek után más, kicsit neccesebb 
kérdésekről is tárgyalni ez pedig a nyári napközi kérdése. Azt mondtam nekik, hogy most kell 
átgondolni a dolgokat, föl kell venni a kapcsolatot a tantestülettel egyeztetni, kell az elképzelésket 
és a lehetőségeket, a körülményeket és utána van értelme a nyári napközi esélyéről és formájáról 
beszélni. Én azt kértem a szülőktől, hogy kezdeményezzenek az iskolavezetéssel egy 
megbeszélést, én megbeszéltem velük, hogy mik azok az alapelvek, amiket egy nyári napközitől 
elvárnak és elvárhatnak, és milyen akadályok merülhetnek fel. Ezzel ők tisztában vannak, 
pillanatnyilag most azt várom, hogy erre a lépésre milyen reakció történt és akkor utána meg 
fogjuk ezeket, a dolgokat konkrétan is beszélni. Alapvetően én már többet nem mondanék. Jegyző 
urat kérném meg arra, hogy van itt nálunk egy kincstári ellenőrzés folyamatban, akar-e arról 
mondani valamit. Nagy problémát nem találtak. 
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: A 2015-ös költségvetési évet vizsgálják, az a szerv, amely egyébként a 
költségvetési rendeletet, zárszámadási rendeleteket folyamatában kapja, javíttatja és elfogadja. A 
legújabb jogszabályok szerint föl lettek ruházva bizonyos plusz ellenőrzési jogkörökkel is, ami 
számomra jogállami keretek között értelmezhetetlen. Régebben ezeket a vizsgálatokat egy 
független szervnek mondható állami számvevőszék volt hivatott vizsgálni. A Magyar 
Államkincstárnál a kollégáknak a felkészültsége bizonyos kérdések tekintetében kifogásolható, a 
vizsgálatnak a jellege, és lefolytatásának a módszertana szintén erősen kifogásolható. Nem a 
helyzetfeltárást hivatott megtámogatni, hanem egész egyszerűen egy munkában való visszavetést 
eredményez, teljesen fölösleges bürokráciával. A másik, hogy nem tudják helyén kezelni azt, hogy 
mit jelent a közös önkormányzati hivatalként működés. Mi az, hogy van Pusztaszer Községi 
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Önkormányzat, mi az, hogy van Csengele Községi Önkormányzat, és akkor ennek a kettőnek a 
gazdálkodását, bürokráciáját kellene, hogy ellássuk ezzel a hivatallal. 
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen. Egyrészt kaptunk egy hiánypótlást a tűzifa 
elszámolással kapcsolatosan. Észrevették nagyon figyelmes adminisztrátorok, hogy december 10-
én már kihordásra került néhány fa, miközben a határozat ami erről szól, az december 15-ei 
dátummal van. Kénytelen voltam leírni, hogy sajnos az a helyzet, hogy december 1-jén már a 
döntés, egyrészt a polgármester hatáskörébe van a döntés, ez december 1-ig megtörtént, ezt a 
képviselő-testület elé is tártuk. A faszállítást leszerveztük, viszont az adminisztrátor, aki a szociális 
ügyekkel foglalkozik részben szabadságon volt, részben olyan túlterheltsége volt, hogy 15-én jutott 
el odáig, hogy ezt papírra vesse és ezután ezt a dátumot írta erre a papírra. A másik hasonló eset, 
a járda elszámolása is folyamatban van. Jött egy észrevétel, hogy lehet az, hogy a járda az 5-ös 
helyrajzi számú területre lett építve, mindenhol ezt kértük, ez a parti iskola járdájáról van szó 
közvetlenül, ami a Dózsa György út mellett van, mert az a földhivatalnál kivett lakóházként van 
nyilvántartva. Elmondtuk, hogy lehet, annak van nyilvánítva, de ez 1938 óta iskolaépület és oda mi 
egy teljesen közhasználatra nyitott járdát építettünk és mindig is ezt mondtuk. Ezt is meg kellett 
indokolnunk. Javasolta, hogy minősítsük át a földhivatalnál annak a területet. Utolsó téma, amit 
megemlítek, hogy eldöntötték, hogy a Magyarország összes tanyáját villamosítják. Erre egy 
felmérést kellett készíteni a kormányhivataltól jöttek, hogy azonnal meg kell csinálni, a tanyákról 
információt adjunk. Nekünk a tanyákról nagyon jó információink vannak az összes tanya, föl van 
mérve, egy Excel táblába, tudjuk azt, hogy van rajta épület vagy nincs rajta épület, tudjuk, hogy 
az épület romos, az épület lakott, az épület jó állapotú, laknak benne, de nincs bejelentve senki, be 
van jelentve, de nem lakik benne senki, vagy az lakik benne, aki be van jelentve. Ilyen 
adatbázisunk van, van-e benne villany, vagy nincs benne villany. Ezt a táblázatot elküldtem nekik, 
annyira boldogok voltak, hogy ilyet nem kaptak még sehonnan, és itt fogják kezdeni a felmérést. 
Ezeket, a tanyákat le is fotózták, de Szacsival egy nap alatt megoldották és csak a lakott tanyákat, 
fotózták. Van-e kérdés esetleg a beszámolómhoz? Amennyiben nincs, aki elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
6 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
29/2016.(IV.28.)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. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Irattár 
 
7. napirendi pont: Kérdések, bejelentések 
 
Máté Gábor polgármester: Másik téma, meghirdettük a pénzügyes segéderőnket. Kérdések 
esetleg az utolsó napirendi ponthoz? 
 
Gyurász Sándorné képviselő: Szeretném kérdezni, lakosok, kérdezik, hogy Munkástelepen a 
bolthoz vezető út mikor várható, hogy javításra kerül, mert azt mondják, oda soha nem jut semmi. 
 
Máté Gábor polgármester: Hamarosan. Most építjük a járdát, az út gréderezést mindig ott 
kezdjük. Be van tervezve, van mart aszfaltunk, amivel a kátyúkat föl tudjuk tölteni, de a mart 
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HATÁROZATOK JEGYZÉKE 
 
Sorszám Tárgy Határidő 

23/2016.(IV.28.)Kt. határozat Napirendi pontok elfogadása azonnal 
24/2016.(IV.28.)Kt. határozat A Kisteleki Rendőrkapitányság beszámolója 

Pusztaszer Község közrendjének és 
közbiztonságának 2015. évi helyzetéről 

azonnal 

25/2016.(IV.28.)Kt. határozat A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltségének 2015. évi beszámoló jelentése 

azonnal 

26/2016.(IV.28.)Kt. határozat Mezőőr beszámolója azonnal 
27/2016.(IV.28.)Kt. határozat A Pusztaszer Községért Közalapítvány Alapító 

Okiratának módosítása 
azonnal 

28/2016.(IV.28.)Kt. határozat A Bergendóc Szociális Szövetkezettel kötött 
bérleti szerződés módosítása 

azonnal 

29/2016.(IV.28.)Kt. határozat Polgármester tájékoztatója két ülés közötti 
időszak eseményeiről 

azonnal 
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I. Kiemelt célok megvalósulása 
 
Az elmúlt évben az ügyrendben és a munkatervekben foglaltak szerint, a kirendeltség továbbra is 
nagy hangsúlyt fektet az elsőfokú hatósági, szakhatósági ügyek hatékony végrehajtására, különös 
tekintettel a helyi supervisori hatósági tevékenységekre. Tovább folytatta, illetve erősíti az 
alárendeltségébe tartozó hivatásos tűzoltóparancsnokságok és katasztrófavédelmi őrsök 
megelőzési és felkészítési tevékenységét, a személyi állomány tűzvédelmi-katasztrófavédelmi 
(polgári védelmi) iparbiztonsági keresztképzését. 
Kiemelt figyelmet fordít a közigazgatási vezetők, pedagógusok, tanuló ifjúság és a lakosság 
felkészítésére, valamint a rendvédelmi és társadalmi szervezetekkel történő együttműködésre. 
A közösségi szolgálat teljesítésében történő közreműködésével lehetőséget biztosít a 9-11. 
évfolyamos korcsoport részére a katasztrófavédelem feladatrendszerének és küldetésének 
megismerésére, a biztonság, a katasztrófák megelőzése és a katasztrófák elleni védekezés 
melletti elkötelezettség, illetőleg felelősségérzet kialakítására. A tűzoltói tevékenységek 
beavatkozások megismerésére gyakoroltatására. 
A hatályos jogszabályok és főigazgatói intézkedések alapján a Kirendeltség felügyelte a 
hivatásos és a létesítményi tűzoltó parancsnokságok, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek 
szakmai tevékenységét. 
Kiemelt célként fogalmaztuk meg a Csongrád MKI 11/2015. számú intézkedésének 1. számú 
mellékletében meghatározott feladatok végrehajtását, melyek az alábbiak voltak: 

• A települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának felülvizsgálata a nemzeti 
kockázatértékelés (ex-ante) eredményének figyelembevételével. Az önkéntesség 
rendszerének fokozása az önkéntes mentőszervezetek, valamint a területi mentőszervezet 
megalakításával és rendszerbeállításával, azok katasztrófavédelmi feladatokba történő 
bevonásával. 

• A műveletirányítás rendszerének átszervezésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, 
csatlakozás az egységes segélyhívó rendszerhez.  

• Kiemelt figyelmet kell fordítani a költségvetési erőforrásoknak a – parancsnoki állomány 
döntésein alapuló és a hatékonyság alapelvét középpontba helyező – felhasználására oly 
módon, hogy a gazdálkodás minden körülmények között biztosítsa az alapfeladatok 
eredményes végrehajtásához szükséges minimális technikai és személyi feltételeket. 

• Az önkéntes tűzoltó egyesületek (ÖTE) tevékenységének fejlesztése a szakmai 
kapcsolatok erősítésével, melynek keretében növelni kell az ÖTE-k bevonásának számát 
a hivatásos szervek által szervezett gyakorlatokba; valamint végre kell hajtani az új 
Országos Tűzvédelmi Szabályzat és a kapcsolódó Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek 
széleskörű ismertetését a szervezeten belül – különösen a hatósági tevékenységet végző 
állomány részére – és szervezeten kívül – állampolgárok, gazdálkodó szervezetek, 
társhatóságok – egyaránt. 

• A katasztrófavédelem munkájáról olyan hiteles, gyors és pontos tájékoztatás, amely 
céljaiban, üzeneteiben követi és területi specifikumokkal kiegészíti az országos vezetés 
kommunikációját. A működés teljes területét lefedő, betartható ellenőrzési tervek 
készítése, azok maradéktalan végrehajtása. A szakmai ellenőrzési jelentések 
színvonalának javítása. 

• Az integrált hatósági munka során erősíteni kell a társhatóságokkal való együttműködést, 
a szolgáltató szemlélet erősítésével biztosítani az eljárások törvényességét. A hatósági 
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munka során erősíteni kell az informatikai támogatást, aminek következtében fejleszthető 
a szervezeten belüli papír alapú iratkezelés kiváltása. 

 
A fenti célok elérésére a tervezett feladatainkat a vezetői munkaterveinkben meghatározott 
módon végrehajtottuk. 

II. Vezetés, irányítás helyzete 
A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: Csongrád MKI) Szegedi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége (a továbbiakban: Szegedi KvK), vezetése, irányítása az 
ellenőrzések tapasztalatai alapján megfelel a vonatkozó szabályzóknak. 
A kirendeltség ügyrendjét és a munkaköri leírásokat, folyamatosan felülvizsgáljuk, indokolt 
esetben kiegészítő munkaköri leírásokkal látjuk el, vagy átdolgozzuk az évközben jelentkező 
feladatok tükrében. 
Felkészültünk a szervezeti egységünknél utó és átfogó ellenőrzésekre, valamint a kirendeltség-
vezetői beszámolóra. 
A 2013-as évben a Főigazgató intézkedésben szabályozott, a Csongrád MKI által elkészített, 
negyedéves prognózisok alapján, elkészítjük a havi műveleti tervet, a szakterületi vezetőkkel 
szakmai munkaműhely keretében, minden esetben feldolgoztuk a dokumentumban foglaltakat, és 
meghatározásra került a végrehajtás menete. A kitűzött célok megvalósulását minden esetben 
jelentjük, Igazgató-helyettes Úr részére, valamint összefoglalva, kiértékelve negyedévente 
beválás-vizsgálat formájában teszünk jelentést a végrehajtás módjáról, eredményességéről, 
nehézségekről. 
Az ügyintézők által készített ügyiratokat a kirendeltség-vezető kiadmányozza, a kirendeltség-
vezető helyettesítésére a tűzoltósági felügyelő került kijelölésre. A főigazgatói feladatszabásnak 
megfelelően a hatósági szakterület ügyiratait a kirendeltség-vezető, távollétében az osztály 
vezetője kiadmányozza.  
A főigazgatói feladatszabásnak megfelelően a kirendeltségi tervben meghatározottak szerint 
részt vettünk 44 településen az önkormányzatok képviselő testületi ülésein. 

Humán terület: 
Szegedi KvK hatályos szervezési állománytáblája 96% ban feltöltött.  
A Kisteleki Katasztrófavédelmi Őrs állományának kiképzése februárban befejeződik, majd a 
helyi sajátosságok megismerésére, egy intenzív 20 szolgálati napos felkészítést szervezünk a 
frissen végzett hallgatók részére, melyet számonkérés is követett, és vizsgával zárult.  
A Kirendeltség-vezető és szakterületi vezetők részt vettek a BM OKF által előírt és szervezett 
vezetői továbbképzésen. A szociális kérelmek felterjesztése megtörtént. 
Az ügyintézők a számukra előírt állami- és szakmai képesítéssel 2 fő kivételével rendelkeznek. 1 
fő jelenleg végzi a tűzoltó szervező képzést, valamint 1 fő főiskolán, tűzvédelmi mérnöki szakon 
folytat tanulmányokat. 
A 13 (12) főből 2 fő folyamatosan iparbiztonsági feladatokat látott el (ADR közúti ellenőrzés, 
ADR telephely ellenőrzés, RID vasúti ellenőrzés, RID telephely ellenőrzés, üzemazonosítás 
stb.). A Szegedi KvK a képzések szervezéséből és végrehajtásából is kivette a részét az elmúlt 
évben. A Kirendeltség, a Szegedi HTP megszervezte és lebonyolította az önkéntes tűzoltó 
egyesületek 40 órás felkészítését és vizsgáztatását, a gazdasági, a humán és a főügyeleti osztály, 
valamit a tűzoltósági felügyelő közreműködésével, napi feladataink ellátása mellett 55 fő részére. 
Szegedi HTP parancsnoka elvégezte a megyei gépjárművezetői, ügyintézői és szerparancsnoki 
állomány felkészítését és vizsgáztatását gépjárművezető ügyintéző kategóriában. A felkészítés és 
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a vizsgáztatás idejére eredeti feladatait helyettese, tűzoltósági felügyelő úr és a kirendeltség 
vezető látta el. Az elmúlt évben 206 fő vett rész valamilyen továbbképzésen, vagy tanfolyamon a 
Szegedi KvK állományából, és közel félezer vizsgát teljesítettek sikeresen.  
Fegyelmi eljárás egy esetben indult a Szegedi KvK állományába tartózó kollégánk ellen, 
közlekedési szabálysértés miatt, valamint két közlekedési baleset részesei voltunk, azonban 
mindkét esetben vétlen volt a gépjármű vezetőnk. 

Sajtó: 
A helyi és regionális médiummal történő kapcsolattartás és tájékoztatás a Csongrád MKI 
szóvivője útján valósult meg. Igazgató Úr feladatszabása alapján azonban, egyedi esetekben a 
sajtó részére a Szegedi KvK állományából az aktuális témavezető is tartott tájékoztatót a sajtó 
részére. Az igazgatóság dinamikus honlapjának aktuális információkkal történő feltöltése 
céljából folyamatos adatszolgáltatást teljesítünk. 

III. Elvégzett katasztrófavédelmi szakmai feladatok 

1. Mentő tűzvédelemi szakterület: 
 
Vezetés irányítás, a tűzoltóságok felügyelete: 

A kirendeltség tűzoltósági területén a parancsnokokkal naponta egyeztettünk szolgálati 
kérdésekben, valamint a heti kirendeltség-vezetői értekezletet követően a heti aktualitásokat 
áttekintettük. A tűzoltósági területet érintő szabályzók módosulása esetén külön továbbképzés 
keretében a parancsnokokkal közösen dolgoztuk fel az új ismereteket. 

Szakmai feladatok: 
Kiadásra került a tűzoltóságok Szerelési Szabályzatáról szóló BM OKF 3/2015. számú 
főigazgatói utasítás, amelynek kidolgozásához létrehozott 8 fős bizottságba az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgató Úr kijelölte a Szegedi KvK kirendeltség-vezetőjét és 
tűzoltósági felügyelőjét. Az új szerelési szabályok kidolgozásában a delegáltak nagyrészt 
vállaltak. Összeállítottuk a „Közúti passzív biztonsági berendezések feladata, szükség 
megbontása” című újságcikkünket, amelyet főfelügyelő úr a szolgálati út betartásával fel is 
terjesztett. 
Végrehajtottuk az önkéntes tűzoltó egyesületek 2015. évi támogatására kiírt pályázatok tartalmi 
és formai elbírálását, a kész pályázati anyagokat felterjesztettük az igazgatóságra. Az 
elbírálások során törekedtünk a megfelelő segítség megadására, csak a szükséges esetben 
szólítottuk fel az egyesületeket hiánypótlásra. A Szegedi HTP 11, a Makói HTP 2 ÖTE-vel 
kötött együttműködési megállapodást, amely változó képet mutat. Mórahalom, Sándorfalva és 
Földeák egyesülete az előző évben kötött I-es kategóriás megállapodást. Ezen felül Mórahalom 
ÖTE november 1-jétől, mint beavatkozó ÖTE tevékenykedik. Ezek az egyesületek minden 
tekintetben megfelelnek a vonatkozó szabályzóban meghatározott feltételeknek. Balástya, 
Sándorfalva, Öttömös, Ásotthalom, Ruzsa, Csólyospálos, Maroslele egyesülete, valamint a 
Szegedi Vízimentő és Tűzoltó Szakszolgálat II-es, Üllés egyesülete III-as, míg Kistelek 
egyesülete IV-es kategóriás együttműködési megállapodást kötött. Pusztamérges és Csengele 
egyesülete jelenleg nem rendelkezik érvényes megállapodással, mert az egyesületekben történt 
változásokat adminisztratív módon még nem sikerült realizálni. 
Elkészítettük a február 2-án a Europe Match GmbH Szegedi Gyufagyárban, az augusztus 1-jén 
Szőreg, Tanya 21. melletti területen és az október 31-én Szeged, Kenyérgyári út 4. EMKE 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. létesítmény területén keletkezett tűzesetek felszámolásáról 
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szóló kirendeltségi jelentést. A kirendeltségi jelentés megküldését követően a Europe Match 
GmbH Szegedi Gyufagyárban és az EMKE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. területén 
végrehajtott műveletről elemzés elkészítését rendelte el az igazgatóság, amelyet határidőre 
elkészítettünk és a szolgálati út betartásával felterjesztésre került az BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóságra. A műveletelemzések elkészítése mellett a tűzeseti 
helyszíni szemlék elkészítését is végrehajtottuk. 
Részt vettünk az önkéntes tűzoltó egyesületek éves közgyűlésein, valamint a működési 
területünkön található települések képviselő testületi ülésein. 
Mórahalom Város Önkéntes Kiemelten Közhasznú Tűzoltó Egyesület önálló működését célzó 
feladattervet állítottunk össze, amely a kirendeltség részéről a július 9-én tartott 
rendszerbeállító gyakorlattal zárult. 
Teljesítettük a vonulási kötelezettségeinket. Az év során február 2-án a Europe Match GmbH 
Szegedi Gyufagyárban keletkezett tűzesethez, a május 6-án Csengele Ópusztaszer térségében 
kialakult vihar felszámolásának helyszíneihez, az M43-as úton felborult veszélyes anyagot 
szállító kamionhoz június 08-án, az augusztus 1-én Szőreg, Tanya 21. melletti területen 
keletkezett és az október 31-én Szeged, Kenyérgyári út 4. EMKE Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft. létesítmény területén keletkezett tűzesethez vonultunk. 
Aktív szerepet vállaltunk a megyei szakmai verseny előkészítésében és lebonyolításában. Az 
orosz laktanyai helyszín berendezését, és a verseny vezetését kirendeltségünk hajtotta végre. 

Beavatkozás-elemzés: 

Az év során tűzesetek tekintetében a számok az évszakoknak megfelelő képet mutattak. A 
Szegedi HTP-t 1197, a Makói HTP-t 221 esetben riasztották káresetekhez. Nem volt jellemző 
havi kiugró érték. Tényleges II-es riasztási fokozatban felszámolt esemény Szegeden 22 
alkalommal, Makón 2 alkalommal, III-as riasztási fokozatban 3 esetben Szegeden került sor, 
ennél magasabb riasztási fokozatban kárfelszámolásra nem került sor. Kirendeltségi szinten az 
előző évhez képest a tűzesetek száma 7 %-kal, a műszaki mentések száma 26 %-kal nőtt. A 
tűzesetek emelkedésének oka, hogy az előző évekhez képest viszonylag csapadék mentesebb 
évet zártunk, míg a 26 %-os műszaki mentés emelkedés oka, hogy a szélsőséges időjárási 
viszonyok következtében kialakult helyzetek felszámolása az év során több esetben 
elmondható volt. Legjellemzőbb példája a május 6-án Csengele Ópusztaszer Pusztaszer 
Kistelek térségében lecsapó vihar, amelynek következtében több napig tartott a felszámolás. 
Csak ezen a területen 137 esetben történt beavatkozás. Az év során eddig az eseteink közel 
60%-a műszaki mentés, ami azért is nagy szám, mert ezek az esetek rövid időszakra 
korlátozódnak. A tapasztalatok is azt igazolják, hogy továbbra is készülnünk kell a hírtelen 
kialakuló és nagy igénybevételt jelentő eseményekre. Ezért elsősorban az állomány esetleges 
berendelhetőségét, az eszközeink tartalékait és nem utolsó sorban az állomány ellátásának 
biztosítását jelenti. 

Beszámolók, hivatásos tűzoltóságok, tűzoltó egyesületek értékelése: 

A vonatkozó főigazgatói intézkedésben meghatározottak alapján elkészítettük az 
alárendeltségünkben működő Hivatásos Tűzoltóparancsnokságokkal együttműködési 
megállapodással rendelkező - alábbi önkéntes tűzoltó egyesületek - 2014. évi tűzoltási és 
műszaki mentési tevékenységének értékelését, felügyeleti minősítését. 

a. Pusztamérges Községi Szent Flórián Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
b. Üllés Községi Tűzoltó Egyesület 
c. Önkéntes Tűzoltó Egyesület Ruzsa 
d. Öttömös Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
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e. Ásotthalom Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
f. Sándorfalva Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
g. Mórahalom Kiemelten Közhasznú Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
h. Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Balástya 
i. Földeák Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 
j. Maroslelei Polgárőr és Tűzoltó Közhasznú Egyesület 
k. Szegedi Vízimentő és Tűzoltó Szakszolgálat Közhasznú Szervezet 

Ezen felül elkészítettük FER Algyő LTP és ContiTech Rubber Industrial Kft. LTP 2014. évi 
tevékenységéről szóló felügyeleti értékelését, amelyet szintén a Szegedi HTP parancsnoka 
útján átadtunk. 

Képzések, továbbképzések: 

Előkészítettük az éves képzési terv kidolgozását. Az előkészítés során részt vettünk a Csongrád 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2015. évi Éves Kiképzési Tervében szereplő 
készenléti szolgálat területi szinten szabályozandó képzési tartalom elkészítésében. Két 
alkalommal képviseltük kirendeltségünket az országos tűzoltósági főfelügyelői 
továbbképzésen, ahol bemutatásra került az autópályás gyakorlat és a szalagkorlát 
megbontásáról szóló bemutató is. A Szegedi HTP bázisán Önkéntes Tűzoltó Egyesületek 
részére 40 órás tűzoltó alaptanfolyamot szerveztünk 64 fő részére. Kísérleti jelleggel 
megkezdtük a Szegedi HTP Kisteleki KvŐ és Ruzsai KvŐ közötti web kamerán keresztül 
történő távoktatást az őrs oktatás minőség javítása érdekében. 

Gyakorlatok: 
Az év során a megyei igazgatóság által szervezett 3 vezetési törzsgyakorlaton vettünk részt. A 
törzsgyakorlatok témái a február 2-án a Europe Match GmbH Szeged Gyufagyárban, 
augusztus 28-án a szentesi Rigó Alajos Általános Iskola és Gyermekotthonban keletkezett 
tűzeset tapasztalatainak, valamint a május 6-án Csengele Ópusztaszer Pusztaszer Kistelek 
térségében bekövetkezett viharkárokkal kapcsolatos beavatkozások elemezése. Részt vettünk 
és az előkészítésben közreműködtünk a szegedi repülőtéren rendezett kényszerhelyzeti és 
tűzoltási gyakorlaton. Közreműködtünk az Algyő Nagyközség Külső Védelmi Terv komplex 
gyakorlat részeként tartott Belső Védelmi Terv gyakorlatán, majd ezt követően tűzoltási 
gyakorlatot tartottunk, amelynek során nagy felületű éghető folyadék különféle oltási 
lehetőségeit gyakoroltuk. A június 29-én az M43 autópályán tartott katasztrófa felszámolási 
együttműködési gyakorlat megszervezésében nagyrészt vállaltunk. Az autópályát építő céggel 
való kapcsolattartáson és a helyszíni tervezésen felül a már elkészült oktatási anyaghoz a 
fényképek elkészítésében és a helyszínen végrehajtandó feladatok ismertetésében 
közreműködtünk. A Szegedi HTP roncsvágási gyakorlatait rendszeresen előkészítettük, 
valamint a végrehajtásokat koordináltuk. 

Ellenőrzések: 
Az ellenőrzéseket végrehajtottuk a kirendeltségünk 2015. I. és II. félévi Vezetői 
Munkatervében meghatározottak szerint. Ennek keretében 13 alkalommal szolgálatellátást és 
12 alkalommal - amelyből 7 ellenőrző - gyakorlatot ellenőriztünk. Továbbá végrehajtottuk 
Ásotthalom, Mórahalom, Ruzsa, Balástya, Sándorfalva, Földeák, Maroslele, Öttömös, 
Pusztamérges, Üllés ÖTE és a Szegedi Vizimentő és Tűzoltó Szakszolgálat komplex szakmai 
ellenőrzését. 
Az ellenőrzések tapasztalatai azt mutatják, hogy a hivatásos tűzoltóparancsnokságok a 
vonatkozó szabályzók szerint végzik a feladataikat. Az ellenőrző gyakorlatok során a 
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parancsnokok minden esetben kellő körültekintéssel készítették elő a gyakorlatokat. Próbálták 
a valós körülményekhez igazítani a feltételezéseket. A létesítmény vezetőivel jól 
együttműködve bevonták a dolgozókat, ott tartózkodókat és az őrzésben résztvevő 
személyeket, amellyel még színesebbé tette a gyakorlatokat. Az állomány a gyakorlatok 
végrehajtása során kellő aktivitást mutatott, a kapott utasításoknak megfelelően avatkozott be. 
A szituációs begyakorló gyakorlatok során a gyakorlatvezetők és a beavatkozói állomány 
ismerte a feladatát. A gyakorlatok megfelelően előkészítettek voltak. A tűzoltási feladatok 
mellett a műszaki mentési feladatok is megjelennek, amelyet az életmentési feladatokkal 
tesznek színesebbé. A gyakorlattervek megfeleltek a tartalmi és formai követelményeknek. 
Helyi szakember mindig volt a helyszínen, aki a létesítmény sajátosságait bemutatta. A 
katasztrófavédelmi őrsök önállóan szervezték és hajtották végre a gyakorlataikat, ezeken az 
együttműködő ÖTE-k rendszeresen részt is vettek. 
Szolgálatellátás ellenőrzés során megállapítható volt a dokumentumok megfelelő vezetése, a 
napirend betartása, a személyes okmányok és a képzettségek megléte. A június 8-án az új 
szerelési szabályzat kiadását követően a rendelkezésre álló 30 napon túl még több esetben 
előfordult, hogy az állomány nem az ellenőrzés által elvárt színvonalon hajtotta végre az új 
szerelési fogásokat, ezért az év második felében az új ismeretek elsajátítását célzó plusz 
foglalkozások végrehajtását rendeltük el. 

Egyéb: 

A tűzoltósági szakterületen jelentkező feladatokon túl a szakterület a további feladatokat 
hajtotta végre az év során. 

1. Elkészítette a Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2015. év I. és II. félévi Vezetői 
Munkatervét. 
2. Összeállította a Szegedi KvK és az alárendeltségében működő HTP-k közös 
szabadságtervezetét. 
3. Rendszeresen elkészítette és felterjesztette a kirendeltség Havi Naptári és Ellenőrzési 
Tervét. 
4. A kirendeltség és alárendeltségében működő HTP-k esetében az összes ellenőrzési 
dokumentáció elkészítése, valamint a jelentések elkészítése és felterjesztése. 
A negyedéves prognózishoz kötött feladatok kirendeltségi szintű koordinálását végezte, a 
beválás vizsgálathoz szükséges támogatói jelentéseket összeállította. 

 

2. Hatósági szakterület:  

Hatósági ügyiratok statisztikája 2015-ben: 
2015. évben a Szegedi KvK 805 db tűzvédelmi hatósági-, 18 db piacfelügyeleti-, 182 db 
iparbiztonsági- és 410 db polgári védelmi ellenőrzés hajtott végre. Az adott időszakban 
végrehajtott szemlék darabszáma 282 volt. A 11/2015. CSMKI Igazgatói Intézkedésben 2015 
évre 557 darab tűzvédelmi hatósági ellenőrzés került a Szegedi KvK részére meghatározva. 
2015. január 01-e és 2015. december 31-e közötti időszakban a hatósági osztályon 5357 
főszámon az összes ügyirat forgalom 10706 db volt. Az ügyirat forgalmat ügyintézőkre 
lebontva 446,42 db ügyirat/ügyintéző főszámon, az összes ügyirat forgalom 892,17 db 
ügyirat/ügyintéző. A hatósági ügyek száma 709 db (az ügyek darabszámánál nem számítottam 
bele az adott ügyben keletkezett eljárási cselekmények számát, a darabszám megadásánál a 
főszámot vettük alapul).  
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2014. december 31-ig a Szegedi KvK 786 db tűzvédelmi hatósági-, 14 db piacfelügyeleti-, 162 
db iparbiztonsági ellenőrzés hajtott végre. Az adott időszakban végrehajtott szemlék 
darabszáma 299 volt.  
2014. évben 4470 főszámon az összes ügyirat forgalom 17550 db volt. Az ügyirat forgalmat 
ügyintézőkre lebontva 372,5 db ügyirat/ügyintéző főszámon, az összes ügyirat forgalom 
1462,5 db ügyirat/ügyintéző. A hatósági ügyek száma 522 db (az ügyek darabszámánál nem 
számítottam bele az adott ügyben keletkezett eljárási cselekmények számát, a darabszám 
megadásánál a főszámot vettem alapul). 

Jelentősebb beruházások 2015-ben a teljesség igénye nélkül:  
SZTE 410 ágyas klinika felújítása, Szeged Dóm tér Fogadalmi Templom felújítása, átépítése, 
SOLE-MIZO Zrt. bővítése, Szegedi Gumigyár (ContiTech Rubber Industrial Kft.) bővítése, 
Hansa-Kontakt Kft. új zöldség-gyümölcs nagybani piac létesítése stb. 
Az elmúlt évekhez hasonlóan az ügyiratok jelentős része időigényes elbírálást igényelt, 
esetenként több ügyintéző együttműködésével. A beruházások összege meghaladta a 15 
milliárd forintot, így az építkezéseken folyamatos jelenlétre volt szükség, mely jelentős 
igénybevételt jelentett a hatósági osztály számára. 

Egyéb ellenőrzések: 
2015. évben több esetben hajtottunk végre éjszakai ellenőrzéseket zenés-, táncos 
rendezvények esetében a Rendőrséggel, NAV-val, Polgármesteri Hivatalokkal, 
Kormányhivatallal közösen. A rendőrkapitányságok által, a 18 éven aluliak alkohol és 
drogfogyasztásának visszaszorítása céljából, havi rendszerességgel megtartott éjszakai 
ellenőrzéseken, felkérés alapján vettünk részt. 
Ezen kívül ADR és RID közúti- és telephelyi ellenőrzéseket tartottunk.  
Az előre tervezett és az előre nem tervezett ellenőrzéseket, szemléket, azok végrehajtásának 
napján feltöltöttük a HADAR rendszerbe. A Főigazgató-helyettes Úr által meghatározott 
időpontig elkészítettük, felterjesztettük és a hatósági adatszolgáltatási rendszerbe feltöltöttük a 
következő hónapra tervezett ellenőrzéseinket. 

Szabadtéri tüzek megelőzése: 
Az illetékességi területünkön fekvő 44 db önkormányzat részére tájékoztató anyagot 
állítottunk össze és küldtünk meg a nyári betakarítási munkálatok veszélyeinek ismertetésére, 
valamint a tavaszi vegetációs tüzek megelőzésével kapcsolatban. A tájékoztató anyagban 
kitértünk az aratási munkák biztonságos végrehajtására és az aratással összefüggő tüzek 
megelőzésének fontosságára, az aratási munkával összefüggő tűzvédelmi szabályokra, 
valamint azok megszegésének következményeire. A járási földhivatalokkal közösen hajtottuk 
végre a „határszemléket”.  

Szakhatósági ügyek: 
2014. évben a szakhatósági ügyek összesített darabszáma (főszámon) – melyben az 
egyeztetések, konzultációk, tájékoztatók nem szerepelnek - 1316 darab volt. 2015. december 
31-ig a szakhatósági ügyek összesített darabszáma (főszámon) – melyben az egyeztetések, 
konzultációk, tájékoztatók nem szerepelnek 519 - darab volt. 

Tűzvizsgálat: 
A Szegedi KvK hatósági osztályán 5 fő rendelkezik tűzvizsgálói végzettséggel.  
2015. évben 1 fő elvégezte a tűzvizsgálói tanfolyamot, ezért számára a tűzvizsgálati anyag 
elkészítésében való közreműködés és a vizsgán, a dokumentáció megvédése van hátra.  
A munkaidőben történő helyszíni szemlét végző tűzoltósági felügyelő szintén rendelkezik az 
előírt tűzvizsgálói végzettséggel. A tűzvizsgálat lefolytatása minden esetben helyi szinten 
történt.  
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2015. január 01-e és 2015. december 31-e közötti időszakban az illetékességi területünkön 
608 darab tűzeset történt és 20 db tűzvizsgálati eljárás indult. 2016. január 01-ét követően 3 
darab tűzvizsgálati eljárást tettünk át a Csongrád MKI-ra hatáskör változás következtében.  
2015. január 01-e és 2015. december 31-e közötti időszakban a tűzesetek keletkezési okainak 
megállapításánál 1 esetben dohányzás, 1 esetben gázgyújtó gyufaszálak – leesés 
következtében történő – mechanikus összedörzsölése, 10 esetben nyílt láng, szándékos 
tűzokozás idézte elő az eseményt. Ismeretlenben meghatározott keletkezési okok darabszáma 
5 volt. 
A tűzvizsgálat végrehajtására a vizsgált időszakban az alábbi szempontok miatt került sor: 
3 esetben a riasztási fokozat III-as kiemelt, vagy magasabb, 
10 esetben bűncselekmény gyanúja felmerült, 
3 esetben súlyos életveszélyes sérülés miatt,  
1 esetben rendkívüli haláleset miatt, 
3 esetben a hatóság vezetője szakmai szempontból indokoltnak tartotta (ismétlődő esemény, 
szabálysértés - szándékos tűzokozás- gyanúja miatt, valamint magas kárérték      
(30.000.000,- Ft) miatt). 
Az utólagos tűzesetek bejelentését követően az adatfelvételt (szükség szerint a 
tűzvizsgálatot), előzetesen egyeztetett időpontban, lehetőség szerint a bejelentést követő első 
munkanapon, a helyi szerv kijelölt állománya, ezen belül a hatósági osztály képviselői 
végezték.  
Kirendeltségi szinten a jogszabályok előírásainak minden esetben eleget tettünk. A 
tűzvizsgálatok lefolytatása során a határidőket betartottuk, azokat nem léptük túl. A 
tűzvizsgálatot a Kirendeltségen kizárólag képesítéssel rendelkező személyek végezték. 
A tűzeseti helyszíni szemle végrehajtásából illetőleg a tűzvizsgálat lefolytatásából a 
kirendeltség ügyintézőivel szemben nem került kizárás alkalmazásra, arra indokot adó 
körülmény nem merült fel. 
Szakértői kirendelésre a vizsgált időszakban nem került sor. 

Propaganda: 
A beérkezett felkéréseknek, meghívóknak eleget téve tűzvédelmi témájú előadásokat 
tartottunk különböző szervezeteknél, valamint társszerveknél, valamint tűzriadó 
gyakorlatokon vettünk részt. (pl.: Szegedi Biológiai Kutató Intézet, SZTE, Szeged Napja 
Rendezvénysorozat) 
Az iskolások, óvodások laktanya látogatások keretében ismerkedhettek meg a 
Katasztrófavédelem életével, technikai ellátottságával. A laktanya látogatások során hathatós 
segítséget nyújtottak az egyes szolgálati csoportok. 

Egyéb: 
A Szegedi KvK-ra érkezett panaszokat és a közérdekű bejelentéseket a beérkezéstől számított 
harminc napon belül elbíráltuk. A vizsgálat befejezésekor a megtett intézkedésekről vagy 
annak mellőzéséről – az indokok megjelölésével – a panaszost, illetőleg bejelentőt írásban 
vagy elektronikus úton haladéktalanul értesítettük a belső szabályozóknak megfelelően a 
Csongrád MKI Hivatalán keresztül. 
A tervezőkkel, beruházókkal az egyeztetéseket, konzultációkat folyamatosan végeztük. 
Szegeden a Napos út 4. szám alatt hétfőn és szerdán 0800-tól 1500-ig, pénteken 0800-tól 1200-
ig, Makón a Vorhand rabbi tér 1. szám alatt pedig kedden 0800-tól 1500-ig ügyfélszolgálati 
időpont került kijelölésre. Az ügyfelek mind a szegedi, mind a makói ügyfélszolgálaton – 
előzetesen egyeztetett időpontban – a hét bármely napján konzultálhatnak. 
2015. évben a hatósági osztály sem hatósági eljárás során, sem szakhatósági eljárás során nem 
lépte túl a jogszabályban meghatározott ügyintézési határidőt.  
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2015. évben a megadott belső szabályozóknak megfelelően, havi 6 órában és a 
feladatszabásokban meghatározottak szerint soron kívül képzést / önképzést tartottunk, a 
Csongrád MKI által megküldött felkészítési ütemterv szerint. Részt vettünk külső 
helyszíneken szervezett regionális és országos továbbképzéseken, konferenciákon. 

Eljárási díjak: 
Az igazgatási szolgáltatási díjak darabszáma 2012. évben 24 darab, 2013. évben 27 darab, 
2014. évben 20 darab, 2015. évben 28 darab volt. A szolgáltatási díjak befizetett összege 
2012. évben 312.000,- Ft, 2013. évben 351.000,- Ft, 2014. évben 260.000,- Ft, 2015. évben 
364.000,- Ft. 

Bírságok: 
2015. évében – figyelembe véve a Kúria 2/2013. számú KMJE jogegységi határozatát – 54 
esetben szabtunk ki bírságot összesen 11.221.663,- Ft összegben. A bírságokból 30 esetben 
ADR/RID bírság került kiszabásra. Az ADR/RID bírságok összege összesen: 9.716.663,- Ft 
értékben. 1 esetben a tűzvédelmi bírság az ügyfél halála miatt visszavonásra került. 2014 
évben 14 db bírság került kiszabásra 1.225.000,- Ft összegben. 
 
2015.-ben az elmúlt évekhez hasonlóan az ügyiratok jelentős része időigényes elbírálást 
igényelt, esetenként több ügyintéző együttműködésével. 
A Hatósági Osztály munkatársai ellen – hasonlóan az elmúlt évekhez- panasz, kifogás nem 
érkezett. 

3. Iparbiztonsági szakterület: 

Veszélyes üzemekkel kapcsolatos tevékenység: 
Az év első felében a legnagyobb változást a 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet módosítása 
jelentette a veszélyes üzemek területén. Az üzemazonosítási eljárásokhoz kapcsolódó 
változások miatt több továbbképzésen is részt vett az iparbiztonsági felügyelő és a hatósági 
osztály csaknem minden tagja. Szintén változás történt a hatósági és szakhatósági eljárásokat 
szabályozó BM OKF főigazgató intézkedésben, az új eljárásrendet és a hozzá kapcsolódó 
iratmintákat 2015. július 01-től kell alkalmazni. 
A nyilvántartott veszélyes üzemek között 4 esetben történt változás. A makói székhelyű 
GIVAUDAN Hungary Kft. és a szegedi székhelyű TANKER Hungary Kft. döntött úgy, hogy 
üzemazonosítási eljárást folytat le és megkéri a katasztrófavédelmi engedélyt, veszélyes 
anyag tárolásra és felhasználásra. A TANKER Hungary Kft. területén 2014. évben, még a 
Givaudan Hungary Kft. területén 2015. évben lett üzemazonosítási helyszíni ellenőrzés 
lefolytatva. Akkor megállapításra került, hogy egyik gazdálkodó szervezet sem tárol olyan 
mennyiségű veszélyes anyagot, ami alapján a Katasztrófavédelmi törvény IV. fejezetének 
előírásai vonatkoznának rájuk. Időközben azonban a megnövekedett igények miatt már nem 
tudják a veszélyes anyag mennyiséget az alsó küszöbérték ¼ alatt tartani, ezért kérték a 
katasztrófavédelmi engedély kiadását. Mindkét kérelem elbírálása folyamatban van.  
Az év utolsó hónapjában a MOL Nyrt. elvégezte 2 üzemének SEVESO III. szerinti 
üzemazonosítását és megállapította, hogy a Ferencszállási gázgyûjtõ és a Mórahalom Észak 
gyûjtõ állomás már nem küszöbérték alatti üzem, így azok a nyilvántartásokból kikerültek. 
Jelenleg folyamatban van a MOL Nyrt. Fõgyûjtõjének, a Multigrade Kft-nek az átminõsítése 
felsõ küszöbértéket meghaladó üzemmé. 
November és december hónapban megtartásra került Szeged Megyei Jogú Város és Algyõ 
Nagyközség Külsõ Védelmi Terv gyakorlata. Algyõ Nagyközség gyakorlata teljes körû volt, 
melyet a tûzoltó egységek bemutatója még színesebbé tett. Szeged Város gyakorlata egy 
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törzsvezetési gyakorlat volt. Ezen az összejövetelen a megszokottnál több meghívott vett 
részt, mivel első alkalommal lett bemutatva a döntéstámogató térinformatikai rendszerünk. 
A Szegedi KvK folyamatosan végzi üzemazonosításhoz kapcsolódó helyszíni ellenőrzéseit a 
veszélyes üzemek területén. A vizsgált időszakban 24 veszélyes anyagokkal foglalkozó 
gazdálkodó szervezet lett ellenőrzés alá vonva. Az ellenőrzések során megállapításra került, 
hogy a gazdálkodó szervezetek ismerik a törvényben és a végrehajtási rendeletben 
meghatározott szabályzókat. Valamennyi ellenőrzés alkalmával megtörtént a tárolt veszélyes 
anyagok mennyiségének összesítése és a rendeletben meghatározott küszöbértékekhez való 
viszonyítása. Egyetlen ellenőrzés alkalmával sem kellett hatósági intézkedést 
kezdeményezni. Az ellenőrzött 24 db gazdálkodó szervezet közül egyiket sem kellett 
küszöbértéket vagy az alsó küszöbérték ¼-ét meghaladó veszélyes anyagot tároló, 
felhasználó üzemként azonosítani. (A Givaudán Hungary Kft. az ellenőrzést követően, annak 
eredményétől függetlenül kérte meg az engedélyt). 
Azok a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek, melyek rendelkeznek katasztrófavédelmi 
engedéllyel, a gyakorlataikat rendszeresen megtervezik, bejelentéseiket időben megteszik, a 
gyakorlataikat megtartják. A belső védelmi tervek gyakorlatain tapasztaltak is azt mutatják, 
hogy az üzemeltetők komolyan veszik a biztonsággal kapcsolatos feladataikat. Valamennyi 
gyakorlat sikeresen zárult, az üzemeltetők a gyakorlatról készített jelentéseiket időben 
megküldték. A nyilvántartott 12 db alsó és felső küszöbértéket meghaladó üzem közül 10 
üzem tartotta meg a belső védelmi tervhez kapcsolódó gyakorlatát. Az év végére a MOL 
Nyrt. Metanol Tároló üzeme a tároló tartályait leürítette és kitisztítatta, így felmentést kapott 
a gyakorlat megtartása alól. A felső küszöbértéket meghaladó üzemként nyilvántartott  
Az alsó küszöbérték ¼-ét meghaladó veszélyes anyaggal foglalkozó üzemek közül egy 
esetben keletkezett tűz. Az Europe Match GmbH Magyarországi Fióktelepének Szeged, 
Bakay N. utcai üzemében gyulladt meg a csomagolásra szánt késztermék. A tűzeset nem az 
üzem területén tárolt, vagy felhasznált veszélyes anyagban keletkezett, így szintén nem 
minősült üzemzavarnak, illetve súlyos balesetnek. Az üzem vezetése ettől függetlenül a 
szükséges bejelentéseket időben megtette, a jelentési kötelezettségének a vizsgálatot 
követően eleget tett. 

Veszélyes áru szállítással kapcsolatos tevékenységek: 
2015. évben Szegedi KvK veszélyes áru szállítási tevékenységében a legjelentősebb változást 
az ADR ellenőrzésekhez kapcsolódó elsőfokú hatósági jogkör letelepítése jelentette.  
A Kirendeltség részére előírt ellenőrzések időarányosan végrehajtásra kerültek. 
A közúti veszélyes anyag szállítás területén 1 db supervisori ellenőrzés, 1 db több megyét 
érintő ellenőrzés és 1 alkalommal 3 napos és egy másik alkalommal 5 napos Disaster 
ellenőrzés lett végrehajtva. 2 esetben vettünk részt a rendőrség által szervezett kitereléses 
autópálya ellenőrzésen. Szeged KvK a közúti ellenőrzéseit kizárólag a két határátkelő helyen, 
Nagylakon és Röszkén végezte, így nem érzékelhető az ellenőrzött járművek számának 
csökkenése a MOL Bázistelep és a Prímagáz telephely üzemeltetésének szüneteltetése miatt. A 
2015. évben végrehajtott 95 db közúti ADR ellenőrzésből 18 esetben a közlekedési hatósággal 
közösen, 20 esetben a NAV képviselőivel közösen hajtottuk végre, a rendőrség azonban 
valamennyi alkalommal jelen volt. A közúti veszélyes anyag szállítások ellenőrzése során 21 
esetben kellett hatósági intézkedést kezdeményezni. Ezen felül a hatósági jogkör változása 
miatt 2 folyamatban lévő ügy került átvételre Csongrád MKI-ról. A 21 db hatósági eljárás 
során összesen 8.866.663,- forint ADR bírság került kiszabásra. Ebből befizetésre került 
7.833.331,- forint. Egy ügyfél fellebbezte meg a 400.000,- forint bírságot, egy esetben pedig 
végrehajtási eljárás van folyamatban 100.000,- forint megfizetése érdekében és 2 ügyben nem 
telt le a fizetési határidő. A befizetendő összeg 2 x 266.666,- forint.  
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Az ADR telephelyi ellenőrzések össze lettek kapcsolva a veszélyes üzemazonosítási 
eljárásokkal. A vizsgált időszakban összesen 25 alkalommal lett ilyen ellenőrzés megtartva. Az 
ellenőrzések során hiányosság, illetve szabálytalanság nem került megállapításra. 
A veszélyes áru vasúti szállításának ellenőrzései a havi terveknek megfelelően zajlottak. A 
tervezett szállítások bejelentő lapjai rendszeresen megérkeztek az igazgatóság főügyeletéről. A 
47 alkalommal végrehajtott ellenőrzés során 2 esetben kellett hatósági intézkedést 
kezdeményezni, még a 6 RID telephelyi ellenőrzés során 1 esetben indult hatósági eljárás. A 
szabálytalanságok miatt 450.000,- forint összegben került bírság kiszabásra, melyből 
100.000,- forint lett megfizetve. A vasúti ellenőrzések során 1 esetben jelölés szabálytalansága 
miatt, 1 esetben pedig a szállító járművön tartandó felszerelés hiánya miatt indult eljárás. A 
felszerelés hiány a miatt kiszabott 50.000,- forint bírság ellen fellebbezetek, az ügy jelenleg II. 
fokon van. A jelölés szabálytalansága miatt indított eljárásban kiszabott 300.000,- forint bírság 
megfizetésére végrehajtási eljárás van folyamatban. A telephelyi ellenőrzésen megállapításra 
került, hogy az üzem veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó nem volt bejelentve a 
közlekedési hatósághoz. Az ebben az ügyben kiszabott bírság 100.000 Ft összegben 
megfizetésre került. 
2015. évben veszélyes áru szállítással kapcsolatos baleset nem történt.  

Kritikus infrastruktúra védelemmel kapcsolatos tevékenység: 
A kihirdetett jogszabályok és intézkedések mindegyike rendelkezésre áll. Kirendeltségünkre 
2015. évben szakhatósági megkeresés nem érkezett. 
Az iparbiztonsági szakterület több alkalommal tartott képzést a hatósági osztály állományának. 
Január hónapban a veszélyes üzemek veszélyességi övezetein belüli építés szabályairól, 
március hónapban pedig az ADR előírásokban történt változásokról. Egy alkalommal az 
ammónium-nitrát tárolási előírásairól és az anyag veszélyeiről, egy alkalommal pedig a légi 
veszélyes áru szállítással kapcsolatos új szabályzók lettek ismertetve. A közbiztonsági 
referensek részére rendezett szakmai napon az iparbiztonsági felügyelő az önkormányzatokat is 
érintő iparbiztonsági változásokat ismertette. Tájékoztatta a referenseket az alsó, felső és 
küszöbérték alatti veszélyes üzemekkel kapcsolatos polgármesteri teendőkről.  
Az iparbiztonsági szakterülettel kapcsolatos adatokat a 3. számú melléklet és az ADR-RID 
táblázat tartalmazza. 

4. Polgári védelemi szakterület:  
A Szegedi KvK illetékességi területén lévő 44 településből 2 db I. katasztrófavédelmi 
osztályba, 15 db II. katasztrófavédelmi osztályba, és 27 település került III. katasztrófavédelmi 
osztályba. A jogszabályi meghatározások és az ismert kockázati tényezők értékelése 
következtében a besorolások megalapozottak voltak. Az éves felülvizsgálatot 2015. augusztus 
hónapban megkezdtük az önkormányzatok bevonásával. A felülvizsgálatok eredményeként 
besorolás változtatási javaslatot nem tettek a települések polgármesterei. 
A polgári védelmi szakterületen a hatósági szemlélet mellett kiemelt feladatként kezeljük a 
lakosság aktív és passzív tájékoztatását, mely kapcsán az év során 34 rendezvény alkalmával 
több mint 14000 fő találkozott a katasztrófavédelem tájékoztatóival. A kockázati helyszínek 
ellenőrzése valamint a különböző eseti vagy tervezett telephelyi ellenőrzések során a 
megelőzés szemlélet továbbra is meghatározó. A hatékonyság növelése érdekében az 
ellenőrzéseinket a társszervek, önkormányzatok és egyéb szakemberek bevonásával végezzük 
előzetes tényfeltárások, vizsgálatok, kockázati tényezők figyelembevételével. Így a feladataink 
végrehajtása során a tudatos kockázat értékelés és kezelés is fő szempontként jelentkezik. A 
polgári védelmi szakterület koordinálásában 410 db ellenőrzés került végrehajtása 2015-ben. A 
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feladat végrehajtások során 21 esetben tártak fel hiányosságot a vízkárelhárítási tervek és a 
kockázati helyszínek ellenőrzése során.  
 

Vizsgált kategória     Kategóriához tartózó érték 
Befogadó helyek ellenőrzése     14 
Egyéb ellenőrzés       50 
Fák, fasorok ellenőrzése      51 
Védművek ellenőrzése      12 
Vízelvezetők ellenőrzése      224 
Vízkárelhárítási tervek ellenőrzése     52 
Víztározók ellenőrzése      7 

A feladatok ütemezésénél figyelembe vettük a rendelkezésünkre bocsátott prognózisokat, 
melyek segítségével a kirendeltség az adott időszakokra vagy témakörökre részletes 
feladatszabásokat határozott meg az végrehajtói állomány részére az elvégzendő feladatokat 
illetően. 

Ár- és belvíz védekezésre történő felkészülés: 
A veszély-elhárítási tervek felülvizsgálat során az alaptervek mellékletét képező 
vízkárelhárítási tervek supervisori ellenőrzését a kirendeltség az ATIVIZIG munkatársaival 
egyeztetve tervezte végrehajtani. Az ATIVIZIG hivatkozva, hogy a vizek kártételei elleni 
védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Kormány rendelet az ATIVIZIG szakmai 
irányítási feladatkörébe rendelte a települések vízkárelhárítási terveinek jóváhagyását az 
általuk bekért dokumentumok vizsgálatát végrehajtották. Az ATIVIZIG az általa 2015. január 
31-ig bekért vízkárelhárítási tervek tartalmi felépítését a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet az 
árvíz- és a belvízvédekezésről szabályzó szerint vizsgálta.  
A személyes egyeztetések alapján a települések vonatkozásában az ellenőrzés eredményéről 
szóló tájékoztatást az igazgatóság részére az ATIVIZIG biztosítani fogja. A vonatkozó 
tájékoztatók az általunk készített dokumentumok mellékleteként kerültek lefűzésre. 
A szabályzók figyelembe vételével a 181 db belvízvédelmi és 12 db árvízvédelmi tárgykörű 
ellenőrzést hajtottunk végre. Az ellenőrzések lebonyolítására a saját állományon túl az 
ATIVIZIG Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnöksége, ATIVIZIG Szegedi Szakaszmérnöksége, 
a Szegedi Vízmű Zrt., a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. és az önkormányzatok 
közbiztonsági referensei, illetve egyéb munkatársai is bevonásra kerültek. Az ellenőrzések 
során a települések vízkár- elhárítási terveiben foglalt vízelvezetés szempontjából frekventált 
területek, és a korábbi beavatkozások tapasztalatai szerinti kockázati helyszínek vizsgálatát 
végeztük. A kirendeltség polgári védelmi felügyelője két hetente részt vett a szegedi partfal 
rekonstrukcióval kapcsolatos kooperációkon és a mérnök által egyeztetett bejárásokon. 
Korábban részt vettünk az ATVIZIG által ütemezett és vezetett árvízvédelmi fővédművek 
bejárásán, ellenőrzésén. Az ellenőrzések tapasztalataival kapcsolatban ismét megállapítható, 
hogy minden település végzi a meglévő belterületi csatornák tisztítását, kaszálását illetve, 
pályázati vagy saját forrásból létesítenek, újítanak fel szakaszokat. A belterületi belvízelvezető 
csatornák folyamatos karbantartás mellett alkalmasak a csapadékvíz elvezetésére. 
A 2015-ös évben a kirendeltség területén 10 alkalommal történt vis maior eseménnyel 
kapcsolatos bejelentés. A bejelentések vizsgálatában az igazgatóság munkatársa mellett 
minden alkalommal részt vett a polgári védelmi felügyelő is. A vis maior bejelentések 
eredményeként 8 település kapott támogatást a „természeti eredetű erő- belvízi helyzet”-ek 
kezelése érdekében. A vízkár-elhárítási feladatokkal kapcsolatban a műveletirányítással, a 
katasztrófavédelmi megbízottakkal és a közbiztonsági referensekkel egyeztetve sikerült a 
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bejelentések tartalmának pontosítása az önkormányzatok erőinek, eszközeinek felmérése és a 
szükség szerinti helyszín bejárással a beavatkozások szükségességének megítélése.  
A vízügyi szakaszmérnökségekkel és a társszervekkel a kapcsolattartás biztosított a jelentkező 
feladatok megfelelő koordinálása érdekében. Az ATIVIZIG osztályvezetője és a Csongrád 
MKI Területi Vízügyi Hatóságának képviselője is részt vett a kirendeltség kezdeményezésére 
megrendezésre került belvízvédelemmel kapcsolatos továbbképzésen, ahol tájékoztatást adtak 
az igazgatóság érintett állománya részére a kialakult és várható helyzetekről, az önkormányzati 
csatornák átvételével kapcsolatos ügymenetről és a technikai lehetőségeikről.  

Nyári teendőkre történő felkészülés:  
A nyári hónapokra, hőhullámra való felkészülés érdekében pontosításra kerültek az 
illetékességi területén a nagyobb befogadó képességű légkondicionált épületek, helyiségek 
címjegyzékei. Az informatikai osztály és a kirendeltség együttműködésének eredményeként 
készített térinformatikai alkalmazások tesztelését és gyakorlati alkalmazását a kirendeltség 
kiemelt fontosságú feladatként kezeli. 
A hivatásos tűzoltó parancsnokságok a nyári időszakban is fogadták az iskolás csoportokat, 
táborozókat előzetes egyeztetések alapján. A bemutatók és a csoportok laktanya látogatása 
során felhívtuk a fiatalok figyelmét a tűzgyújtási tilalom tartalmi elemeire és a nyári időszak 
egyéb veszélyforrásaira. 

Téli teendőkre történő felkészülés: 
A Szegedi KvK a téli rendkívüli időjárásra való felkészülését már 2014. október hónapban 
megkezdte és a feladat meghatározásoknak megfelelően járt el. A települések képviselőivel 
napi szintű kapcsolatot tartottunk és egyeztettünk a szükséges intézkedésekkel kapcsolatosan. 
Az egyeztetések eredményeképpen Algyő és Kistelek településen a hideg időjárásra való 
tekintettel ideiglenes melegedőhelyek lettek kijelölve. A közbiztonsági referens és a polgári 
védelmi felügyelő egyeztetése alapján Molnár Áron, Algyő polgármestere elrendelte 2015. 
január 7-én határozatlan időre az Egyesített Szociális Intézmény éjszakai nyitva tartását a hideg 
időjárás miatt krízishelyzetbe került algyői lakosok megsegítésére. 
A Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat keretében működő Idősek Gondozóháza, 
együttműködve Kistelek Város Önkormányzatával, Kistelek Város Rendőrkapitányságával, 
valamint a Kisteleki Katasztrófavédelmi Őrssel, átmeneti elhelyezést biztosított a nagy 
hidegben veszélyeztetett és kihűlésnek kitett emberek részére a társulás közigazgatási 
területére vonatkozólag (Baks, Balástya, Csengele, Kistelek, Ópusztaszer, Pusztaszer). 
A téli kockázati helyszínekként értelmezhető veszélyes útszakaszok ellenőrzése 21 esetben 
megtörtént. A kockázati helyszínekhez kapcsolt és a téli időszakra lebiztosított gépek adatainak 
felülvizsgálata a 35610/5156. számú kirendeltség-vezetői feladatszabás alapján 2015. 
november 30-ig került aktualizálásra, pontosításra. 
A polgármesterek, illetve a települések képviselői meghívást kaptak a HVB-k őszi soros 
üléseire, ahol a jelenlévők tájékoztatása megtörtént. Ezen felül 2015. november 25-26. 
időszakban a települések közbiztonsági referensei és védelmi ügyintézői részére 
megrendezendő értekezleten szintén a témával kapcsolatos tájékoztatási, felkészítési 
feladatainknak megfelelően jártunk el.  
A kirendeltség illetékességi területére vonatkozóan minden település tekintetében 
meghatározásra kerültek azok az intézmények, amelyek alkalmasak lehetnek melegedőhely 
funkciójának betöltésére. A lebiztosított melegedő- és befogadóhelyek adatai a HELIOS 
rendszerben rögzítésre kerültek és a 35610/4648/2015. ált. számú feladatszabás szerint 2015. 
október 30-ig aktualizálásuk megtörtént. A polgári védelmi felügyelő által a korábbi 
tapasztalatok és a kockázati tényezők figyelembevételével 13 befogadóhely és/vagy 
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melegedőhely került kijelölésre helyszíni ellenőrzésre. A feladatokat határidőre az állomány 
végrehajtotta, a végrehajtás során hiányosságot nem tapasztalt. 
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. üzemmérnökségeivel egyeztettünk a forgalom visszatartási 
pontokról, valamint a lefagyásra különösen veszélyes útszakaszok ellenőrzéséről. Az 
ellenőrzések végrehajtására az üzemmérnökségek illetékességi területeit figyelembe véve 
került sor a rendőrség bevonásával 2015. október 30-ig. Hiányosságot nem tapasztaltunk, 
illetve megállapítást nyert, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a részére meghatározottak 
szerint november 15-ig helyezi el a téli időjárással kapcsolatos tájékoztató és egyéb biztonsági 
eszközeit a kijelölt helyekre. 

Veszély-elhárítási tervezés: 
Szegedi KvK illetékességi területéhez tartozó települések veszély-elhárítási terveinek 
felülvizsgálatai az alaptervek és a kapcsolódó mellékletek vonatkozásában végrehajtásra 
kerültek.  
A felülvizsgálat végrehajtására a veszély-elhárítási tervek kidolgozásáról szóló 23/2013. számú 
BM OKF Főigazgatói intézkedés, valamint annak 1. sz. mellékletének, 2. függelékének 
figyelembe vételével, továbbá a Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 35610/818-1/2015. 
ált. számú feladatszabásában meghatározott pontok figyelembe vételével került sor.  
A veszély-elhárítási tervek és mellékleteinek rendeltetéséből adódóan, az emberi élet, a 
lakosság alapvető ellátásának biztosítását, a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak, a kritikus 
infrastruktúrák védelmét és a katasztrófák következményeinek csökkentése érdekében 
szükséges intézkedéseket tartalmazó bekezdések áttekintése, aktualizálása megtörtént. 
A települési veszély-elhárítási terveket érintő változások: 
- A tervekből törlésre kerültek a védelmi igazgatás tekintetében a helyi védelmi 
bizottságokon túlmutató adatok, így a „Nemzetközi tájékoztatás és segítségnyújtás rendje”, a 
„Területi irányítás rendje” és a „Központi irányítás” elnevezésű bekezdések.  
- A települési veszély-elhárítási tervek, alapterveiben az érintett személyek beosztásai és 
munkakörei kerültek feltüntetésre, míg személyes adataik és elérhetőségeik a veszély-elhárítási 
tervek újonnan létrehozott mellékletét képező regiszterben kerültek rögzítésre.  
- A tervekben, a kockázatbecsléshez kapcsolódó nem releváns veszélyeztető tényezők 
törlése megtörtént. 
- A tervekben továbbá aktualizálásra kerültek az érintett együttműködő szervek adatai, így 
a névváltozásból és elérhetőségük változásából adódó eltérések. 
- A helyszíni operatív törzs belső kommunikációját szabályzó, eszközök megnevezését és 
funkcióját tartalmazó táblázat szintén aktualizálásra került.  
Tekintettel, a települési veszély-elhárítási tervek felülvizsgálata során tapasztalt jelentősebb 
változásaira, az elkészült tervek a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. 
(X.10.) Kormányrendelet 28. § (6) szerinti vizsgálata megtörtént.  
A kitelepítési- és befogadási tervek korábbi átdolgozásának felülvizsgálatát végrehajtottuk, a 
pontosításokat elvégeztük.  
Tekintettel a kapcsolódó munkálatok ütemezésére 2015. szeptember-november időszakban a 
járási és a kirendeltségi tervkivonatok aktualizálását is végrehajtottuk. Ennek eredményeként 
2016. január 04-én a kirendeltség új összesített tervet terjesztett fel jóváhagyásra az 
igazgatóság részére. 

Közbiztonsági referensek: 
A Szegedi Hivatásos Tűzoltóparancsnoksághoz tartozó települések katasztrófavédelmi 
osztályba sorolásának eredményeképpen Szeged járás településein 10 település rendelkezik 
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közbiztonsági referenssel. Domaszék, Sándorfalva és Szatymaz III-as osztályba lett sorolva, de 
a korábbi közbiztonsági referensek a továbbiakban is ellátják közbiztonsági referensi 
feladataikat. Véleményük szerint így többlet információhoz és szakmai segítséghez jutnak 
mind a megelőzési, mind a kárelhárítási feladatok során, amit a településük biztonsága 
érdekében tudnak kamatoztatni. Ferencszállás, Klárafalva és Kübekháza esetében a 
körjegyzőség munkatársa látja el a közbiztonsági referensi feladatokat. Mórahalom járás 
településein nincsenek kijelölt közbiztonsági referensek, azonban a települések „védelmi 
ügyintézői” segítik a munkánkat. A közbiztonsági referensek rendelkeznek megfelelő szintű 
végzettséggel. A közbiztonsági referensek a települési polgármesterek feladat 
meghatározásának megfelelően vesznek részt a katasztrófák elleni védekezés feladatainak 
tervezésében, szervezésében. Tapasztalataink szerint több esetben is gondot jelent, hogy a 
közbiztonsági referensek kapcsolt munkakörben látják el feladataikat, ezért a folyamatos 
adatpontosítások, dokumentációk készítése nehézséget okoz még a kisebb településeken is. A 
referensek többsége nem tölt be vezető pozíciót az önkormányzatoknál, így nem minden 
esetben jut el hozzájuk a szükséges információ, illetve az érdekérvényesítő képesség is csökken 
ezekben az esetekben. A nagyobb városok (Makó, Szeged) esetében az előírások szerinti 
polgári védelmi szervezetekre vonatkozó létszámok, technikák naprakészen tartása 
megoldhatatlan feladat elé állítja a közbiztonsági referenseket, akik ezeken a helyeken is 
kapcsolt munkakörben látják el a feladataikat. Szeged esetében az üzemek száma, a lakosság 
száma és az egyéb infrastrukturális elemek nagysága miatt a közbiztonsági referens mellett a 
szervezet szerinti vezetőjével a városüzemeltetési irodavezetővel és a címzetes főjegyzővel is 
egyeztetnünk kell. Ennek köszönhetően a feladatok (ellenőrzések, szemlék, tervezési feladatok, 
gyakorlatok) szakmai megoldása érdekében a témakörökkel foglalkozó osztályok 
munkatársaival közvetlen biztosított a kapcsolattartás a közbiztonsági referens utólagos 
tájékoztatásával vagy kihagyásával. A 2015. évben a közbiztonsági referensek közreműködtek 
a veszély-elhárítási tervek és mellékleteik pontosításában, a katasztrófavédelmi osztályba 
sorolás felülvizsgálatában, a HELIOS adattár feltöltésében, frissítésében, polgári védelmi 
szervezetek személyi és technikai beosztó határozatainak elkészítésében, vízkár-elhárítási 
tervek felülvizsgálatában, rendkívüli téli időjárásra való felkészülésben, kockázati helyszínek 
ellenőrzésében. A tervezési feladatok során a minták elkészítése mellett is szinte csak az 
adatszolgáltatások tekintetében tudnak lényeges segítséget nyújtani. A feladatrendszer 
tekintetében szükséges kiemelni Algyő Nagyközséget a közigazgatási területén lévő ipari 
létesítmények és az árvízi veszélyeztetettség miatt. A település közbiztonsági referensének az 
általános tervezési felkészülési feladatok mellett az ipari parkot érintő kérdésekben is 
információkkal kell rendelkeznie. A településen kiemelt fontossággal bírnak a 
lakosságvédelemmel kapcsolatos megoldási lehetőségek. A közbiztonsági referensek megfelelő 
kapcsolatot építettek ki és tartanak fenn a hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel. Feladataikat 
a fő tevékenységi körük mellett megfelelően látják el a feladataikat. A kapcsolódó feladatok 
ütemezése kapcsán, a 2015. szeptemberi felmérés szerint, a személyi változások kapcsán 
szükséges volt alaptanfolyam szervezésére. A Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
munkatervének megfelelően 2015. 11. 25-26. között az új közbiztonsági referensek felkészítése 
és vizsgája megtartásra került. A Szegedi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon, illetve a Makói 
Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon tartott vizsgákon 7 fő jelent meg és tett sikeres alapvizsgát. 
A közbiztonsági referensek részére legalább évente értekezletet, referádát vagy továbbképzést 
tartottunk, melyeken a szakterületeket érintő aktualitásokról is tájékoztatást kaptak.   

Polgári védelmi szervezetek: 
A polgári védelmi szervezetek feltöltésére és felkészítésére 2015-ben is nagy figyelmet 
fordított a kirendeltség. A Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén lévő 
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44 településen a katasztrófavédelmi osztályba-sorolások és az érvényes szabályzók értelmében 
2500 fő polgári védelmi szolgálatba beosztott létszám szükséges. A feltöltöttség szempontjából 
korábban két település Makó és Szeged esetében volt szükséges beavatkozni a szükséges 
létszám elérése érdekében, a többi településnél a fluktuáció nyomon követése és a felkészítések 
tervezése jelenti a fő feladatot. Tekintettel, hogy az érintettek adatváltozási kötelezettségeiknek 
nagyon kevés alkalommal tesznek eleget, főleg a nagyobb településeknél gondot okoz a 
naprakészen tartás és a felkészítések egymásra építése. Makón az előírt 300 fő eléréséhez 
nyilvántartások alapján további 82 fő beosztása vált szükségessé, amit 2015. március 31-ig az 
önkormányzattal és egyéb szervezetekkel történt egyeztetések alapján végrehajtottak. Szeged 
esetében a 327 fő beosztása volt indokolt a jogszabály szerinti 750 fős létszám eléréséhez. 
Szeged vonatkozásában az elmúlt évben a választások és az önkormányzat szervezeti 
átalakításai miatt nem tudtuk érdemlegesen növelni a létszámot, de az egyeztetések már akkor 
megkezdődtek. A megbeszélések értelmében elsősorban az önkormányzati cégek munkatársai, 
alkalmazottjai jelentették a bővítés fő bázisát, de felmérve a kockázati tényezőket és a 
szükséges erőket egyéb cégek munkavállalói és eszközei is lebiztosításra kerültek.  
Korábban a megyei polgári védelmi főfelügyelőnél kezdeményeztük a Csongrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Szegedi Tudomány Egyetemmel való együttműködési 
megállapodás tárgykörének bővítését a polgári védelmi szolgálattal és az ideiglenes polgári 
védelmi szolgálattal kapcsolatos lehetőségek, az önkéntesség népszerűsítése és a 
lakosságtájékoztatási lehetőségeink bővítése érdekében, de az egyeztetésekről információkkal 
nem rendelkezünk. A Talentum Alapítvánnyal történt egyeztetések alapján a kirendeltség 
szerepet vállalt az alapítvány által toborzott önkéntesek képzésében és mentőcsoportokban való 
szerepvállalásuk segítésében. Civil szervezetekkel is több esetben felvettük a kapcsolatot, 
melynek eredményeként az I. – II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt településeken 
megalakításra kerültek a települési mentőcsoportok (17 település, 166 fő) A civil szervezetek 
megkeresésére és szerepvállalására azért volt szükség, mert a tájékoztatók nem hozták meg a 
várt eredményt. Tovább nehezítette a feladat végrehajtást, hogy szabályzókban nem került 
rögzítésre a települési mentőcsoportok definíciója és felépítése, ezért a fentiek 
figyelembevételével leginkább önkormányzati dolgozók bevonásával a járási mentőcsoportok 
dokumentációit használtuk mintának. Tapasztalataink szerint egy káresemény 
bekövetkezésekor az emberek tenni akarása és az önkéntesség jelentősége fokozódik és a 
jelentkezők száma az adott esemény kapcsán jelentőssé válik. Ezért felkészültünk az ideiglenes 
polgári védelmi szolgálatra való beosztások és a gyorsított ütemű felkészítések végrehajtására 
is.  
A települési mentőcsoportok közül 16 vett részt a rendszerbeállító és minősítő gyakorlatokon. 
A Baks Települési Mentőcsoport gyakorlata és a polgári védelmi szervezeteinek felkészítése a 
polgármesterrel történt egyeztetés alapján 2016. I. negyedévében kerül megtartásra. Ezen felül 
a Szeged Települési Mentőcsoport és a DAKK Szeged Járási Mentőcsoport részt vett a 2015. 
június 29-i, az M43 autópályán lebonyolított komplex katasztrófavédelmi gyakorlat 
végrehajtásában is. A Szerbiai határ menti, határhoz közeli települések esetében a tervezett 
gyakorlatok végrehajtását nehezítették a migrációs problémák.  
Az idei évben lehetőség nyílt a mentőcsapatok részére is pályázatok benyújtására a működésük 
segítése érdekében. A kirendeltség illetékességi területén lévő települési mentőcsoportok közül 
a 2015-ben alakult Fit World Sportegyesület, mint Szeged Települési mentőcsoport adott be 
pályázatot, amely a tájékoztatások alapján nem nyert támogatást. 
A területi rendeltetésű mentőcsoportok közül Balástya ÖTE, mint a Kisteleki Mentőcsoport 
tagja és alapítójaként 2015. évben, a pályázat beadásáig, 5 alaklommal végzett mentőcsoport 
feladatkörébe tartozó beavatkozást Balástya közigazgatási területén kívül. A korábbi feladatok 
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tapasztalatai alapján nyújtott be pályázatot technikai eszközök beszerzésére. A mentőcsoport a 
benyújtott pályázat alapján nem nyert támogatást. 
A Vöröskereszt Csongrád Megyei Igazgatóságával történt egyeztetések eredményeként 
megalakításra került a Szegedi Vöröskereszt Önkéntes Tűzoltó Egyesület és Mentőcsoport, 
mely járási mentőcsoportként logisztikai, műszaki mentési és egészségügyi szempontból is 
kiválóan illeszkedik a meglévő lakosságvédelmi egységekhez és jól kiegészíti azok 
kapacitásait. Az új mentőcsoport minősítő gyakorlatát 2016. márciusra tervezzük végrehajtani. 

Lakosságfelkészítés: 
A lakosságfelkészítési feladataink során a kirendeltség a 2015. évben a passzív felkészítési 
mód lehetőségeit kiemelten alkalmazta. A különböző fórumok adta lehetőségek 
kihasználásával és a saját szervezésű rendezvények révén 2015-ben 34 alkalommal 14272 fő 
tájékoztatása történt meg. A rendezvények szervezése során a meglévő kapcsolataink mellett új 
partnerekkel is jó kapcsolatokat építettünk ki. A civil szervezetek mellett a NAV Dél Alföldi 
Régió Vám- és Pénzügyőrségével közösen szervezett gyakorlataink, tájékoztatóink az idei 
évben is nagy érdeklődést váltottak ki. A külső kapcsolatok terén további előrelépések 
történtek, így a felkéréseket figyelembe véve a Szegedi Törvényszék és a Decathlon Szeged 
rendezvényén történő megjelenéseink új program elemként jelentkeztek. Az idei évben is 
kiemelkedő érdeklődés kísérte a Katasztrófavédelmi Kirendeltség „nyílt napjait”, amelyeket a 
Szegedi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állományával a laktanya területén, illetve a Szegedi 
Vadasparkban szerveztünk. A két rendezvényen körülbelül 2500 fő ismerkedhetett meg a 
katasztrófavédelem feladataival, technikai eszközeivel és a különböző kockázati tényezőkkel. 
Az ifjúsági versenyek helyi fordulóinak lebonyolítása a Szegedi HTP szervezésében történt. A 
tervezett programok mellett egész évben fogadtuk az óvodás, iskolás csoportokat és előzetes 
egyeztetések alapján iskolai előadásokat is tartottunk. Külön figyelmet fordítottunk a 
pedagógusok felkészítésére és tájékoztatására, valamint a fogyatékkal élők részére egyedi 
programokat szerveztünk az ellátó intézményekkel együttműködve. 
 

Helyi Védelmi Bizottságok: 
Az előzetes ütemterv alapján a Helyi Védelmi Bizottságok 2015. áprilisban megtartották a 
soron következő ülésüket. Az ülések alkalmával napirendi pontként megtárgyalásra kerültek a 
HVB-k 2015. évi feladattervei, valamint 2015. évi pénzügyi tervei; beszámolók a 2014. évi 
katasztrófavédelmi feladatokról; beszámolók az ár- és belvízvédelmi feladatokra történő 
felkészülés helyzetéről, a belvízi védekezés tapasztalatairól; a HVB-k Szervezeti és Működési 
Rendjének, valamint a VTMCS és a KMCS működési rendjének módosításairól. A polgári 
védelmi felügyelő koordinálásával a katasztrófavédelmi elnökhelyettesek, katasztrófavédelmi 
megbízottak megfelelően tájékoztatják a HVB elnökeit és a HVB titkárokat a szükséges és 
esetleges feladatokról. A Járási Hivatalok vezetőivel rendszeresen, legalább havi szinten 
történik egyeztetés és szükség szerinti tájékoztatás, felkészítés. Az elmúlt időszakban a 
kirendeltség illetékességi területén 3 járás vonatkozásában történt változás a járási 
hivatalvezetők tekintetében. Makó és Kistelek esetében már az új hivatalvezetők vezették le az 
áprilisi HVB üléseket. Szeged esetében 2015. augusztus 10-től a hivatalvezető felmentése miatt 
a járási hivatalvezető-helyettes és a kirendeltség vezető koordinálja a HVB munkáját. 
A HVB-ket érintő változások és az MVB titkársága által végrehajtott ellenőrzések tapasztalatai 
alapján a Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség egyeztetést és felkészítést szervezett a 
HVB titkárok részére 2015. április 10-én. Az általunk kezdeményezett és szervezett 
rendezvényhez csatlakozott a Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség érintett állománya és 
az általuk érintett járások HVB titkárai is. Az egyeztetésre meghívást kapott és megjelent az 
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MVB titkára, valamint a titkár-helyettes is. A fórum segített a szabályzók és a szükséges 
dokumentációk egységes értelmezésében és a vonatkozó feladatok ütemezésének és 
tervezésének végrehajtásában. 
Az őszi soros HVB ülések alkalmával az alábbi napirendi pontok előterjesztése történt meg: 

1. A Szegedi Járási Helyi Védelmi Bizottság Szervezeti és Működési Rendjének módosítása 
2. Beszámoló a Helyi Védelmi Bizottság 2015. évi munkatervében meghatározott feladatok 

elvégzéséről 
3. A rendkívüli téli időjárásra történő felkészülés tárgykörében jelentkező feladatok 

végrehajtásának megtárgyalása, elfogadása 
4. Tájékoztató az aktuális jogszabály változásokról a honvédséggel kapcsolatban 
5. Tájékoztató az ár- és belvízvédekezésre való felkészülés helyzetéről, illetve a megye 

településeit érintő belvíz elvezető rendszerek és vízkár-elhárítási tervek felülvizsgálata (szóbeli 
előterjesztés) 

6. Egyebek 
A KMCS-k és a VTMCS éves felkészítésére 2015. decemberben az igazgatóság által rendezett 
fórumon került sor. 

Közösségi szolgálat: 
Jelenleg 8 oktatási intézménnyel került sor (általános) együttműködési megállapodás 
megkötésére, miszerint a kirendeltség és parancsnokságok szervezésében teljesítik a tanulók a 
katasztrófavédelmi közösségi szolgálatot minimum 25 óra biztosításával.  
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek az idei évben aktívabban vállaltak szerepet a közösségi 
szolgálat szervezésében. A kirendeltség által korábban kidolgozott három oldalú 
megállapodások alapján 4 ÖTE összesen 10 oktatási intézmény tanulójára vonatkozóan 16 
együttműködési megállapodásban vállalt szerepet 2015. június 16. – 2015. augusztus 31. 
között. A kirendeltség illetékességi területén 2015. naptári évben 271 fő teljesített közösségi 
szolgálatot.  
A kirendeltség jelenleg a közösségi szolgálatra vonatkozóan további kapacitásokat nem tud 
bevonni és ezáltal a további nagymértékű létszám növelés nem megoldható. 
A kirendeltség polgári védelmi felügyelője a közösségi szolgálattal kapcsolatos BM OKF 
utasítás tervezetének több pontjához javaslatot terjesztett fel az adminisztrációs és a szervezési 
munkálatok egyszerűsítése érdekében, melyek többsége az utasítás új verziójába beépítésre 
kerültek. 
Az ellenőrzések rendjét és módszertanát az ellenőrzésre jogosultak ismerték, munkájuk során 
alkalmazták. Az esztendő során a 188 tervezetthez képest, 189 különböző ellenőrzést 
végeztünk, 14 elmaradt, 9 pótolt és 6 terven felül került végrehajtásra. A vezetői ellenőrzések 
alapvetően a mindennapi tevékenység vizsgálatára, a felügyeleti ellenőrzések a gyakorlatokra, 
valamint a szabályszerű működés ellenőrzésére irányultak.  

5. Gazdálkodás feladatai: 
Tevékenységünk során munkatársaimmal szem előtt tartottuk a költséghatékony működtetés 
célkitűzését, a Csongrád MKI Gazdálkodási Szabályzatában foglaltak betartását folyamatosan 
szem előtt tartva. A kirendeltség önállóan nem gazdálkodik, előleget a megyei igazgatóság 
házipénztárából vesz fel. A beérkező átutalásos számlákat, a jogosultság megvizsgálását 
követően záradéklappal a fizetési határidőt figyelembe véve eljuttatjuk a megyei 
igazgatóságra. Az ingatlan üzemeltetéséhez szükséges közüzemi fogyasztási adatokat naponta 
ellenőrizzük és nyilvántartjuk. Az üzemeltetéshez szükséges érintésvédelmi, tűzvédelmi 
szabványossági és villámvédelmi felülvizsgálatok érvényesek és dokumentáltak. A 
járműüzemeltetéssel kapcsolatos adatszolgáltatásokat határidőre felterjesztettük. A tervezett 
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és a ténylegesen megtörtént igénybevétel vizsgálatánál kiderült, hogy voltak olyan hónapok, 
amikor az előre nem tervezhető programok, és megnövekedett hatósági feladatok miatt, az 
előre megtervezett felhasználást túlléptük.  
A tervezett ingatlan karbantartási- és felújítási munkák végrehajtása a Szegedi KvK 
alárendeltségében működő tűzoltóságokon megtörtént. Az ingatlanokon végzett felújítások 
végrehajtása során követtük a Csongrád MKI Műszaki Osztályának feladatszabását és 
végeztük a kirendeltségre háruló feladatokat, az együttműködés minden esetben kiváló volt. A 
Szegedi KvK által használt ingatlanokon a Csongrád MKI igazgatósága által biztosított 
alapanyagokból felújítási munkálatokat végeztünk. 

6. Szervezeti teljesítménycélok 2016. évre: 
 
Pintér Sándor Belügyminiszter Úr által szabott feladatok 2016-ra: 

• Katasztrófavédelem műveletirányítása illeszkedjen bele az egységes segélyhívó 
rendszerbe.  

• Kezdődjön meg a készenléti járművek ütemezett korszerűsítése. 
• Induljon el a tűzoltógépjármű kisszériás és sorozatgyártásának megkezdése. 
• Történjen meg a kéményseprőipari feladatokhoz szükséges szervezeti és technikai 

fejlesztés. 
• Kerüljön nagy hangsúly az állomány egészségmegőrzésére, a szervezet teremtse meg 

ennek feltételeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szeged, 2016. január 29. 
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Melléklet: 1. sz. melléklet tűzoltósági szakterület 
 2. sz. melléklet hatósági szakterület 
 3. sz. melléklet iparbiztonsági szakterület 
 4. sz. melléklet polgári védelmi szakterület 
 5. sz. melléklet humán szakterület 
Készült:  2 eredeti példányban 
Egy példány: 25 oldal + mellékletek 
Kapja: 1. sz. példány: Irattár 
 2. sz. példány: Csongrád MKI 



 

Tűzoltósági szakterület 1. számú melléklet 
2015. 

 

1. a) diagram: Szegedi HTP esetszámai 

 

1. b) diagram: Szegedi HTP beavatkozás módja



 

Tűzoltósági szakterület 1. számú melléklet 
2015. 

 

 

2. a) diagram: Makói HTP esetszámai 

 

2. b) diagram: Makói HTP beavatkozás módja



 

Tűzoltósági szakterület 1. számú melléklet 
2015. 

 

 

3. diagram: tűzesetek megoszlása Szegedi HTP 

 

4. diagram: tűzesetek megoszlása Makói HTP
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2015. 

 

 

5. diagram: műszaki mentések megoszlása Szegedi HTP 

 

6. diagram: műszaki mentések megoszlása Makói HTP
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7. diagram: Önkéntes Tűzoltó Egyesületek részvétele a beavatkozásokban 
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8. a) diagram: esetszámok Szegeden 

 

8. b) diagram: esetszámok Makón 
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2015. 

 

 

8. c) diagram: esetszámok a környező településeken I. Algyő - Kömpöc 
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8. d) diagram: esetszámok a környező településeken II. Kövegy – Zsombó 
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2015. 

 

 

9. diagram: Katasztrófavédelmi Őrsök esetszámai 



 
Hatósági szakterület 2. sz. melléklet 

2015. 
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Iparbiztonsági szakterület 3. sz. melléklet 
2015. 

1. sz. táblázat: A Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség területén található veszélyes 
üzemek 

 
 
 

Felső küszöbértéket meghaladó üzemek: 
 
1. Szőreg 1 Stratégiai gáztároló 
2. MOL Nyrt. Algyő, E-10 tartálypark. 
3. MOL Nyrt. Algyő, Gáz üzem. 
4. MOL Nyrt. Algyő, Vasúti – Közúti Töltő és Gáztermék tisztító. 
5. MOL Nyrt. Algyő, Vasút üzem. 
6. Prímagáz Zrt. Algyő. 
7. Építési engedélyes gázturbina  
 

 

Alsó küszöbértéket meghaladó üzemek: 
 
1. MOL Nyrt. Algyő, Metanol tároló 
2. MOL Nyrt. Algyő, Főgyűjtő. 
3. FLORIN Vegyipari és Kereskedelmi Zrt. 
4. MEDIKÉMIA Zrt. 
5. MULTIGRADE Kft. 
 

 

Küszöb érték alatti üzemek: 
 
1. Europe Match GmbH Magyarországi Fióktelepe 
2. Pick Zrt. Központi telep. 
3. Pick Zrt. Maros utcai gyáregysége. 
4. Szegedi Vízmű Zrt. Algyői Vízmű telep. 
5. UNICHEM Vegyipari Kft. 
6. Szegedi Sport és Fürdők Kft. Városi Műjégpálya. 
7. ContiTech  Rubber Industrial Kft. 
8. Hódút Freeway Kft. Földeáki Aszfaltkeverő telep 
9. MOL Nyrt. Üllés Gázüzem és olajgyűjtő állomás. 
10. Hansa-Kontakt Inv. Kft. 
11. FerroPharma Kft.  
12. SOLE Mizó Zrt. 
13. Givaudan Hungary Kft. Makó (engedélyezés folyamatban) 
14. Tanker Hungary Kft. (engedélyezés folyamatban) 



 

Iparbiztonsági szakterület 3. sz. melléklet 
2015. 

2. sz. táblázat: 2015. évben végrehajtott ellenőrzések üzemazonosításhoz. 
 

Ssz. Cégnév Időpont 
1. GoodWill Pharma Kft.           2015. 01. 13. 
2. PrintWorld Kft.           2015. 01. 21. 
3. GIVAUDAN Hungary Kft.           2015. 02. 10. 
4. RRE Nyomdaipari Kft.           2015. 02. 19. 
5. Kossuth Tsz. Makó.           2015. 03. 10. 
6. Agromező 99 Kft.           2015. 03. 17. 
7. SZEREDI és Társa Kft.           2015. 03. 19. 
8. FARMMIX Kft. Sándorfalva           2015. 04. 09. 
9. Árut-Adó Kft.           2015. 04. 14. 
10. Mikro-Meat Kft.           2015. 05. 06. 
11. Temesvári Hús Kft.           2015. 05. 12. 
12. Duna-Döner Kft.           2015. 05. 19. 
13. Szegedi Sport és Fürdők Kft.           2015. 06. 04. 
14. Algyő Borbála fürdő.           2015. 06. 12. 
15. Mórahalom Szent Erzsébet fürdő           2015. 06. 11. 
16. Ligetfürdő Ingatlanfejlesztő és Fürdőüzemeltető Zrt.           2015. 07. 09. 
17. Alföldvíz Kft. Makó ivóvíz ellátó rendszer           2015. 07. 16. 
18. Kid-Land Kft.           2015. 08. 11. 
19. Maros Farmer Kft           2015. 08. 12. 
20. TAUGÉP Kft.           2015. 10. 01 
21. Cukrász Diszkont Szeged 2015. 11. 10. 
22. Gun-Brokers Kft. 2015. 11. 26 
23. Havai Tüze e.v. 2015. 12. 10. 
24. PYRO MAXX Kft. 2015. 12. 16. 

 
3. sz. táblázat: Csongrád MKI iparbiztonsági főfelügyelőségével közösen végrehajtott 

ellenőrzések 2015. évben. 
 
Ssz. Cégnév Időpont 
1. ContiTech Rubber Industrial Kft 2015. 06. 11. 

 
4. sz. táblázat: Csongrád MKI iparbiztonsági főfelügyelőségével közösen végrehajtott 

Súlyos Káresemény Elhárítási Terv gyakorlatok ellenőrzései 2015. évben. 
 

Ssz. Cégnév Időpont 
1. ContiTech Rubber Industrial Kft. 2015. 06. 11. 

 
5. sz. táblázat: Önállóan végrehajtott Súlyos Káresemény Elhárítási Terv gyakorlat 

ellenőrzések 2015. évben. 
 
Ssz. Cégnév Időpont 
1. MOL Nyrt. Üllés Gázgyűjtő 2015. 12. 08. 

 



 

Iparbiztonsági szakterület 3. sz. melléklet 
2015. 

6. sz. táblázat: Alsó-, illetve felső küszöbértéket meghaladó üzemek belső védelmi terv 
gyakorlatok 2015 évben. 

 
Ssz. Cégnév Időpont 
1. MOL Nyrt. Algyő E-10 tartálypark (KMSZ ellenőrizte) 2015. 04. 15. 
2. MEDIKÉMIA Zrt. (Megye ellenőrizte) 2015. 04. 29. 
3. MOL Nyrt. Főgyűjtő (Megye ellenőrizte) 2015. 04. 30. 
4. MOL Nyrt. Vasútüzem 2015. 06. 18. 
5. FLORIN Vegyipari és Kereskedelmi Zrt. 2015. 07. 24. 
6. MULTIGRADE Kft. 2015. 09. 30. 
7. MOL Nyrt. Vasúti, közúti töltő 2015. 10. 08. 
8. PRÍMAGÁZ Zrt. 2015. 10. 27. 
9. Szőreg-1 Biztonsági Gáztározó 2015. 10. 28. 
10. MOL Nyrt. Gázüzem 2015. 11. 12. 

 
7. sz. táblázat: ADR telephelyi ellenőrzések 2015 évben. 

 
Ssz. Cégnév Időpont 
1. GoodWill Pharma Kft.           2015. 01. 13. 
2. PrintWorld Kft.           2015. 01. 21. 
3. GIVAUDAN Hungary Kft.           2015. 02. 10. 
4. RRE Nyomdaipari Kft.           2015. 02. 19. 
5. PICK Szeged, Központi telep 2015. 02. 26. 
6. MOL Nyrt. metanol tároló 2015. 03. 06. 
7. Schenker Kft. 2015. 03. 06. 
8. Kossuth Tsz. Makó.           2015. 03. 10. 
9. Agromező 99 Kft.           2015. 03. 17. 
10. SZEREDI és Társa Kft.           2015. 03. 19. 
11. FARMMIX Kft. Sándorfalva           2015. 04. 09. 
12. Árut-Adó Kft.           2015. 04. 14. 
13. Szegedi Sport és Fürdők Kft           2015. 06. 04. 
14. Algyő Borbála fürdő.           2015. 06. 12. 
15. Mórahalom Szent Erzsébet fürdő           2015. 06. 11. 
16. Ligetfürdő Ingatlanfejlesztő és Fürdőüzemeltető Zrt.           2015. 07. 09. 
17. Alföldvíz Kft. Makó ivóvíz ellátó rendszer           2015. 07. 16. 
18. Kid-Land Kft.           2015. 08. 11. 
19. Maros Farmer Kft           2015. 08. 12. 
20. ASS Makó           2015. 09. 01. 
21. TAUGÉP Kft.           2015. 10. 01. 
22. Cukrász Diszkont Szeged           2015. 11. 10. 
23. Gun-Brokers Kft.           2015. 11. 26. 
24. Havai Tüze e.v.           2015. 12. 10. 
25. PYRO MAXX Kft. 2015. 12. 16. 

 



 

Iparbiztonsági szakterület 3. sz. melléklet 
2015. 

8. sz. táblázat: A RID telephelyi ellenőrzések 2015 évben.  
 

Ssz. Helyszín Időpont 
1. MÁV Gépészet 2015. 02. 19 
2. SCHENKER Kft. 2015. 03. 06 
3. MOL Metanol tároló 2015. 03. 06 
4. G & G Növényvédelmi Kft. 2015. 06. 25 
5. TANKER HUNGARY Kft. 2015. 06. 26 
6. MOL Vasútüzem 2015. 12. 03 

 
9. sz. táblázat: Külső Védelmi Terv gyakorlatok ellenőrzései 2015. évben. 

 
Ssz. Cégnév Időpont 
1. Algyő nagyközség (teljes körű) 2015. 10. 08. 
2. Szeged MJV (részleges) 2015. 11. 24. 

 
Veszélyes áru szállítással kapcsolatos ellenőrzések adatai 2015. évben. 
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Szegedi KvK               
2015. I. negyedév 477 51 10 6  0 6   37 37 3     
2015. II. negyedév 454 80 5 4 0 4  156 156 2     
2015. III. negyedév 424 108 5 9 0 9  98 96  1 1 2  
2015. IV. negyedév 147 25 5 2 0 2  62 60 1     
Időszaki összesen: 1502 265 25 21 0 21  353 349 6 1 1 2  

 
ADR Közúti ellenőrzést      2015 évben 95 alkalommal lett végrehajtva. 
ADR telephelyi ellenőrzést 2015 évben 25 alkalommal lett végrehajtva. 
RID Vúti ellenőrzést           2015 évben 47 alkalommal lett végrehajtva. 
RID telephelyi ellenőrzést   2015 évben  6 alkalommal lett végrehajtva 
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Veszélyes üzemekkel kapcsolatos ellenőrzések adatai 2015. évben. 
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Szegedi KvK                    
2015. I. 
negyedév 7        1           

2015. II. 
negyedév 8           3        

2015. III. 
negyedév 4           2        

2015. IV. 
negyedév 5          2 5        

Időszaki 
összesen: 24        1  2 10        

 
A hatósági jogkör változása miatt átvett (2 db) és az ADR ellenőrzések (19 db) során feltárt 
hiányosságok miatt 21 esetben indult hatósági eljárás, ahol összesen 8.866.663 Ft. összegben 
került ADR bírság kiszabásra. Ebből befizetésre került 7.833.331 Ft. Egy ügyfél fellebbezte 
meg a 400.000 Ft. bírságát, az ügybe jelenleg a II. fokú döntés még született. Egy esetben 
végrehajtási eljárás van folyamatban 100.000 Ft. megfizetése érdekében és két esetben a 
fizetési határidő még nem telt le, ez az összeg 2 x 266.666 Ft.  
 
2015 évben 3 db RID hatósági eljárás indult, összesen 450.000 Ft. RID bírság megfizetési 
kötelezéssel. Ebből befizetésre került 100.000 Ft. Egy ügyfél fellebbezte meg az 50.000 Ft 
bírságot, egy esetben pedig 300.000 Ft. megfizetésére végrehajtási eljárás lett indítva. 
 



 

 

Polgári védelmi szakterület 4. sz. melléklet 
2015. 

1. sz. táblázat: Kimutatás járási önkéntes mentőcsoportok megalakításáról, 
minősítésükről 

Név 
(mentőcsoport 

pontos 
megnevezése) 

Megalakított 
létszám (fő) 

Ténylegesen 
minősített 

létszám (fő) 

Rendszerbe- 
állító 

gyakorlat 
időpontja 

Min ősítő 
gyakorlat 
időpontja 

Min ősítés 
típusa 

Szituációs 
gyakorlat 
időpontja  

Szegedi Járási 
DAKK 

Mentőcsoport 

32 20 2013. augusztus 
30. 

2013. 
augusztus 30. 

vezetés 
irányítás, 
logisztika 

2015. július 
29. 

Négy-Határ '99 
Makói Járási 
Mentőcsoport 

25 24 2013.október 
16. 

2013.október 
16. 

alapvető 
vízkár-

elhárítás 

2015. július 
29. 

Mórahalom 
Járási 

Mentőcsoport 

29 19 2013. 
szeptember 25. 

2013. 
szeptember 

25. 

műszaki 
mentő 

2014. 
szeptember 

14. 
Kistelek Járási 
Mentőcsoport 

25 24 2013. augusztus 
20. 

2013. 
augusztus 20. 

alapvető 
vízkár-

elhárítás 

2014. április 
26. 

Szegedi 
Vöröskereszt 

Járási 
Mentőcsoport 

25  2016. március 2016. március alapvető 
vízkár 

elhárítás, 
vezetés 

irányítás, 
logisztika, 
műszaki 
mentés 

2016. 
december 09. 

2. sz. táblázat: Kimutatás települési önkéntes mentőcsoportok megalakításáról 

Járás Név 
(mentőcsoport pontos megnevezése) Település 

Megalakított 
mentőcsoport 
létszáma (fő) 

Min ősítő gyakorlat 
időpontja 

Szeged Szeged Megyei Jogú Város Mentőcsoport Szeged 13 2015. január 09. 

Szeged Algyő Települési Mentőcsoport Algyő 10 2015. október 08. 
Szeged Kübekháza Település Mentőcsoport Kübekháza 5 2015. december 12. 
Szeged Újszentiván Települési Mentőcsoport Újszentiván 10 2015. december 07. 
Szeged Dóc Települési Mentőcsoport Dóc 10 2015. december 03. 
Szeged Deszk Települési Mentőcsoport Deszk 5 2015. december 08. 
Szeged Ferencszállás Települési Mentőcsoport Ferencszállás 5 2015. április 15. 
Szeged Klárafalva Települési Mentőcsoport Klárafalva 5 2015. április 15. 
Szeged Röszke Települési Mentőcsoport Röszke 10 2015. december 04. 
Szeged Tiszasziget Települési Mentőcsoport Tiszasziget 5 2015. december 09. 
Kistelek Baks Települési Mentőcsoport Baks 44 2016. január 29. 
Makó Magyarcsanád Települési Mentőcsoport Magyarcsanád 5 2015. április 15. 
Makó Makó Települési Mentőcsoport Makó 5 2015. április 15. 
Makó Csanádpalota Települési Mentőcsoport Csanádpalota 5 2015. április 15. 
Makó Nagylak Települési Mentőcsoport Nagylak 5 2015. április 15. 
Makó Apátfalva Települési Mentőcsoport Apátfalva 5 2015. április 15. 
Makó Kiszombor Települési Mentőcsoport Kiszombor 7 2015. április 15. 
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Települések katasztrófavédelmi osztálybasorolása 
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1 Szeged I. I. I. I. 
2 Algyő I. I. I. I. 
3 Deszk III. II. II. II. 
4 Domaszék II. II. III. III. 
5 Dóc II. II. II. II. 
6 Kübekháza II. II. II. II. 
7 Röszke II. II. II. II. 
8 Sándorfalva II. II. III. III. 
9 Szatymaz II. II. III. III. 
10 Tiszasziget II. II. II. II. 
11 Újszentiván II. II. II. II. 

12 Zsombó IV. III. III. III. 

13 Forráskút IV. III. III. III. 
14 Bordány IV. III. III. III. 
15 Öttömös IV. III. III. III. 
16 Pusztamérges IV. III. III. III. 
17 Üllés IV. III. III. III. 
18 Zákányszék IV. III. III. III. 
19 Ruzsa IV. III. III. III. 
20 Mórahalom II. III. III. III. 

21 Ásotthalom IV. III. III. III. 
22 Baks II. II. II. II. 
23 Balástya II. III. III. III. 
24 Csengele NS III. III. III. 
25 Kistelek III. III. III. III. 
26 Pusztaszer NS II. III. III. 

27 Ópusztaszer NS III. III. III. 
28 Ambrózfalva IV. III. III. III. 
29 Apátfalva II. II. II. II. 
30 Csanádalberti IV. III. III. III. 
31 Csanádpalota IV. II. II. II. 
32 Ferencszállás II. II. II. II. 
33 Földeák III. III. III. III. 
34 Királyhegyes IV. III. III. III. 
35 Kiszombor II. II. II. II. 
36 Klárafalva II. II. II. II. 
37 Kövegy III. III. III. III. 
38 Magyarcsanád II. II. II. II. 
39 Maroslele III. III. III. III. 
40 Nagyér IV. III. III. III. 
41 Nagylak II. II. II. II. 
42 Óföldeák III. III. III. III. 
43 Pitvaros IV. III. III. III. 

44 Makó I. II. II. II. 

 



 

Humán szakterület 5. számú melléklet 
2015. 

 

1. diagram: Képzések létszámadatai 1. 

 

2. diagram: Képzések létszámadatai 2. 



 

Humán szakterület 5. számú melléklet 
2015. 

 

3. diagram: Képzések létszámadatai 3. 

 

4. diagram: 40 órás tűzoltó alaptanfolyamok létszámadatai. 



 

Humán szakterület 5. számú melléklet 
2015. 

 

 

5. diagram: Kisgépkezelői vizsgák létszámadatai és vizsgaszámai. 

 



lngrr66Rr BESz,An.loLo
2016

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

Besz6mol6mban vfnlatosan felsorolom feladataimat 6s az azokal kapcsolatos

tapasztalataimat. Tov6bbi felmeriil6 k6rd6seikre a testiileti iil6sen k6szseggel v5laszolok.

\Igz66ri feladataim:

l. Ktilteriileti term6ftjldek, miitargyak facsoportok feltigyelete
2. K6bor6llatok figyel6se
3 . Illeg6lis hullad6klerak6k felderit6se, felsziimolasa
4. Kiilteri.ileti ftildutak feliigyelet 6s karbantartSsa

5. K<jzremrik<id6s a kiiltertileti ftildiigyek rendez6s6ben

6. Hulladdklerak6 rekultiv6ci6janak feliigyelete
7. Parkerd6 teljes koni feliigyelete 6s karbantart6sa
8. K<izmunkaprogramban r6sztvev6 alkalmazottak kiilteriileti munk6janak ir6nyit6sa
g. Szervez6si, ir6.nyit6si feladatok a h6 eltakarit5sdban vis maior esem6nyek

elharit6s6ban
1 0. Kdzremrik<id6s teleptil6si rendezvdny ek szerv ez5sdben

11. K<izds szolg6latok a term6szetv6delmi 6rdkkel, hivatilsos vad6szokkal, erd6szeti

hat6sSggal 6s rend6rs6gi kdrzeti megbizottal.
I 2. Rendszeres kommunik6ci6 a ktilteriileti lakoss6ggal.

Tapasztalatok:

l. Kiiltertileten jelent6s szab6lys6rt6sek, btincselekm6nyek nem ttirtdntek. A kisebb

lrtek.d falop5sokat 6s vit5kat sikeriilt helyileg rendezni. Kezdemdnyeztiik a0l7l hrsz.
ft kimdr6set 6s azft teri.iletdn tal6lhat6 fak, fat<irzsek eltavolit6s6t. A kiilteriileti
ritjaink egy r6sze nem a f<ilhivatali t6rk6pnek megfelel6 helyen van. Ahol re6lis es6ly

v an a helyredl I itrlsra, ott i nt6zked6seket tesziink ennek 6rdek6ben.

2. A kiilteruleten kis egyedsz6mri k6bor illlattapasztalhat6, amelyet illtalilbantudtam
hat6konyan kezelni. Nagyobb gond a belteriileti gazdiltlan,6rizetleniil hagyott kutyrik
helyzete. Ennek kezel6se 6llaft6delmi szempontok miatt a megfelel6 befog6 eszkdzdk,

6s t6rol6 helyek hiany6ban nem megoldott.
3. IllegSlis hullad6klerak6k csak id6szakosan jelennek meg kornyezetiinkben, amelyeket

a krizmunk6sok segits6g6vel a hullad6kudvarba sz6llitjuk. Ttibb esetben sikertilt
megtal6lni a kihelyez6 szem6ly6t, akik ellen eljartunk. A szemetel6k tdbbnyire nem
pusrtaszeri lakosok. Pusztaszer ktiltertilete illeg6lis lerak6kt6l mentes kateg6ri6ba
sorolhat6.

4. A kiilteriileti foldutak illlapota id6jar6sfiigg6. Rendszeres kapcsolatot tartunk a
gazdfl<kal6s veliik egyiittmrikddve pr6brlljuk a ftjldutakat karbantartani.

Kezdem6nyez6si.inkre a fcildtulajdonosok hozzfijirulSs6val r6szben sikeriilt fedeznt a

karbantartis iizemanyagkcilts6g6t. Feltdltttttiik 6s helyre6llitottuk a 051 hrsz. utat
(Szrics J6zsef) Utkarbantart6 eszkoz<jkkel rendelkeztink, er6g6pet viszont b6relniink
kell. Jelenleg a Hulladlkgazdillkoddsi Tarsul6s KEHOP-ospfiyfnata keret6ben van

esdlytnk sajrit 90-100 LE er6g6p beszerz6s6re.



Vit6s foldtigyekn6l gyakran sziiks6ges a felek kozotti eredmdnyre vezeto

egytittmukridds segit6se. (0171 hrsz irt Magyar Ferenc-Lajollstv6nn6; 0185 hrsz. rit

Nagy D6nes-Hal6sz Zsolt)
A hullad6klerak6 rekultiv6lt tertilet6t rendszeresen karbantartjuk, cserj6ket,fdkat
gondozunk. Kozremriko dtem a monitorin g v izs gitlatok elv6 gz6s6ben.

Aktu6lis pSlyfnati el6ir6soknak megfeleloen gondozzuk az arbor6tumot. Az utak

karbantartitsa 6s a fiinyirSs rendszeres. Az esetlegesen elpusztult n<iv6nyek eltakarit6sa

megtort6nt, p6tlSsukat az rijulatok szelektSl6s6valpr6baljuk megoldani. A tertilet

tov6bbi fenntart6sSra, gondozSs6ra k6t 61land6 kozmunk6s alkalmazhsa sz0ks6ges.

A kozmunk6sok megbizhat6,j6 munk6t v6geznek, osszetart6 csapat alakult bel6liik.
Sajnos a fels6bb utasitSsok miatt a sziiks6gesndl tdbb kozmunk6st kell alkalmaznunk,

amely megneheziti az ellenorz6st 6s egyes esetekben rontja a munkamor6lt'

MunkSjukk al azonban alapvet6en el6gedett vagyok.
A h6 tol6s szervezlsdre oszvegentervet kdszitiink. Az elmrilt t6len azonban erre csak

egy alkalommal volt sziiks6g 4 6rihan.
10. LehetSsdg szerint minden rendezv6ny szervez6s6ben r6szt veszek.

1 1. Hideg t61i id6szakokban fokozottabb tanyabejfrhst tartok a r6szorul6 tanyasi lakosok

kor6ben, amelyr6l ti4lkoztatom a polg6rmestert 6s a jegyz6t.

Egy6b 6szrev6teleim:

Munk6m v6gz6sercsaj6t tulajdonri j6rmiivet haszn6lok, amelyre 500 km/h6

k<ilts6g6tal 6n74 szlmolhatok eI. Az eredm6nyes munka elv6gz6s6hez 6s egy6b j 6rul6kos

kdltsdgek fedez6sdre ez fitalSbart nem elegend6.

A belvizelvezeto csatom6k helyzete megoldatlan. A vizgazdftlkod6si tarsulat megszrint. A
csatorn6k kezeldse az ATIYIZIG hat6sk<ir6be tartozik.

Egytittmtik<id6si meg6llapod6st kdtdttiink a kisteleki s6ggal, amelynek

keret6ben havi k6t alkalommal koz<is szolg6latot teljesitiink.

Pusztaszer, 2016. apr. 20.

5.

6.

8.

9.



Pusztaszer Község Polgármesterétől 
 
Iktatószám: 378/2016             

E L Ő T E R J E S Z T É S 
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. április 28-ai ülésére 
 
Tárgy: A községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A helyi önkormányzatokra vonatkozóan az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)- (5) bekezdése 
alapján készítjük el a  2015. évi költségvetési rendelet módosítását, amely a 2015. IV. negyedév végére összegyűlt 
változások költségvetési előirányzatokon történő átvezetése.  
 
A javasolt rendelet-módosítást az alábbi indokolással terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 
 
BEVÉTELI JOGCÍMEK 
 
I. Önkormányzati költségvetési és finanszírozási bevételek (14.468 eFt) 
 
I.1 Működési költségvetési bevételek 
 
I.1.1. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 
 

B113 Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 
 A következő összegekkel javaslom emelni az előirányzatot (283 eFt)   

Lakásfenntartási támogatás 
 

B115 Működési célú költségvetési tám. és kieg. tám. 
 A következő összegekkel javaslom emelni az előirányzatot (1.096 eFt)   

2015. évi bérkompenzáció 189 eFt, szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása 907 eFt. 
 
B12 Elvonások és befizetések 
A következő összeggel javaslom csökkenteni  az előirányzatot (1.047 eFt) 

Rovat és kormányzati funkció helyesbítés miatti átcsoportosítás 1.047 eFt. 
 
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 
A következő összeggel javaslom emelni az előirányzatot (13.089 eFt) 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 9.931 eFt, Startmunka mintaprogram belvízelvezetés projekt 
1.456 eFt, Természetbeni támogatás Erzsébet utalvány II. 655 eFt, Rovat és kormányzati funkció 
helyesbítés miatti átcsoportosítás 1.047 eFt. 
 
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 
A következő összeggel javaslom csökkenteni  az előirányzatot (939 eFt) 

Előirányzat csökkentés nem realizálódott bevételek miatt 939 eFt. 
 
B25 Egyéb felh. célú támogatás bevétele áh-on belülről 
A következő összeggel javaslom emelni az előirányzatot (400 eFt) 

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés támogatása hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 400 eFt. 
 
I.1.3 B3 Közhatalmi bevételek 
 
 B34 Vagyoni típusú adók 

A következő összegekkel javaslom csökkenteni az előirányzatot (5.772 eFt) 

Kormányzati funkció helyesbítés miatti előirányzat módosítás magánszemélyek kommunális adója 5.732 
eFt. Előirányzat csökkenés magánszemélyek komm. adója 40 eFt. 
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A következő összeggel javaslom emelni az előirányzatot (5.732 eFt) 

 Kormányzati funkció helyesbítés miatti előirányzat módosítás magánszemélyek kommunális adója 5.732 
eFt. 

 
B35 Termékek és szolg. adói 
A következő összegekkel javaslom csökkenteni az előirányzatot (14.649 eFt) 

Iparűzési adó kormányzati funkció helyesbítés miatti átcsoportosítás 14.649 eFt. 
 
A következő összegekkel javaslom növelni az előirányzatot (16.043 eFt) 

Iparűzési adó bevétel 1.394 eFt, kormányzati funkció helyesbítés miatti emlés 14.649 eFt. 
 

B35 Termékek és szolg. adói 
A következő összegekkel javaslom csökkenteni az előirányzatot (5.170 eFt) 

 Gépjárműadó bevétel 386 eFt, kormányzati funkció helyesbítés miatti átcsoportosítás 4.784 eFt. 
 

A következő összegekkel javaslom növelni az előirányzatot (4.784 eFt) 

 Gépjárműadó kormányzati funkció helyesbítés átcsoportosítás 4.784 eFt. 
 
 B36 Egyéb közhatalmi bevételek 

A következő összegekkel javaslom emelni az előirányzatot (55 eFt) 

 Pótlék, bírság bevétel 55 eFt. 
 
 B36 Egyéb közhatalmi bevételek 

A következő összegekkel javaslom csökkenteni az előirányzatot (35 eFt) 

 Pótlék, bírság bevétel 35 eFt. 
 
I.1.4 B4 Működési bevételek 
 

B402 Egyéb szolgáltatások bevétele 
A következő összegekkel javaslom emelni az előirányzatot (21 eFt) 

Temetőfenntartási hozzájárulás, reklámtevékenység bevétele 21 eFt. 
 
B403 Továbbszámlázott közvetített szolgáltatás ellenértéke  
A következő összegekkel javaslom emelni az előirányzatot (131 eFt) 

 Közüzemi számlák továbbszámlázott bevétele 131 eFt. 
 
B404 Tulajdonosi bevételek 
A következő összegekkel javaslom emelni az előirányzatot (560 eFt) 

 Lakbérek 92 eFt, egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása 238 eFt,  sírhely bevétel 230 eFt. 
 

B404 Tulajdonosi bevételek  
A következő összeggel javaslom csökkenteni az előirányzatot (75 eFt) 

 Egyéb önkormányzati helyiségek bérbeadása 75 eFt. 
 
 B408 Kamatbevételek 

A következő összegekkel javaslom csökkenteni az előirányzatot (57 eFt) 

 
I.1.8 B813 Belföldi finanszírozási bevételek  

 A következő összegekkel javaslom emelni az előirányzatot (39.687 eFt) 

 Kormányzati funkció helyesbítés miatti átcsoportosítás. 
 

A következő összegekkel javaslom csökkenteni az előirányzatot (39.687 eFt) 

 Kormányzati funkció helyesbítés miatti átcsoportosítás. 
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KIADÁSI JOGCÍMEK 
 
1.  Önkormányzati költségvetési és finanszírozási kiadások (14.450 eFt) 
 
I.1. Működési költségvetési kiadások 
 
 I.1.1. K1 Személyi juttatások 
 A következő összeggel javaslom növelni az előirányzatot (10.261 eFt) 

Személyi juttatások közötti átcsoportosítás 275 eFt, illetve Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 8.457 
eFt,  Belvíz elvezetés projekt startmunka mintaprogram 1.282 eFt, 2015 évi bérkompenzáció 181 eFt, 
Közlekedési költségtérítés 66 eFt 
 
I.1.1. K1 Személyi juttatások 

 A következő összeggel javaslom csökkenteni az előirányzatot (275 eFt) 

 Illetmény átcsoportosítás.  
 
I.1.2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  

A következő összegekkel javaslom növelni az előirányzatot (1.357 eFt) 

Személyi juttatásokhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó, kormányzati funkciók közötti 
átcsoportosítás 1.357eFt  
 
A következő összeggel javaslom csökkenteni az előirányzatot (34 eFt) 

Személyi juttatásokhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó, kormányzati funkciók közötti 
átcsoportosítás 34 eFt.  
 
I.1.3. K3 Dologi kiadások 
A következő összegekkel javaslom emelni az előirányzatot (2.019 eFt) 

Kormányzati funkciók, dologi kiadások előirányzatai közötti átcsopotosítás, valamint egyszeri működési 
bevételek kiadási előirányzata. Készletbeszerzés 1.228 eFt, Kommunikációs szolgáltatások 8 eFt, 
Szolgáltatási kiadások 316 eFt, Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 467 eFt. 
 
A következő összeggel javaslom csökkenteni az előirányzatot (1.423 eFt) 

Kormányzati funkciók, valamint dologi kiadások rovatai közötti átcsopotosítás, Készletbeszerzés 260 eFt, 
Kommunikációs szolgáltatás 73 eFt,  Szolgáltatási kiadások 840 eFt, Különféle befizetések és egyéb dologi 
kiadások 250 eFt. 
 
I.1.4. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 
 

A következő összegekkel javaslom növelni az előirányzatot (11.673 eFt) 

Kormányzati funkciók, ellátottak pénzbeli juttatásai kiadások előirányzatai közötti átcsopotosítás. 
Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány II.) 655 eFt,  Lakásfenntartási támogatás 283 eFt, Települési 
támogatás lakhatáshoz kapcs. 3.614 eFt, Rendkívüli települési támogatás 3.448 eFt, Települési támogatás 
életkezdési juttatás 100 eFt. Kormányzati funkció helyesbítés foglalkoztatást helyettesítő támogatás 1.866 
eFt. Rendszeres pénzbeli szociális segély kormányzati funkció helyesbítés 735 eFt. Temetési költségek 
mérséklésére telpülési támogatás 194 eFt. Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított pénzbeli 
juttatás 778 eFt 
 
A következő összeggel javaslom csökkenteni az előirányzatot (10.735 eFt) 

Kormányzati funkciók, valamint ellátottak pénzbeli juttatásai kiadások előirányzatai közötti 
átcsoportosítás az alábbi ellátásokra: Lakásfenntartási támogatás  20 eFt, Települési támogatás temetési 
költségek mérséklésére 400  eFt,  Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított támogatás 5.266 eFt. 
Kormányzati funkció helyesbítés foglalkoztatást helyettesítő támogatás 1.866 eFt. . Rendszeres pénzbeli 
szociális segély kormányzati funkció helyesbítés 735 eFt. Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás 
2.448 eFt. 
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I.1.5.K5  Egyéb működési célú kiadások 
A következő összeggel javaslom emelni az előirányzatot (26.105 eFt) 

Kormányzati funkciók, egyéb működési célú támogatások, előirányzatai közötti átcsopotosítás. Közös 
Hivatal finanszírozás 9.964 eFt, Óvoda támogatás 8.496 eFt, Többcélú Társulás finanszírozás 1.959 eFt, 
Polgárőrség támog. 200 eFt, Hulladékgazd. Társ. támogatása 108 eFt, PISZE 200 eFt, Lovasegyesület tám. 
450 eFt, Közalapítvány támogatása képviselői alapból 1.219 eFt, Egyház támogatása 2.452 eFt,  Tartalék 
1.057 eFt.  

 
A következő összeggel javaslom csökkenteni az előirányzatot (24.899 eFt) 

Közös Hivatal finanszírozás 9.964 eFt, Többcélú társ. 1.959 eFt, Óvoda 8.246 eFt, Fogorvos 467 eFt, 
Polgárőrség 200 eFt, Hulladékgazd. Társ. 177 eFt, NACSE 40 eFt, PISZE 200 eFt, Lovasegyesület 450 eFt, 
Közalapítvány 711 eFt, Egyház támog. 2.452 eFt, Tartalék előirányzat módosítása 33 eFt. 

 
I.2. Felhalmozási költségvetési kiadások 
 
 I.2.6. K6 Beruházás 
 A következő összegekkel javaslom növelni az előirányzatot (1.661 eFt) 

Kormányzati funkciók, valamint egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatai közötti átcsoportosítás, 
egyszeri felhalmozási bevételek kiadási előirányzata. 
Településrend terv előirányzat átcsoportosítás 710 eFt, Startmunka mintaprogram belvízelvezetés projekt 
224 eFt, Kisértékű inform. eszk. 26 eFt, Kisért. tárgyi eszk. 504 eFt, Beruh.c. ÁFA 197 eFt. 
 

A következő összeggel javaslom csökkenteni az előirányzatot (1.020 eFt) 

Kormányzati funkciók, valamint egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatai közötti átcsoportosítás 
Településrendezési terv 709 eFt, Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 269 eFt, Beruh. c. ÁFA 42 eFt 
átcsoportosítás.  
 

I.2.7 K7 Felújítás  
 A következő összegekkel javaslom növelni az előirányzatot  (44 eFt): 

Járda felújítás faluközpontban 34 eFt. Felúj. c. ÁFA 10 eFt. 
 

 A következő összegekkel javaslom csökkenteni az előirányzatot (284 eFt): 

Kormányzati funkciók, valamint egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatai közötti átcsoportosítás 284 
eFt.  
 
I.1.9 K9 Finanszírozási kiadások 

 A következő összegekkel javaslom növelni az előirányzatot  (1.516 eFt): 

 Kormányzati funkció helyesbítés. 
 

A következő összegekkel javaslom csökkenteni az előirányzatot (1.516 eFt): 

 Kormányzati funkció helyesbítés. 
 

Az indokolás számszaki melléklete tartalmazza a módosított előirányzatokat, cím- és előirányzat csoport szerinti 
bontásban. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szöveges indokolás és a mellékletekben szereplő számadatok alapján 
fogadja el a 2015. évi költségvetési rendelet módosítását tartalmazó rendelet-tervezetet. 
 
Pusztaszer, 2016. március 30. 
 
 
 
     
         Máté Gábor 

polgármester 
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RENDELET-TERVEZET 
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 
……/2016.(………) önkormányzati rendelete 

 
a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 
6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX 
törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, valamint Magyarország alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § (1) A Kör. 4. § (1) bekezdésében meghatározott költségvetési bevételi főösszeg ezer forintra kerekítve 154.016 eFt-ra 
(Százötvennégymillió-tizenhatezer forintra) változik. 
 
(2) A Kör. 4. § (1) bekezdésében meghatározott költségvetési kiadási főösszeg ezer forintra kerekítve 193.703 eFt-ra 
(Százkilencvenkettőmillió-száznyolcvanhétezer forintra) változik.   
 
(3) A Kör. 4. § (1) bekezdésében a költségvetési egyenleg 38.171 eFt. 
 
 
2. § (1) A Kör. 1. melléklete (Bevételek) helyébe e rendelet 1.  melléklete lép. 
 
(2) A Kör. 2. melléklete (Kiadások) helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 
 
(3) A Kör. 3. melléklete (Előirányzat felhasználási ütemterv) helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 
 
(4) A Kör. 4. melléklete (Bevételek és kiadások tevékenységenként) helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 
 
(5) A Kör. 5.  melléklete (Működési mérleg, Felhalmozási mérleg, Összevont mérleg) helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 
 
(6) A Kör. 9. melléklete (Kimutatás a 2015. évi bérjellegű juttatásokról) helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 
 
(7) A Kör. 10. melléklete (Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 
 
(8) A Kör. 11. melléklete (Központi költségvetési kapcsolatokból származó támogatások) helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 
 
 
3. § Ez a rendelet 2015. december 31-én lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Máté Gábor 
                          polgármester 

                                  dr. Jaksa Tibor 
                                        aljegyző 

 



 1. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
......./2016.(......) önkormányzati rendelethez

Puszta

szer 

Község 

Önkor

mányz

ata 

Előirán

yzat 

csopor

t

Kiemelt 

előirányzat
Rovat száma Rovat megnevezése

2015. évi eredeti 

előirányzat eFt-ban

2015. évi módosított 

előirányzat eFt-ban

115 492                         193 703                         

97 968                            163 503                         

17 524                            30 200                            

I. 1 B1,B3-4, B6   Működési költségvetési bevétel 75 630                            141 165                         

I. 1 B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 46 785                           108 498                         

I. 1 B11
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati 

feladatainak támogatása
37 892                            70 799                            

I. 1 B111 Települési önkormányzatok működésének támogatása 22 398                            22 477                            

I. 1 B111 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 3 727                              3 727                              

I. 1 B113
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb 

támogatása
9 041                              9 041                              

I. 1 B113 Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése -                                   5 968                              

I. 1 B114
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 

támogatása
1 678                              1 678                              

I. 1 B111 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 1 048                              1 048                              

I. 1 B115 Működési célú kv-i támogatások és kiegészítések -                                   26 860                            

I. 1 B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei 

államháztartáson belülről  
8 893                              37 699                            

I. 1 B16 Központi kezelésű előirányzatok műk. c. támogatás -                                   1 311                              

I. 1 B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei 

államháztartáson belülről  fejezeti kez. Mezei őrszolgálat
1 080                              1 169                              

I. 1 B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei 

államháztartáson belülről  TB pü. Alap védőnő
3 065                              2 968                              

I. 1 B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei 

államháztartáson belülről  TB pü. Alap fogorvos
4 748                              4 176                              

I. 1 B16 Elkülönítettt állami pénzalapok működési c. támogatás -                                   27 028                            

I. 1 B16 Helyi önk. kv. sz. működési támogatás -                                   1 047                              

I. 3 B3 Közhatalmi bevételek 24 550                           26 938                           

I. 3 B34 Vagyoni típusú adó Magánszemélyek kommunális adója 4 500                              5 733                              

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI 

ÖSSZESEN

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI 

BEVÉTELEI ÖSSZESEN

1



 1. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
......./2016.(......) önkormányzati rendelethez

I. 3 B35 Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó 15 000                            16 043                            

I. 3 B35
Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot 

megillető része 40%
4 800                              4 784                              

I. 3 B36 Egyéb közhatalmi bevételek Pótlékok, bírságok 250                                 378                                 

I. 4 B4 Működési bevételek 4 147                             5 581                             

I. 4 B402 Szolgáltatások ellenértéke 25                                    52                                    

I. 4 B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 532                                 814                                 

I. 4 B404 Tulajdonosi bevételek 3 480                              4 266                              

I. 4 B405 Ellátási díjak 10                                    10                                    

I. 4 B408 Kamatbevételek 100                                 43                                    

I. 4 B410 Biztosító által fizetett kártérítés -                                   385                                 

I. 4 B411 Egyb működési bevétel -                                   11                                    

I. 6 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 148                                148                                

I. 6 B64
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatérülése államháztartáson kívülről
148                                 148                                 

I. 2 B2, B5, B7 Felhalmozási költségvetési bevétel 175                                 12 851                            

I. 2 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -                                  12 507                           

I. 5 B5 Felhalmozási bevételek -                                  169                                

I. 7 B7
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatérülése államháztartáson kívülről
175                                175                                

I. 7 B72 Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatás 175                                 175                                 

I. B8 Finanszírozási bevételek 39 687                            39 687                            

I. 1 8 B813
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 

működési célra
22 338                            22 338                            

I. 2 8 B813
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 

felhalmozási célra
17 349                            17 349                            
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 2. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ......./2016.(.......) önkormányzati 
rendelethez

Pusztas
zer 

Község 
Önkor
mányz

ata Cím

Előirány
zat 

csoport

Kiemelt 
előirányzat

Rovat száma Rovat megnevezése
2015. évi eredeti 

előirányzat eFt-ban
2015. évi módosított 
előirányzat eFt-ban

                      115 492                        193 703    

                        97 968                        163 503    

                        17 524                          30 200    

I. 1 K1-5 Működési költségvetési kiadások                         97 968                        161 987    

I. 1 K1 Személyi juttatások 15 122                      39 445                    

I. 2 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 526                        6 920                       

I. 3 K3 Dologi kiadások 28 315                      31 654                    

I. 4 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 041                        16 320                    

I. 5 K5 Egyéb működési célú kiadások 41 964                      67 648                    

I. 5 K506
Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 
Többcélú Társulás

1 959                         1 959                        

I. 5 K506
Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 
Óvoda

7 996                         8 246                        

I. 5 K506
Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 
Közös Hivatal

9 964                         9 964                        

I. 5 K512 Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos) 4 748                         4 281                        

I. 5 K512
Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 
Non-profit szervek

1 227                         1 927                        

I. 5 K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Egyházak műk. tám. -                              2 452                        

I. 5 K513 Tartalékok 16 070                       38 819                     

I. 2 K6-8 Felhalmozási költségvetési kiadások 17 524                       30 200                     

I. 6 K6 Beruházások 2 224                        14 506                    

I. 7 K7 Felújítások 15 300                      15 596                    

I. 8 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -                             98                            

I. K9 Finanszírozási kiadások -                              1 516                        

I. 1 9 K9 Finanszírozási kiadások működési -                             1 516                       

I. 2 9 K9 Finanszírozási kiadások felhalmozási -                             -                            

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN



ezer Ft

Rovatrend Megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen

B11 Működési célú támogatások 
9 601 8 153 8 153 8 153 8 153 8 158 3 452 3 452 3 452 2 897 2 898 4 277 70 799

B16

Egyéb működési célú 

támogatások áh-on belülről
2 338 2 338 2 338 2 338 3 385 2 339 3 099 3 099 3 098 4 442 4 442 4 443 37 699

B3 Közhatalmi bevételek
3 550 2 550 1 550 3 889 2 447 3 550 2 614 3 550 2 000 1 238 26 938

B4 Működési bevételek
590 324 324 324 324 885 323 323 614 517 517 516 5 581

B6

Működési célú átvett 

pénzeszközök
148 148

Működési költségvetési 

bevételek
12 677 14 365 13 365 12 365 15 751 13 829 6 874 10 424 9 778 11 406 9 857 10 474 141 165

B2

Felhalmozáci c. tám. Áh-on 

belülről
11 558 550 399 12 507

B5 Felhalmozási bevételek
169 169

B7

Felhalmozási célú átvett 

pénzeszközök
175 175

Felhalmozási költségvetési 

bevételek
11 727 725 399 12 851

Rovatrend Megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen

K1-5

Működési költségvetési 

kiadások
15 745 15 479 15 479 15 479 15 479 13 963 10 630 10 630 10 628 12 825 12 825 12 825 161 987

K6-8

Felhalmozási költségvetési 

kiadások
11 727 15 300 2 774 399 30 200

Költségvetési kiadások öszesen
15 745 15 479 15 479 15 479 15 479 25 690 25 930 10 630 13 402 12 825 12 825 13 224 192 187

Rovatrend Megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen

B8
Előző évi költségvetési 

maradvány működési célú
3 068 1 114 2 114 3 114 -272 134 3 756 206 850 1 419 2 968 2 351 22 338

B8

Előző évi költségvetési 

maradvány felhalmozási célú

0 0 0 0 0 0 15 300 0 2 049 0 0 0 17 349

Rovatrend Megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen

K9
Finanszírozási működési 

kiadások
1 516 1 516

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási bevételek

Költségvetési kiadások

3. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ……/2016.(…….) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv a 2015. év 

Költségvetési bevételek



4. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(IV.30.)  önkormányzati rendelet módosításáról szóló ....../2016.(........) önkormányzati rendelethez

 Lakás- és 

helyiséggazd

álkodás 

Szociális 

ellátás

ezer Ft

Rovatrend  Bevételek megnevezése 

 Közutak, hidak 

alagutak  

üzemeltetése, 

fenntartása 

045160-1  

 Város és 

községgazdálk

odási egyéb 

szolgáltatások 

066020-1 

Köztemető 

fenntartás és -

működtetés 

013320-1

 Az 

önkormányzati 

vagyonnal való 

gazdálkodással 

kapcsolatos 

feladatok 

013350 

 Adó-, vám- és 

jövedéki 

igazgatás 

011220-1 

 

Önkormányzato

k funkcióra nem 

sorolható 

bevételei 

900020-1 

Család és 

nővédelmi eü. 

gondozás 074031-

1

Fogorvosi 

alapellátás 

072311-1

Háziorvosi 

ellátás 072111-

1

 Könyvtári 

állomány 

gyarapítása, 

nyilvántartása 

082042-1 

 Közművelődés - 

közösségi és 

társadalmi 

részvétel 

fejlesztése 

082091-1 

 

Önkormányzatok 

elszámolásai a 

központi 

költségvetéssel 

018010-1 

 Támogatási célú 

finanszírozási 

műveletek 

018030-1 

Hosszabb 

időtartamú Köz 

foglalkoztatás 

041233-1

Start-munka 

program - Téli 

közfoglalkoztatás 

041232-1

 

Közfoglalkoztatás

i mintaprogram 

041237-1 

Gyermekvédelmi 

pénzbeli és 

természetbeni 

ellátás 104051-1

Összesen

B1
 Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről 
2 749          2 968              4 176          70 799           16 626            4 174              5 695              1 311              108 498         

B2
 Felhalmozási c. támogatások áh-

on belülről 
9 876          1 307             400                 924                 12 507            

B3  Közhatalmi bevételek 378               26 560         26 938            

B4  Működési bevételek 600             843             3 461           163             114             385             15                   5 581              

B5  Felhalmozási bevételek 169               169                 

B6
 Működési célú átvett 

pénzeszközök 
148             148                 

B7
 Felhalmozási célú átvett 

pénzeszközök 
125             50               175                 

B1-7  Költségvetési bevételek összesen 125            13 423       843            3 630           378              26 560        2 968             4 339         114            385            15                  72 106          -                  17 026           4 174             6 619             1 311             154 016         

B8
 Előző év költségvetési 

maradványának igénybevétele 

működési célra 

22 338            22 338            

B8
 Előző év költségvetési 

maradványának igénybevétele 

felhalmozási célra 

-               -                 -                 -                   -               -                  -                  17 349            17 349            

B8  Finanszírozási bevételek -              39 687           39 687            

 Költségvetési és finanszírozási 

bevételek összesen 
125            13 423       843            3 630           378              26 560        2 968             4 339         114            385            15                  72 106          39 687           17 026           4 174             6 619             1 311             193 703         

Hulladékgazd

álkodás

Sport, ifjúsági 

ügyek

Önkormányza

ti 

működéssel, 

döntéselőkés

zítéssel,végre

hajtással 

kapcsolatos 

feladatok

 Lakás- és 

helyiséggazd

álkodás 

ezer Ft

Rovatrend Kiadások megnevezése

 Közutak, hidak 

alagutak  

üzemeltetése, 

fenntartása 

045160-1  

 Város és 

községgazdálk

odási egyéb 

szolgáltatások 

066020-1 

Köztemető 

fenntartás és -

működtetés 

013320-1

Közvilágítás 

064010-1

Zöldterület 

kezelés 066010-

1

Család és 

nővédelmi eü. 

gondozás 

074031-1

Fogorvosi 

alapellátás 

072311-1

Háziorvosi 

alapellátás 

072111-1

 Könyvtári 

állomány 

gyarapítása, 

nyilvántartása 

082042-1 

 Közművelődés 

- közösségi és 

társadalmi 

részvétel 

fejlesztése 

082091-1 

Nem veszélyes 

hulladék 

kezelése, 

ártalmatlanítása 

051040-1

 Szabadidősport-

(rekreációs sport-

) tevékenység és 

támogatása 

081045-1

Közfoglalkoztatás

i mintaprogram 

041237-1

Hosszabb 

időtartamú Köz 

foglalkoztatás 

041233-1

Start-munka 

program - Téli 

közfoglalkoztatás 

041232-1

Foglalkoztatást 

elősegítő 

képzések és 

egyéb 

támogatások 

105020-1

Lakásfenntartáss

al, lakhatással 

összefüggő 

ellátások 106020-

1

Gyermekvédelmi 

pénzbeli és 

természetbeni 

ellátás 104051-1

Egyéb szociális 

pénzbeli és 

természetbeni 

ellátás 107060-1

 Központi 

költségvetési 

befizetések 

018020-1 

 Az 

önkormányzati 

vagyonnal való 

gazdálkodással 

kapcsolatos 

feladatok 

013350 

Összesen

K1 Személyi juttatások 7 015          984             2 887           1 160          4 934              15341 7124 39 445         

K2
Munkaadókat terhelő járulékok 

és szociális hozzáárulási adó
1 838          274             788               321             666                 2071 962 6 920           

K3 Dologi kiadások 765             13 399       204             5 969           441               719               438                 748             648             1 952          2 032             356                182                 1566 165 1084 972 14                 31 654         

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 866              4 215              1331 8 908               16 320         

K5 Egyéb működési célú kiadás 24 548       4 281              28 829         

K5
Egyéb működési célú kiadás 

tartalék
38 819       38 819         

K6 Beruházás 12 570       3                   243             38 1 209              443 14 506         

K7 Felújítás 15 343       -               253             15 596         

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás 98               98                 

Költségvetési kiadások összesen 16 108       98 287       1 715         5 969           441              4 397           4 719             748            2 129         2 195         2 032            394                6 991              19 421           8 251             1 866             4 215             2 415             9 880              14                192 187       

K9 Finanszírozási kiadás 1 516           1 516           

 Költségvetési és finanszírozási 

kiadások összesen 
16 108       98 287       1 715         5 969           441              4 397           4 719             748            2 129         2 195         2 032            394                6 991              19 421           8 251             1 866             4 215             2 415             9 880              1 516           14                193 703       

Létszám 4,00 1,00 1,00 1,00 7,00 15,00 29                 

ebből közfoglalkoztatott
7,00 15,00 22                 

Közfoglalkoztatás

Szociális ellátások

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási bevételek alaptevékenységenként 2015. IV. negyedév módosított előirányzat

Tevékenység 

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése 

szerinti helyi közügyek, valamint helyben 

biztosítható közfeladatok körében ellátandó 

helyi önkormányzati feladatok  

 Egészségügyi alapellátás 

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási kiadások alaptevékenységenként

 Kulturális szolgáltatás, 

könyvtári ellátás, helyi 

közművelődési 

tevékenység  

A 68/2013.(XII.29.)NGM rendelet szerinti kormányzati funkció szerinti besorolás (funkció szám és megnevezés) 

Közfoglalkoztatás Településüzemeltetés 

A 68/2013.(XII.29.)NGM rendelet szerinti kormányzati funkció szerinti besorolás (funkció szám és megnevezés) 

Tevékenység 

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése 

szerinti helyi közügyek, valamint helyben 

biztosítható közfeladatok körében ellátandó 

helyi önkormányzati feladatok  

 Kulturális szolgáltatás, 

könyvtári ellátás, helyi 

közművelődési tevékenység  

 Településüzemeltetés   Egészségügyi alapellátás 

 Helyi adóval, 

gazdaságszervezéssel 

kapcsolatos feladatok 

Önkormányzati működéssel, 

döntéselőkészítéssel,végrehaj

tással kapcsolatos feladatok 

1



5. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(IV.30.)önkormányzati rendelet módosításáról szóló ..../2016.(.....) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT 

2015. III. negyedévi módosított előirányzat

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 12 507                                                                    

B5 Felhalmozási bevételek 169                                                                         

B72 Lakossági úthozzájárulás 125                                                                         

B72 Vízbekötés lakossági hozzájár. 50                                                                            

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 175                                                                         

Költségvetési bevételek 12 851                                                                   

B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 17 349                                                                    

B8 Finanszírozási bevételek 17 349                                                                   

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 30 200                                                                   

 ezer Ft-ban 

 ÖNKORMÁNYZAT 

2015. III. negyedévi módosított előirányzat

K6 Beruházás 14 506                                                                    

K7 Felújítás 15 596                                                                    

K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 98                                                                            

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás -                                                                           

Költségvetési kiadások 30 200                                                                   

K9 Finanszírozási kiadások -                                                                           

K9 Finanszírozási kiadások -                                                                           

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 30 200                                                                   

 FELHALMOZÁSI MÉRLEG 

Rovat szám

Rovat szám Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási bevételek

1



5. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ......../2016.(.......) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT 

2015. III. negyedévi módosított 

előirányzat

B111
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati 

feladatainak általános támogatása
27 252                                               

B113 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 5 968                                                 

B113 Települési önkormányzatok szoc. feladatainak egyéb támogatása 9 041                                                 

B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 678                                                 

B115 Működési célú kv-i támogatásokés kiegészítések 26 860                                               

B16 Közpoti kezelésű ei. működési támogatás 1 311                                                 

B16 Helyi önk. kv. sz. működési támogatás 1 047                                                 

B16 Egyéb működési célú támogatás mezőőri feladatok 1 169                                                 

B16 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól védőnő 2 968                                                 

B16 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól fogorvos 4 176                                                 

B16 Elkül. áll. pa. működési célú támogatása 27 028                                               

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 108 498                                             

B34 Magánszemély kommunális adója 5 733                                                 

B35 Helyi iparűzési adó 16 043                                               

B35 Gépjárműadó 40% 4 784                                                 

B36 Pótlék, bírság 378                                                    

B3 Közhatalmi bevételek 26 938                                               

B4 Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke 5 581                                                 

B4 Működési bevételek 5 581                                                 

B64
Működési célú visszatérítendő támogatások,  kölcsön visszatérülése 

államháztartáson kívülről
148                                                    

B6 Működési célú átvett pénzeszközök 148                                                    

Költségvetési bevételek 141 165                                             

B88 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 22 338                                               

B8 Finanszírozási bevételek 22 338                                               

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 

ÖSSZESEN
                                             163 503    

ezer Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT 

2015. III. negyedévi módosított 

előirányzat

K1 Személyi juttatások 39 445                                               

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó 6 920                                                 

K3 Dologi kiadások 31 654                                               

K4 Elátottak pénzbeli juttatásai 16 320                                               

K506 Többcélú Társulás működési célú támogatása 1 959                                                 

K506 Óvoda működési célú támogatása 8 246                                                 

K506 Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása 9 964                                                 

K512 Eyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos) 4 281                                                 

K512 Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre Egyház tám. 2 452                                                 

K512 Non profit szervek támogatása 1 927                                                 

K512 Tartalékok 38 819                                               

K5 Egyéb működési célú kiadás 67 648                                               

Költségvetési kiadások 161 987                                             

K9 Finanszírozási kiadások 1 516                                                 

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 

ÖSSZESEN
                                             163 503    

Rovat szám

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

Rovat szám

Működési költségvetési és finanszírozási bevételek

Működési költségvetési és finanszírozási kiadások

1



5. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ..../2016.(......) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT 

2015. IV. negyedév módosított előirányzat

B11 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 27 252                                                                                       

B11 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 5 968                                                                                         

B11 Települési önkormányzatok szoc. feladatainak egyéb támogatása 9 041                                                                                         

B11 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 678                                                                                         

B11 Működési célú kv-i támogatások és kiegészítések 26 860                                                                                       

B16 Központi kezelésű ei. műk. c. támogatás 1 311                                                                                         

B16 Helyi önk. kv. sz. működési támogatás 1 047                                                                                         

B16 Egyéb működési célú támogatás Mezőőri feladatok 1 169                                                                                         

B16 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól 2 968                                                                                         

B16 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól 4 176                                                                                         

B16 Elkül. áll. pa. működési célú támogatása 27 028                                                                                       

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 108 498                                                                                     

B35 Magánszemély kommunális adója 5 733                                                                                         

B35 Helyi iparűzési adó 16 043                                                                                       

B35 Gépjárműadó 40% 4 784                                                                                         

B36 Pótlék, bírság 378                                                                                            

B3 Közhatalmi bevételek 26 938                                                                                       

B4 Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke 5 581                                                                                         

B4 Működési bevételek 5 581                                                                                         

B64
Működési célú visszatérítendő támogatások,  kölcsön visszatérülése 

államháztartáson kívülről
148                                                                                            

B6 Működési célú átvett pénzeszközök 148                                                                                            

Mködési célú költségvetési bevételek 141 165                                                                                     

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 12 507                                                                                       

B5 Felhalmozási bevételek 169                                                                                            

B7 Lakossági úthozzájárulás 125                                                                                            

B7 Vízbekötés lakossági hozzájár. 50                                                                                               

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 175                                                                                            

Felhalmozási célú költségvetési bevételek 12 851                                                                                       

Költségvetési bevételek öszesen 154 016                                                                                     

B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 22 338                                                                                       

B8 Működési célú finanszírozási bevételek 22 338                                                                                       

B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 17 349                                                                                       

B8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 17 349                                                                                       

Finanszírozási bevételek összesen 39 687                                                                                       

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 193 703                                                                                     

Rovat szám

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Költségvetési és finanszírozási bevételek

1



5. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ..../2016.(......) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT 

2015. IV. negyedévi módosított előirányzat

K1 Személyi juttatások 39 445                                                                                       

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 920                                                                                         

K3 Dologi kiadások 31 654                                                                                       

K4 Elátottak pénzbeli juttatásai 16 320                                                                                       

K5 Többcélú Társulás működési célú támogatása 1 959                                                                                         

K5 Óvoda működési célú támogatása 8 246                                                                                         

K5 Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatsáa 9 964                                                                                         

K5 Egyéb vállalkozás működési célú támogatása 4 281                                                                                         

K5 Egyéb műk. C. támogatások áh-on kívülre Egyházak tám. 2 452                                                                                         

K5 Non profit szervek támogatása 1 927                                                                                         

K5 Tartalékok 38 819                                                                                       

K5 Egyéb működési célú kiadás 67 648                                                                                       

Működési célú költségvetési kiadások 161 987                                                                                     

K6 Beruházás 14 506                                                                                       

K7 Felújítás 15 596                                                                                       

K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 98                                                                                               

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás 98                                                                                               

Felhalmozási célú költségvetési kiadások 30 200                                                                                       

Költségvetési kiadások összesen 192 187                                                                                     

K9 Finanszírozási kiadások 1 516                                                                                         

Működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások 1 516                                                                                         

Finanszírozási kiadások összesen 1 516                                                                                         

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 193 703                                                                                     

Rovat szám

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Költségvetési és finanszírozási kiadások

2



ezer forint

Kormányzati funkció Fő Törvény szerinti illetmények K1101
Béren kívüli juttatások 

K1107,K1109,K1113
Összesen

066020-1 Város és 
községgazdálkodási 
egyéb szolgáltatások 4,00 6 251 764 7 015

074031-1 Család és 
nővédelmi 
egészségügyi gondozás 1,00 2 791 96 2 887

082042-1 Könyvtári 
állomány gyarapítása, 
nyilvántartása 1,00 1 064 96 1 160

013320-1 Köztemető 
fenntartás és 
működtetés 1,00 888 96 984

041233-1 Hosszabb 
időtartamú 
közfoglalkoztatás 7,00 15 341 0 15 341

041232-1 Start- munka 
program téli 
közfoglalkoztatás 15,00 7 124 0 7 124

041237-1 
Közfoglalkoztatási 
mintaprogram 5,00 4 934 0 4 934

ÖNKORMÁNYZAT 
ÖSSZESEN 34,00 38 393 1 052 39 445

K i m u t a t á s   a 2015. évi bérjellegű juttatások 2015. IV. negyedévi módosított előirányzatairól

6. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló ………/2016.(…….) önkormányzati rendelethez



7. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
...../2016.(....) önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Rovat Megnevezés  Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 rovatszám 

K42 Pénzbeli óvodáztatási támogatás 20                                                                                         

K42
Természetben nyújtott 

gyermekvédelmi támogatás
1 311                                                                                   

K45
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

(dec-febr.) 
1 866                                                                                   

K46
Lakásfenntartási támogatás (dec.-

febr.) K46
4 215                                                                                   

K48
Rendsz. Szoc. ell. 

Egészségkárosodottak (dec.-febr.)
539                                                                                      

K48
Rendsz. Szoc. ell. időskorúak (dec.-

febr.)
196                                                                                      

K48 Telep. tám. Lakhatáshoz kapcs. 2 703                                                                                   

K48 Rendkívüli települési tám. 3 885                                                                                   

K48
Települési támogatás Temetési ktg. 

mérséklésére
194                                                                                      

K48
Települési támogatás Életkezdési 

juttatás
300                                                                                      

K48
Önk. által saj. hatáskörben adott 

természetbeni ellátás
23                                                                                         

K48
Egyéb, önkormányzati rend. megáll. 

pénzbeli jutt.
1 068                                                                                   

Ellátottak pénzbeli juttatásai 

összesen 16 320                                            

Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai 2015. IV. negyedévi módosított előirányzata



8. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ...../2016.(.......) önkormányzati rendelethez

Forintban

Jogcímek Magyarország 2015. évi központi 

költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 

alapján

Éves meghatározott 

összeg Ft
2015. január 4% 2015. január 8% 2015. február 8% 2015. március 8% 2015. április 8% 2015. május 8% 2015. június 8% 2015. július 8% 2015. augusztus 8%

2015. szeptember 

8%
2015. október 8%

2015. november 

8%
2015. december 8% 2015. év 100%

I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok ellátásának támogatása 3 169 742 126 790 253 579 253 579 253 579 253 579 253 579 253 579 253 579 253 579 253 579 253 579 253 579 253 579 3 169 742

I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 13 760 000 550 400 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 13 760 000

I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos 

feladatok támogatása 1 631 505 65 260 130 520 130 520 130 520 130 520 130 520 130 520 130 520 130 520 130 520 130 520 130 520 130 520 1 631 505

I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása 3 836 300 153 452 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 3 836 300

I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok 

támogatása 5 000 000 200 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 5 000 000

I.1.c) -V. Egyéb önkormányzati feladatok 

támogatása - beszámítás után 3 727 257 149 090 298 181 298 181 298 181 298 181 298 181 298 181 298 181 298 181 298 181 298 181 298 181 298 181 3 727 257
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 

támogatása 1 048 050 41 922 83 844 83 844 83 844 83 844 83 844 83 844 83 844 83 844 83 844 83 844 83 844 83 844 1 048 050
V. Info- Beszámítás (I.1.c) támogatást 

csökkentő tétel) 1 272 743 50 910 101 819 101 819 101 819 101 819 101 819 101 819 101 819 101 819 101 819 101 819 101 819 101 819 1 272 743

Bérkompenzáció 2014.dec. 78 740 78 740 78 740

I.1. - V. A települési önkormányzat 

működésének támogatása beszámítás 

és kiegészítés után 27 251 594 1 165 654 2 173 828 2 173 828 2 173 828 2 173 828 2 173 828 2 173 828 2 173 828 2 173 828 2 173 828 2 173 828 2 173 828 2 173 828 27 251 594

III.2 Települési önkormányzatok szociális 

feladatainak egyéb támogatása 9 041 390 361 656 723 311 723 311 723 311 723 311 723 311 723 311 723 311 723 311 723 311 723 311 723 311 723 311 9 041 390

Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése 5 684 776 1 238 474 1 177 794 97 869 1 274 499 402 480 367 200 321 930 306 020 267 210 231 300 156 870 98 460 27 720 5 967 826

I-III, V. Támogatások 

összesen: 41 977 760 2 765 784 4 074 934 2 995 009 4 171 639 3 299 620 3 264 340 3 219 070 3 203 160 3 164 350 3 128 440 3 054 010 2 995 600 2 924 860 42 260 810
IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános 

könyvtári és közművelődési feladatainak 

támogatása 1 678 080 67 123 134 246 134 246 134 246 134 246 134 246 134 246 134 246 134 246 134 246 134 246 134 246 134 246 1 678 080

Működési c. költségvetési tám. és kiegészítő 

tám. 2015. évi bérkompenzáció 653 257 117 190 76 581 76 581 76 581 76 581 76 581 76 581 76 581 76 581 76 581 35 972 842 391

Működési c. költségvetési tám. és kiegészítő 

tám. Szociális nyári gyermekétkeztetés 1 084 160 1 084 160 1 084 160

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményként 

bizt. természetbeni támogatás (Erzsébet 

utalvány I.-II.) 655 400 655 400 655 400 1 310 800

Működőképesség megőrzés költségvetési tám. 24 027 000 24 027 000 24 027 000

Szociális célú tüzelőanyag támogatás 906 780 906 780

Felhalmozási célú központi támogatás BM-EU 

Önerő támogatás 1 307 135 1 242 840 64 295 1 307 135

Központi költségvetési 

támogatás mindösszesen 71 382 792 2 832 907 4 209 180 3 246 445 4 382 466 28 780 287 3 475 167 4 514 057 3 413 987 4 094 872 3 339 267 4 171 617 3 861 827 3 095 078 73 417 156

A beszámítás összege az egyéb önkormányzati 

feladatok támogatási összegét csökkenti 

5000000-1272743=3727257Ft

A 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet 4. sz. melléklete alapján a nettó finanszírozás ütemezése 2015. IV. negyedévi módosított előirányzatÖnkormányzatok működési támogatásai B11



Pusztaszer Kdzs6g Onkormrinyzata K6pvisel6-testillet6nek

4 / 2Ot6.(lV. 29. ) iinkorminyzati rendelete

a kdzs6gi Onkorm6nyzat 2O15. 6vi k6lts6gvet6s6r6l sz616
6/2015.(IV.30.) iinkorm5nyzati rendelet m6dosit6s516l

Pusztaszer Kdzs6g 0nkormdnyzatdnak K6pviselci-testtilete Magyarorszdg helyi cinkormdnyzatai16l
sz6l6 2011,6vi CLXXXIX t6rv6ny 143. S (4) bekezd6s b) pontjdban, az Sllamhdztart6sr6l sz6l6
2011. 6vi CXCV. t0rv6ny 23. S (1) bekezd6s6ben kapott felhatalmazds alapjdn, valamint
Magyarorszdg alaptdrv6nye 32. cikk (1) bekezd6s f) pontjdban meghatdrozott feladatkdr6ben
eljdrva a kdvetkez6ket rendeli el:

1.5 (1) A KOr.4. 5 (1) bekezd6sdben meghatdrozott kdlts6gvet6si bev6teli f6dsszeg ezer forintra
kerekitve 154.016 eFt-ra (Szdzdtvenn6gymilli6-tizenhatezer forintra) vdltozik.

(2) A KOr,4,9 (1) bekezd6s6ben meghatdrozott kdltsdgvet6si kiaddsi f6<isszeg ezer forintra
kerekitve 193,703 eFt-ra (Szdzkilencvenkettdmilli6-sziiznyolcvanh6tezer forintra) vdltozik.

(3) A Kdr.4. g (1) bekezd6sdben a kdltsdgvet6si egyenleg 38.171 eFt.

2. S (1) A Kdr. 1. mel16klete (Bev6telek) helyebe e rendelet 1. mell6klete l6p.

(2) A Krtr. 2. mel16klete (Kiaddsok) helyebe e rendelet 2. mell6klete l6p.

(3) A Kdr. 3. melleklete (El6irdnyzat felhaszndlSsi ritemterv) helyebe e rendelet 3. melleklete l6p.

(4) A Kdr. 4. mell6klete (Bev6telek 6s kiaddsok tev6kenys6genk6nt) hely6be e rendelet 4.
mel16klete l6p.

(5) A Kcir. 5. melldklete (Mrikdd6si m6rleg, Felhalmozdsi m6rleg, Osszevont m6rleg) hely6be e
rendelet 5. mell6klete l6p.

(6) A Kdr.9. mell6klete (Kimutatds a 2015,6vi bdrjellegLi juttatdsokr6l) hely6be e rendelet 6.
mel16klete 16p.

(7) A Krir. 10. mell6klete (Az dnkormdnyzat 6ltal foly6sitott ellStottak p6nzbeli juttatdsai hely6be e
rendelet 7. mell6klete l6p.

(8) A Kdr. 11. mell6klete (Kdzponti k6lts6gvet6si kapcsolatokb6l szdrmaz6 t6mogat6sok) hely6be e
rendelet 8. mell6klete l6p.

3. $ Ez az cinkormdnyzati rendelet a
2015. december 31-t6l alkalmazni kell.

kihirdet6s6t kdvet6 napon l6p hatSlyba, de rendelkez6seit

polgdrmester

Kihirdet6si zArad6k:

,:.fj';fi""
ffi 6::':1 i'

'.- 
n \-/ ;,-'-.{"

i. Jaksa Tibor
aljegyz6

Sprilis 28-6n megalkotott fenti

<)
,-..

. Jaksa Tibor

Pusztaszer Kozs6g On korm 5 nyzat5na k K6pvisel 6-testti lete dltal 20L6,

4 / 2016.(1V .29. ) onkormiinyzati rendel etet al u I irott napon kihirdetem.

Pusztaszer, 2016. Sprilis 29.

aljegyz6



 1. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
4/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Puszta

szer 

Község 

Önkor

mányz

ata 

Előirán

yzat 

csopor

t

Kiemelt 

előirányzat
Rovat száma Rovat megnevezése

2015. évi eredeti 

előirányzat eFt-ban

2015. évi módosított 

előirányzat eFt-ban

115 492                         193 703                         

97 968                            163 503                         

17 524                            30 200                            

I. 1 B1,B3-4, B6   Működési költségvetési bevétel 75 630                            141 165                         

I. 1 B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 46 785                           108 498                         

I. 1 B11
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati 

feladatainak támogatása
37 892                            70 799                            

I. 1 B111 Települési önkormányzatok működésének támogatása 22 398                            22 477                            

I. 1 B111 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 3 727                              3 727                              

I. 1 B113
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb 

támogatása
9 041                              9 041                              

I. 1 B113 Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése -                                   5 968                              

I. 1 B114
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 

támogatása
1 678                              1 678                              

I. 1 B111 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 1 048                              1 048                              

I. 1 B115 Működési célú kv-i támogatások és kiegészítések -                                   26 860                            

I. 1 B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei 

államháztartáson belülről  
8 893                              37 699                            

I. 1 B16 Központi kezelésű előirányzatok műk. c. támogatás -                                   1 311                              

I. 1 B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei 

államháztartáson belülről  fejezeti kez. Mezei őrszolgálat
1 080                              1 169                              

I. 1 B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei 

államháztartáson belülről  TB pü. Alap védőnő
3 065                              2 968                              

I. 1 B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei 

államháztartáson belülről  TB pü. Alap fogorvos
4 748                              4 176                              

I. 1 B16 Elkülönítettt állami pénzalapok működési c. támogatás -                                   27 028                            

I. 1 B16 Helyi önk. kv. sz. működési támogatás -                                   1 047                              

I. 3 B3 Közhatalmi bevételek 24 550                           26 938                           

I. 3 B34 Vagyoni típusú adó Magánszemélyek kommunális adója 4 500                              5 733                              

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI 

ÖSSZESEN

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI 

BEVÉTELEI ÖSSZESEN

1



 1. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
4/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

I. 3 B35 Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó 15 000                            16 043                            

I. 3 B35
Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot 

megillető része 40%
4 800                              4 784                              

I. 3 B36 Egyéb közhatalmi bevételek Pótlékok, bírságok 250                                 378                                 

I. 4 B4 Működési bevételek 4 147                             5 581                             

I. 4 B402 Szolgáltatások ellenértéke 25                                    52                                    

I. 4 B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 532                                 814                                 

I. 4 B404 Tulajdonosi bevételek 3 480                              4 266                              

I. 4 B405 Ellátási díjak 10                                    10                                    

I. 4 B408 Kamatbevételek 100                                 43                                    

I. 4 B410 Biztosító által fizetett kártérítés -                                   385                                 

I. 4 B411 Egyb működési bevétel -                                   11                                    

I. 6 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 148                                148                                

I. 6 B64
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatérülése államháztartáson kívülről
148                                 148                                 

I. 2 B2, B5, B7 Felhalmozási költségvetési bevétel 175                                 12 851                            

I. 2 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -                                  12 507                           

I. 5 B5 Felhalmozási bevételek -                                  169                                

I. 7 B7
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatérülése államháztartáson kívülről
175                                175                                

I. 7 B72 Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatás 175                                 175                                 

I. B8 Finanszírozási bevételek 39 687                            39 687                            

I. 1 8 B813
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 

működési célra
22 338                            22 338                            

I. 2 8 B813
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 

felhalmozási célra
17 349                            17 349                            
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 2. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Pusztas
zer 

Község 
Önkor
mányz

ata Cím

Előirány
zat 

csoport

Kiemelt 
előirányzat

Rovat száma Rovat megnevezése
2015. évi eredeti 

előirányzat eFt-ban
2015. évi módosított 
előirányzat eFt-ban

                      115 492                        193 703    

                        97 968                        163 503    

                        17 524                          30 200    

I. 1 K1-5 Működési költségvetési kiadások                         97 968                        161 987    

I. 1 K1 Személyi juttatások 15 122                      39 445                    

I. 2 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 526                        6 920                       

I. 3 K3 Dologi kiadások 28 315                      31 654                    

I. 4 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 041                        16 320                    

I. 5 K5 Egyéb működési célú kiadások 41 964                      67 648                    

I. 5 K506
Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 
Többcélú Társulás

1 959                         1 959                        

I. 5 K506
Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 
Óvoda

7 996                         8 246                        

I. 5 K506
Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 
Közös Hivatal

9 964                         9 964                        

I. 5 K512 Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos) 4 748                         4 281                        

I. 5 K512
Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 
Non-profit szervek

1 227                         1 927                        

I. 5 K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Egyházak műk. tám. -                              2 452                        

I. 5 K513 Tartalékok 16 070                       38 819                     

I. 2 K6-8 Felhalmozási költségvetési kiadások 17 524                       30 200                     

I. 6 K6 Beruházások 2 224                        14 506                    

I. 7 K7 Felújítások 15 300                      15 596                    

I. 8 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -                             98                            

I. K9 Finanszírozási kiadások -                              1 516                        

I. 1 9 K9 Finanszírozási kiadások működési -                             1 516                       

I. 2 9 K9 Finanszírozási kiadások felhalmozási -                             -                            

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN



ezer Ft

Rovatrend Megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen

B11 Működési célú támogatások 
9 601 8 153 8 153 8 153 8 153 8 158 3 452 3 452 3 452 2 897 2 898 4 277 70 799

B16

Egyéb működési célú 

támogatások áh-on belülről
2 338 2 338 2 338 2 338 3 385 2 339 3 099 3 099 3 098 4 442 4 442 4 443 37 699

B3 Közhatalmi bevételek
3 550 2 550 1 550 3 889 2 447 3 550 2 614 3 550 2 000 1 238 26 938

B4 Működési bevételek
590 324 324 324 324 885 323 323 614 517 517 516 5 581

B6

Működési célú átvett 

pénzeszközök
148 148

Működési költségvetési 

bevételek
12 677 14 365 13 365 12 365 15 751 13 829 6 874 10 424 9 778 11 406 9 857 10 474 141 165

B2

Felhalmozáci c. tám. Áh-on 

belülről
11 558 550 399 12 507

B5 Felhalmozási bevételek
169 169

B7

Felhalmozási célú átvett 

pénzeszközök
175 175

Felhalmozási költségvetési 

bevételek
11 727 725 399 12 851

Rovatrend Megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen

K1-5

Működési költségvetési 

kiadások
15 745 15 479 15 479 15 479 15 479 13 963 10 630 10 630 10 628 12 825 12 825 12 825 161 987

K6-8

Felhalmozási költségvetési 

kiadások
11 727 15 300 2 774 399 30 200

Költségvetési kiadások öszesen
15 745 15 479 15 479 15 479 15 479 25 690 25 930 10 630 13 402 12 825 12 825 13 224 192 187

Rovatrend Megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen

B8
Előző évi költségvetési 

maradvány működési célú
3 068 1 114 2 114 3 114 -272 134 3 756 206 850 1 419 2 968 2 351 22 338

B8

Előző évi költségvetési 

maradvány felhalmozási célú

0 0 0 0 0 0 15 300 0 2 049 0 0 0 17 349

Rovatrend Megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen

K9
Finanszírozási működési 

kiadások
1 516 1 516

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási bevételek

Költségvetési kiadások

3. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv a 2015. év 

Költségvetési bevételek



4. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

 Lakás- és 

helyiséggazd

álkodás 

Szociális 

ellátás

ezer Ft

Rovatrend  Bevételek megnevezése 

 Közutak, hidak 

alagutak  

üzemeltetése, 

fenntartása 

045160-1  

 Város és 

községgazdálk

odási egyéb 

szolgáltatások 

066020-1 

Köztemető 

fenntartás és -

működtetés 

013320-1

 Az 

önkormányzati 

vagyonnal való 

gazdálkodással 

kapcsolatos 

feladatok 

013350 

 Adó-, vám- és 

jövedéki 

igazgatás 

011220-1 

 

Önkormányzato

k funkcióra nem 

sorolható 

bevételei 

900020-1 

Család és 

nővédelmi eü. 

gondozás 074031-

1

Fogorvosi 

alapellátás 

072311-1

Háziorvosi 

ellátás 072111-

1

 Könyvtári 

állomány 

gyarapítása, 

nyilvántartása 

082042-1 

 Közművelődés - 

közösségi és 

társadalmi 

részvétel 

fejlesztése 

082091-1 

 

Önkormányzatok 

elszámolásai a 

központi 

költségvetéssel 

018010-1 

 Támogatási célú 

finanszírozási 

műveletek 

018030-1 

Hosszabb 

időtartamú Köz 

foglalkoztatás 

041233-1

Start-munka 

program - Téli 

közfoglalkoztatás 

041232-1

 

Közfoglalkoztatás

i mintaprogram 

041237-1 

Gyermekvédelmi 

pénzbeli és 

természetbeni 

ellátás 104051-1

Összesen

B1
 Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről 
2 749          2 968              4 176          70 799           16 626            4 174              5 695              1 311              108 498         

B2
 Felhalmozási c. támogatások áh-

on belülről 
9 876          1 307             400                 924                 12 507            

B3  Közhatalmi bevételek 378               26 560         26 938            

B4  Működési bevételek 600             843             3 461           163             114             385             15                   5 581              

B5  Felhalmozási bevételek 169               169                 

B6
 Működési célú átvett 

pénzeszközök 
148             148                 

B7
 Felhalmozási célú átvett 

pénzeszközök 
125             50               175                 

B1-7  Költségvetési bevételek összesen 125            13 423       843            3 630           378              26 560        2 968             4 339         114            385            15                  72 106          -                  17 026           4 174             6 619             1 311             154 016         

B8
 Előző év költségvetési 

maradványának igénybevétele 

működési célra 

22 338            22 338            

B8
 Előző év költségvetési 

maradványának igénybevétele 

felhalmozási célra 

-               -                 -                 -                   -               -                  -                  17 349            17 349            

B8  Finanszírozási bevételek -              39 687           39 687            

 Költségvetési és finanszírozási 

bevételek összesen 
125            13 423       843            3 630           378              26 560        2 968             4 339         114            385            15                  72 106          39 687           17 026           4 174             6 619             1 311             193 703         

Hulladékgazd

álkodás

Sport, ifjúsági 

ügyek

Önkormányza

ti 

működéssel, 

döntéselőkés

zítéssel,végre

hajtással 

kapcsolatos 

feladatok

 Lakás- és 

helyiséggazd

álkodás 

ezer Ft

Rovatrend Kiadások megnevezése

 Közutak, hidak 

alagutak  

üzemeltetése, 

fenntartása 

045160-1  

 Város és 

községgazdálk

odási egyéb 

szolgáltatások 

066020-1 

Köztemető 

fenntartás és -

működtetés 

013320-1

Közvilágítás 

064010-1

Zöldterület 

kezelés 066010-

1

Család és 

nővédelmi eü. 

gondozás 

074031-1

Fogorvosi 

alapellátás 

072311-1

Háziorvosi 

alapellátás 

072111-1

 Könyvtári 

állomány 

gyarapítása, 

nyilvántartása 

082042-1 

 Közművelődés 

- közösségi és 

társadalmi 

részvétel 

fejlesztése 

082091-1 

Nem veszélyes 

hulladék 

kezelése, 

ártalmatlanítása 

051040-1

 Szabadidősport-

(rekreációs sport-

) tevékenység és 

támogatása 

081045-1

Közfoglalkoztatás

i mintaprogram 

041237-1

Hosszabb 

időtartamú Köz 

foglalkoztatás 

041233-1

Start-munka 

program - Téli 

közfoglalkoztatás 

041232-1

Foglalkoztatást 

elősegítő 

képzések és 

egyéb 

támogatások 

105020-1

Lakásfenntartáss

al, lakhatással 

összefüggő 

ellátások 106020-

1

Gyermekvédelmi 

pénzbeli és 

természetbeni 

ellátás 104051-1

Egyéb szociális 

pénzbeli és 

természetbeni 

ellátás 107060-1

 Központi 

költségvetési 

befizetések 

018020-1 

 Az 

önkormányzati 

vagyonnal való 

gazdálkodással 

kapcsolatos 

feladatok 

013350 

Összesen

K1 Személyi juttatások 7 015          984             2 887           1 160          4 934              15341 7124 39 445         

K2
Munkaadókat terhelő járulékok 

és szociális hozzáárulási adó
1 838          274             788               321             666                 2071 962 6 920           

K3 Dologi kiadások 765             13 399       204             5 969           441               719               438                 748             648             1 952          2 032             356                182                 1566 165 1084 972 14                 31 654         

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 866              4 215              1331 8 908               16 320         

K5 Egyéb működési célú kiadás 24 548       4 281              28 829         

K5
Egyéb működési célú kiadás 

tartalék
38 819       38 819         

K6 Beruházás 12 570       3                   243             38 1 209              443 14 506         

K7 Felújítás 15 343       -               253             15 596         

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás 98               98                 

Költségvetési kiadások összesen 16 108       98 287       1 715         5 969           441              4 397           4 719             748            2 129         2 195         2 032            394                6 991              19 421           8 251             1 866             4 215             2 415             9 880              14                192 187       

K9 Finanszírozási kiadás 1 516           1 516           

 Költségvetési és finanszírozási 

kiadások összesen 
16 108       98 287       1 715         5 969           441              4 397           4 719             748            2 129         2 195         2 032            394                6 991              19 421           8 251             1 866             4 215             2 415             9 880              1 516           14                193 703       

Létszám 4,00 1,00 1,00 1,00 7,00 15,00 29                 

ebből közfoglalkoztatott
7,00 15,00 22                 

 Településüzemeltetés 

A 68/2013.(XII.29.)NGM rendelet szerinti kormányzati funkció szerinti besorolás (funkció szám és megnevezés) 

Tevékenység 

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése 

szerinti helyi közügyek, valamint helyben 

biztosítható közfeladatok körében ellátandó 

helyi önkormányzati feladatok  

 Kulturális szolgáltatás, 

könyvtári ellátás, helyi 

közművelődési tevékenység  

 Településüzemeltetés   Egészségügyi alapellátás 

 Helyi adóval, 

gazdaságszervezéssel 

kapcsolatos feladatok 

Önkormányzati működéssel, 

döntéselőkészítéssel,végrehaj

tással kapcsolatos feladatok 

Közfoglalkoztatás

Szociális ellátások

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási bevételek alaptevékenységenként 2015. IV. negyedév módosított előirányzat

Tevékenység 

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése 

szerinti helyi közügyek, valamint helyben 

biztosítható közfeladatok körében ellátandó 

helyi önkormányzati feladatok  

 Egészségügyi alapellátás 

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási kiadások alaptevékenységenként

 Kulturális szolgáltatás, 

könyvtári ellátás, helyi 

közművelődési 

tevékenység  

A 68/2013.(XII.29.)NGM rendelet szerinti kormányzati funkció szerinti besorolás (funkció szám és megnevezés) 

Közfoglalkoztatás

1



5. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT 

2015. III. negyedévi módosított előirányzat

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 12 507                                                                    

B5 Felhalmozási bevételek 169                                                                         

B72 Lakossági úthozzájárulás 125                                                                         

B72 Vízbekötés lakossági hozzájár. 50                                                                            

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 175                                                                         

Költségvetési bevételek 12 851                                                                   

B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 17 349                                                                    

B8 Finanszírozási bevételek 17 349                                                                   

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 30 200                                                                   

 ezer Ft-ban 

 ÖNKORMÁNYZAT 

2015. III. negyedévi módosított előirányzat

K6 Beruházás 14 506                                                                    

K7 Felújítás 15 596                                                                    

K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 98                                                                            

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás -                                                                           

Költségvetési kiadások 30 200                                                                   

K9 Finanszírozási kiadások -                                                                           

K9 Finanszírozási kiadások -                                                                           

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 30 200                                                                   

 FELHALMOZÁSI MÉRLEG 

Rovat szám

Rovat szám Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási bevételek

1



5. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT 

2015. III. negyedévi módosított 

előirányzat

B111
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati 

feladatainak általános támogatása
27 252                                               

B113 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 5 968                                                 

B113 Települési önkormányzatok szoc. feladatainak egyéb támogatása 9 041                                                 

B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 678                                                 

B115 Működési célú kv-i támogatásokés kiegészítések 26 860                                               

B16 Közpoti kezelésű ei. működési támogatás 1 311                                                 

B16 Helyi önk. kv. sz. működési támogatás 1 047                                                 

B16 Egyéb működési célú támogatás mezőőri feladatok 1 169                                                 

B16 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól védőnő 2 968                                                 

B16 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól fogorvos 4 176                                                 

B16 Elkül. áll. pa. működési célú támogatása 27 028                                               

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 108 498                                             

B34 Magánszemély kommunális adója 5 733                                                 

B35 Helyi iparűzési adó 16 043                                               

B35 Gépjárműadó 40% 4 784                                                 

B36 Pótlék, bírság 378                                                    

B3 Közhatalmi bevételek 26 938                                               

B4 Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke 5 581                                                 

B4 Működési bevételek 5 581                                                 

B64
Működési célú visszatérítendő támogatások,  kölcsön visszatérülése 

államháztartáson kívülről
148                                                    

B6 Működési célú átvett pénzeszközök 148                                                    

Költségvetési bevételek 141 165                                             

B88 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 22 338                                               

B8 Finanszírozási bevételek 22 338                                               

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 

ÖSSZESEN
                                             163 503    

ezer Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT 

2015. III. negyedévi módosított 

előirányzat

K1 Személyi juttatások 39 445                                               

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó 6 920                                                 

K3 Dologi kiadások 31 654                                               

K4 Elátottak pénzbeli juttatásai 16 320                                               

K506 Többcélú Társulás működési célú támogatása 1 959                                                 

K506 Óvoda működési célú támogatása 8 246                                                 

K506 Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása 9 964                                                 

K512 Eyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos) 4 281                                                 

K512 Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre Egyház tám. 2 452                                                 

K512 Non profit szervek támogatása 1 927                                                 

K512 Tartalékok 38 819                                               

K5 Egyéb működési célú kiadás 67 648                                               

Költségvetési kiadások 161 987                                             

K9 Finanszírozási kiadások 1 516                                                 

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 

ÖSSZESEN
                                             163 503    

Rovat szám

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

Rovat szám

Működési költségvetési és finanszírozási bevételek

Működési költségvetési és finanszírozási kiadások

1



5. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT 

2015. IV. negyedév módosított előirányzat

B11 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 27 252                                                                                       

B11 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 5 968                                                                                         

B11 Települési önkormányzatok szoc. feladatainak egyéb támogatása 9 041                                                                                         

B11 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 678                                                                                         

B11 Működési célú kv-i támogatások és kiegészítések 26 860                                                                                       

B16 Központi kezelésű ei. műk. c. támogatás 1 311                                                                                         

B16 Helyi önk. kv. sz. működési támogatás 1 047                                                                                         

B16 Egyéb működési célú támogatás Mezőőri feladatok 1 169                                                                                         

B16 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól 2 968                                                                                         

B16 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól 4 176                                                                                         

B16 Elkül. áll. pa. működési célú támogatása 27 028                                                                                       

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 108 498                                                                                     

B35 Magánszemély kommunális adója 5 733                                                                                         

B35 Helyi iparűzési adó 16 043                                                                                       

B35 Gépjárműadó 40% 4 784                                                                                         

B36 Pótlék, bírság 378                                                                                            

B3 Közhatalmi bevételek 26 938                                                                                       

B4 Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke 5 581                                                                                         

B4 Működési bevételek 5 581                                                                                         

B64
Működési célú visszatérítendő támogatások,  kölcsön visszatérülése 

államháztartáson kívülről
148                                                                                            

B6 Működési célú átvett pénzeszközök 148                                                                                            

Mködési célú költségvetési bevételek 141 165                                                                                     

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 12 507                                                                                       

B5 Felhalmozási bevételek 169                                                                                            

B7 Lakossági úthozzájárulás 125                                                                                            

B7 Vízbekötés lakossági hozzájár. 50                                                                                               

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 175                                                                                            

Felhalmozási célú költségvetési bevételek 12 851                                                                                       

Költségvetési bevételek öszesen 154 016                                                                                     

B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 22 338                                                                                       

B8 Működési célú finanszírozási bevételek 22 338                                                                                       

B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 17 349                                                                                       

B8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 17 349                                                                                       

Finanszírozási bevételek összesen 39 687                                                                                       

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 193 703                                                                                     

Rovat szám

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Költségvetési és finanszírozási bevételek

1



5. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT 

2015. IV. negyedévi módosított előirányzat

K1 Személyi juttatások 39 445                                                                                       

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 920                                                                                         

K3 Dologi kiadások 31 654                                                                                       

K4 Elátottak pénzbeli juttatásai 16 320                                                                                       

K5 Többcélú Társulás működési célú támogatása 1 959                                                                                         

K5 Óvoda működési célú támogatása 8 246                                                                                         

K5 Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatsáa 9 964                                                                                         

K5 Egyéb vállalkozás működési célú támogatása 4 281                                                                                         

K5 Egyéb műk. C. támogatások áh-on kívülre Egyházak tám. 2 452                                                                                         

K5 Non profit szervek támogatása 1 927                                                                                         

K5 Tartalékok 38 819                                                                                       

K5 Egyéb működési célú kiadás 67 648                                                                                       

Működési célú költségvetési kiadások 161 987                                                                                     

K6 Beruházás 14 506                                                                                       

K7 Felújítás 15 596                                                                                       

K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 98                                                                                               

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás 98                                                                                               

Felhalmozási célú költségvetési kiadások 30 200                                                                                       

Költségvetési kiadások összesen 192 187                                                                                     

K9 Finanszírozási kiadások 1 516                                                                                         

Működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások 1 516                                                                                         

Finanszírozási kiadások összesen 1 516                                                                                         

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 193 703                                                                                     

Rovat szám

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Költségvetési és finanszírozási kiadások

2



ezer forint

Kormányzati funkció Fő Törvény szerinti illetmények K1101
Béren kívüli juttatások 

K1107,K1109,K1113
Összesen

066020-1 Város és 
községgazdálkodási 
egyéb szolgáltatások 4,00 6 251 764 7 015

074031-1 Család és 
nővédelmi 
egészségügyi gondozás 1,00 2 791 96 2 887

082042-1 Könyvtári 
állomány gyarapítása, 
nyilvántartása 1,00 1 064 96 1 160

013320-1 Köztemető 
fenntartás és 
működtetés 1,00 888 96 984

041233-1 Hosszabb 
időtartamú 
közfoglalkoztatás 7,00 15 341 0 15 341

041232-1 Start- munka 
program téli 
közfoglalkoztatás 15,00 7 124 0 7 124

041237-1 
Közfoglalkoztatási 
mintaprogram 5,00 4 934 0 4 934

ÖNKORMÁNYZAT 
ÖSSZESEN 34,00 38 393 1 052 39 445

K i m u t a t á s   a 2015. évi bérjellegű juttatások 2015. IV. negyedévi módosított előirányzatairól

6. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 4/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez



7. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
4/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Rovat Megnevezés  Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 rovatszám 

K42 Pénzbeli óvodáztatási támogatás 20                                                                                         

K42
Természetben nyújtott 

gyermekvédelmi támogatás
1 311                                                                                   

K45
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

(dec-febr.) 
1 866                                                                                   

K46
Lakásfenntartási támogatás (dec.-

febr.) K46
4 215                                                                                   

K48
Rendsz. Szoc. ell. 

Egészségkárosodottak (dec.-febr.)
539                                                                                      

K48
Rendsz. Szoc. ell. időskorúak (dec.-

febr.)
196                                                                                      

K48 Telep. tám. Lakhatáshoz kapcs. 2 703                                                                                   

K48 Rendkívüli települési tám. 3 885                                                                                   

K48
Települési támogatás Temetési ktg. 

mérséklésére
194                                                                                      

K48
Települési támogatás Életkezdési 

juttatás
300                                                                                      

K48
Önk. által saj. hatáskörben adott 

természetbeni ellátás
23                                                                                         

K48
Egyéb, önkormányzati rend. megáll. 

pénzbeli jutt.
1 068                                                                                   

Ellátottak pénzbeli juttatásai 

összesen 16 320                                            

Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai 2015. IV. negyedévi módosított előirányzata



8. melléklet a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Jogcímek Magyarország 2015. évi központi 

költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 

alapján

Éves meghatározott 

összeg Ft
2015. január 4% 2015. január 8% 2015. február 8% 2015. március 8% 2015. április 8% 2015. május 8% 2015. június 8% 2015. július 8% 2015. augusztus 8%

2015. szeptember 

8%
2015. október 8%

2015. november 

8%
2015. december 8% 2015. év 100%

I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok ellátásának támogatása 3 169 742 126 790 253 579 253 579 253 579 253 579 253 579 253 579 253 579 253 579 253 579 253 579 253 579 253 579 3 169 742

I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 13 760 000 550 400 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 13 760 000

I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos 

feladatok támogatása 1 631 505 65 260 130 520 130 520 130 520 130 520 130 520 130 520 130 520 130 520 130 520 130 520 130 520 130 520 1 631 505

I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása 3 836 300 153 452 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 3 836 300

I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok 

támogatása 5 000 000 200 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 5 000 000

I.1.c) -V. Egyéb önkormányzati feladatok 

támogatása - beszámítás után 3 727 257 149 090 298 181 298 181 298 181 298 181 298 181 298 181 298 181 298 181 298 181 298 181 298 181 298 181 3 727 257
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 

támogatása 1 048 050 41 922 83 844 83 844 83 844 83 844 83 844 83 844 83 844 83 844 83 844 83 844 83 844 83 844 1 048 050
V. Info- Beszámítás (I.1.c) támogatást 

csökkentő tétel) 1 272 743 50 910 101 819 101 819 101 819 101 819 101 819 101 819 101 819 101 819 101 819 101 819 101 819 101 819 1 272 743

Bérkompenzáció 2014.dec. 78 740 78 740 78 740

I.1. - V. A települési önkormányzat 

működésének támogatása beszámítás 

és kiegészítés után 27 251 594 1 165 654 2 173 828 2 173 828 2 173 828 2 173 828 2 173 828 2 173 828 2 173 828 2 173 828 2 173 828 2 173 828 2 173 828 2 173 828 27 251 594

III.2 Települési önkormányzatok szociális 

feladatainak egyéb támogatása 9 041 390 361 656 723 311 723 311 723 311 723 311 723 311 723 311 723 311 723 311 723 311 723 311 723 311 723 311 9 041 390

Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése 5 684 776 1 238 474 1 177 794 97 869 1 274 499 402 480 367 200 321 930 306 020 267 210 231 300 156 870 98 460 27 720 5 967 826

I-III, V. Támogatások 

összesen: 41 977 760 2 765 784 4 074 934 2 995 009 4 171 639 3 299 620 3 264 340 3 219 070 3 203 160 3 164 350 3 128 440 3 054 010 2 995 600 2 924 860 42 260 810
IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános 

könyvtári és közművelődési feladatainak 

támogatása 1 678 080 67 123 134 246 134 246 134 246 134 246 134 246 134 246 134 246 134 246 134 246 134 246 134 246 134 246 1 678 080

Működési c. költségvetési tám. és kiegészítő 

tám. 2015. évi bérkompenzáció 653 257 117 190 76 581 76 581 76 581 76 581 76 581 76 581 76 581 76 581 76 581 35 972 842 391

Működési c. költségvetési tám. és kiegészítő 

tám. Szociális nyári gyermekétkeztetés 1 084 160 1 084 160 1 084 160

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményként 

bizt. természetbeni támogatás (Erzsébet 

utalvány I.-II.) 655 400 655 400 655 400 1 310 800

Működőképesség megőrzés költségvetési tám. 24 027 000 24 027 000 24 027 000

Szociális célú tüzelőanyag támogatás 906 780 906 780

Felhalmozási célú központi támogatás BM-EU 

Önerő támogatás 1 307 135 1 242 840 64 295 1 307 135

Központi költségvetési 

támogatás mindösszesen 71 382 792 2 832 907 4 209 180 3 246 445 4 382 466 28 780 287 3 475 167 4 514 057 3 413 987 4 094 872 3 339 267 4 171 617 3 861 827 3 095 078 73 417 156

A beszámítás összege az egyéb önkormányzati 

feladatok támogatási összegét csökkenti 

5000000-1272743=3727257Ft

A 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet 4. sz. melléklete alapján a nettó finanszírozás ütemezése 2015. IV. negyedévi módosított előirányzatÖnkormányzatok működési támogatásai B11



Szegedi Törvényszék
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V É G Z É S :

A Szegedi  Törvényszék  Pusztaszer  Községért  Közalapítvány  6769  Pusztaszer,  Kossuth  u.  45.
szám alatti székhelyű szervezet nyilvántartási ügyében

f e l h í v j a  

a kérelmezőt, hogy jelen végzés kézbesítésétől számított 30 nap alatt az alábbi hiányokat pótolja és
módosítsa az alapító okiratot az alábbiak miatt:

1) A  civil  szervezetek  bírósági  nyilvántartásáról  és  az  ezzel  összefüggő  eljárási
szabályokról  szóló  2011.  évi  CLXXXI.  törvény  (Cnytv.)  37.  §  (1)  bekezdése  alapján
alkalmazandó 51. § (1) bekezdés értelmében az alapítvány változásbejegyzés iránti kérelmét
az alapító nyújthatja be.
Csatoljon az alapító képviselőjétől származó – teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt –
nyilatkozatot arról, hogy
a)  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  kérelmet  a  benyújtó  személy  ügyfélkapuján  keresztül
nyújtják be,
b)  tudomásul  veszi,  hogy  szabályszerű  kézbesítésnek  minősül  a  bírósági  iratnak  a
benyújtó személy ügyfélkapujára történő kézbesítése.
A bíróság a nyilatkozat elkészítéséhez mintát csatol.

2) Csatolja Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testületének azon határozatát,
amellyel elfogadta a közalapítvány létesítő okiratának módosítását.

3) Egészítse  ki  az alapító  okirat  3.4.  pontját  azzal,  hogy a kuratóriumi tagság az alapító
általi kijelölés elfogadásával jön létre.

4) Kérje  a  PK-102V jelű  nyomtatvány H lapjának  segítségével  kérje  Szeri  Ildikó,  Nagy
Józsefné  Pintér  Eszter,  Máté  Gábor,  valamint  Katona Jánosné kuratóriumi  tagságának
törlését.

5) A vezető tisztségviselők kizáró és összeférhetetlenségi szabályait  módosítsa,  és a  Ptk.
3:22. §-át és Ptk. 3:397. § (3) bekezdését emelje be az alapító okirat szövegébe.

6) A 7.1. pont értelmében az alapítvány zárt, ahhoz csatlakozni nem lehet. A továbbiakban
azonban úgy rendelkezik a létesítő okirat,  hogy az alapítvány anyagi forrását képezi a
csatlakozás során tett  felajánlás,  adomány,  támogatás.  Zárt  alapítvány esetében a civil
szervezet  adományt,  felajánlást,  támogatást  nem  fogadhat  el,  működését  kizárólag  a
korábban juttatott vagyonból és a gazdasági tevékenysége során keletkezett vagyonból
biztosíthatja. Az alapító okirat módosításával oldja fel a fenti ellentétet. Szükség esetén
módosítsa és ismételten nyújtsa be a PK-102V nyomtatvány C1a lapját.

7) Módosítsa az alapító okirat 7.6. pontját figyelemmel arra, hogy az jelen formájában nem
értelmezhető.  Ha  a  vagyonfelhasználás  mértéke  változott,  kérje  a  PK-102V  jelű
nyomtatvány  C1a  jelű  lapjának  segítségével  annak  civil  szervezetek  bírósági
nyilvántartásába való bejegyzését.
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8) Ismételten nyújtsa be a PK-102V nyomtatvány D1 lapját és egész mondatokban foglalja
össze az alapítvány céljait.

A bíróság figyelmezteti a kérelmezőt, hogy amennyiben a fenti felhívásnak a megadott határidőn
belül nem tesz eleget, vagy a hiánypótlást hiányosan, illetve hibásan terjeszti elő, úgy a bíróság a
változásbejegyzés iránti kérelmet elutasítja a Cnytv. 37. § (1) bekezdése szerint alkalmazandó 29. §
(2) bekezdés alapján. 

Szeged, 2016. április 4. 

dr. Ottovay István
bírósági titkár



A 
 

Pusztaszer Községért Közalapítvány 
 

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK 
 

módosítása 
 

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete mint alapító a Pusztaszer Községért 
Közalapítvány 16/2015.(II.26.)Kt. határozattal elfogadott Alapító Okiratát az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
1. Az Alapító Okirat 3.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„3.4. A kuratórium három tagból áll, akiket erre a tisztségre az alapító kér fel és választ meg. A 
kuratóriumi tagság az alapító általi kijelölés elfogadásával jön létre.” 
 
2. Az Alapító Okirat 3.8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„3.8. A kuratórium elnökének és tagjainak kijelölése során figyelemmel kell lenni a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:22. §-ában foglalt előírásokra a vezető 
tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok vonatkozásában, és a Ptk. 3:397. § (3) 
bekezdésében foglalt előírásra a kuratórium vonatkozásában. Ennek megfelelően: 

3.8.1. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

3.8.2. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a 
természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A 
vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. 

3.8.3. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 
3.8.4. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 
következmények alól nem mentesült. 

3.8.5. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit 
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az 
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem 
lehet. 

3.8.6. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető 
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

3.8.7. Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a 
kuratórium tagja.” 

 
3. Az Alapító Okirat 7.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„7.1. A Közalapítvány nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat. A csatlakozás elfogadásáról a kuratóriuma 
dönt.” 
 
4. Az Alapító Okirat 7.6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„7.6. Az alapítványi célok megvalósításához a 7.2. pontban felsorolt forrásokból származó 
bevételek használhatók fel, figyelemmel azonban a 7.5. pont szerinti korlátozásra.” 
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A 

Pusztaszer Községért Közalapítvány 

ALAPÍTÓ OKIRATA 

 

1. Az alapító 

1.1. neve: Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.2. székhelye: 6769 Pusztaszer, Kossuth utca 45. 

1.3. az alapítvány céljára rendelt vagyon: 300 000,-Ft 

 

2. Az alapítvány 

2.1. neve: Pusztaszer Községért Közalapítvány 

2.2. székhelye: 6769 Pusztaszer, Kossuth utca 45. 

2.3. célja: a 2.4. pontban felsorolt tevékenységek végzésével a Pusztaszer Községi Önkormányzat 

feladatkörébe tartozó egyes közfeladatok megvalósításának támogatása, elősegítése. 

2.4. tevékenysége: 

2.4.1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés 

2.4.2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása 

2.4.3. nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 

2.4.4. kulturális tevékenység 

2.4.5. kulturális örökség megóvása 

2.4.6. műemlékvédelem 

2.4.7. természetvédelem 

2.4.8. környezetvédelem 

2.4.9. gyermek- és ifjúságvédelem 

2.4.10. sport és szabadidős tevékenység 

2.4.11. közrend védelme, önkéntes tűzoltás, mentés 

2.5. Az alapítvány határozatlan időre jött létre. 

 

3. A kuratórium 

3.1. Az ügyvezető szerv megnevezése: kuratórium. 

3.2. A kuratórium az alapítvány legfőbb döntéshozó és képviseleti, illetve ügyintéző szerve. 

3.3. A kuratórium feladatai különösen: 

3.3.1. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 

és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámoló elfogadása; 

3.3.2. az éves költségvetés elfogadása; 

3.3.3. döntés kiegészítő jellegű, nonprofit gazdasági-vállalakozási tevékenység folytatásáról; 

3.3.4. döntés az alapítványi vagyon felhasználásról. 

3.4. A kuratórium három tagból áll, akiket erre a tisztségre az alapító kér fel és választ meg: 

3.4.1. az elnök 

3.4.1.1. neve: Sági Mihályné (születéskori neve: Kovács Teréz) 

3.4.1.2. lakóhelye: 6769 Pusztaszer, Rákóczi utca 59. 

3.4.1.3. anyja születési neve: Túri Teréz 

3.4.2. kuratóriumi tag 

3.4.2.1. neve: Kovács Andrásné (születéskori neve: Kovács Rozália) 

3.4.2.2. lakóhelye: 6769 Pusztaszer, Honfoglalás utca 38. 

3.4.2.3. anyja születési neve: Fodor Rozália 
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3.4.3. kuratóriumi tag 

3.4.3.1. neve: Tajti László 

3.4.3.2. lakóhelye: 6769 Pusztaszer, Árpád utca 19. 

3.4.3.3. anyja születési neve: Zádori Matild 

3.5. A kuratórium tagjainak tisztségének időtartama határozatlan időre szól. 

3.6. A kuratórium tagjai tisztségének megszűnése: 

3.6.1. lemondással, az új kuratóriumi tag bírósági nyilvántartásba történő bejegyzésével; 

3.6.4. törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezte esetén; 

3.6.5. visszahívással. 

3.7. A kuratórium tagjai tevékenységüket pénzbeli díjazás nélkül végzik. 

3.8. Nem lehet a kuratórium tagja, akivel szemben törvényben meghatározott kizáró ok áll fenn. 

3.9. Nem lehet a kuratórium tagja az alapító vagy más olyan személy, aki az alapítóval vagy az 

alapító meghatározó befolyása alatt álló jogi személlyel vagy jogi személyiség nélküli gazdasági 

társasággal munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb szerződéses jogviszonyban áll. 

3.10. A kuratórium határozatképességének számításakor figyelmen kívül kell hagyni az alapítót, és 

azt a személyt, aki az alapítóval vagy az alapító meghatározó befolyása alatt álló jogi személlyel 

vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társasággal munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló 

egyéb szerződéses jogviszonyban áll. 

 

4. A kuratórium döntési és eljárási rendje 

4.1. A kuratórium határozatképes, ha azon legalább két tag részt vesz. 

4.2. A kuratórium évente legalább egyszer ülésezik. 

4.3. A kuratóriumot az elnök köteles összehívni, ha bármely kuratóriumi tag kéri. 

4.4. A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

4.5. A kuratórium döntéseit határozati formában hozza meg. 

4.6. A kuratórium a határozatait a jelenlévő tagok szótöbbségével, nyílt szavazásával hozza. 

4.7. A határozatokat a határozatok tárában kell nyilvántartani, vagy az azokat tartalmazó 

jegyzőkönyveket kell őrizni. 

 

5. A kuratórium elnöke 

5.1. A kuratórium elnökének feladatai: 

5.1.1. a kuratórium ülésének összehívása; 

5.1.2. képviseli az alapítványt; 

5.1.3. intézkedéseit a kuratórium döntésének megfelelően kell megtennie, döntés hiányában 

pedig az alapítvány érdekeivel összhangban; 

5.1.4. kezeli az alapítvány pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási jogkört gyakorol; 

5.1.5. vezeti a határozatok tárát, vagy őrzi a határozatokat tartalmazó jegyzőkönyveket. 

5.2. A kuratórium elnökét akadályoztatása esetén az általa kijelölt kuratórium tag, ilyen személy 

hiányában a kuratórium által megbízott kuratóriumi tag helyettesíti. 

 

6. A felügyelő bizottság 

6.1. Az alapítvány tevékenységének közvetlen ellenőrzését a 3 tagú felügyelő bizottság látja el. A 

felügyelő bizottság elnökét és tagjait az alapító kéri fel és bízza meg, megbízásuk határozatlan 

időre szól. 
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6.2. Az elnök 

6.2.1. neve: Vágó Tibor Péter 

6.2.2. lakóhelye: 6769 Pusztaszer, Vadvirág utca 3. 

6.2.3. anyja születési neve: Hell Rozália 

6.3. Felügyelő bizottsági tag 

6.3.1. neve: Katona János 

6.3.2. lakóhelye: 6769 Pusztaszer, Rákóczi utca 44. 

6.3.4. anyja születési neve: Mucsi Eszter 

6.4. Felügyelő bizottsági tag 

6.4.1. neve: Szeri Ildikó 

6.4.2. lakóhelye: 6769 Pusztaszer, Diófa utca 20. 

6.4.3. anyja születési neve: Ferenczi Éva 

6.5. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke, tagja: 

6.5.1. a kuratórium elnöke vagy tagja, 

6.5.2. aki az alapítvány cél szerinti juttatásában részesül, 

6.5.3. a fentiek hozzátartozója. 

6.6. A felügyelő bizottsági tagság (elnöki megbízás) megszűnik: 

6.6.1. lemondással, 

6.6.2. a tag halálával, 

6.6.3. az alapító által történő visszahívással, 

6.6.4. az alapítvány megszűnésével. 

6.7. A felügyelő bizottság: 

6.7.1. ellenőrzi az alapítvány működését, gazdálkodását, 

6.7.2. ellenőrzi a kuratórium tevékenységét, 

6.7.3. elnöke és tagjai a kuratórium ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt. 

6.8. A felügyelő bizottság jogosítványai: 

6.8.1. betekinthet az alapítvány bármely iratába, 

6.8.2. felvilágosítást, magyarázatot kérhet az alapítvány működésével kapcsolatban a 

kuratórium elnökétől és tagjaitól, 

6.8.3. megvizsgálja, ellenőrzi az alapítvány számvitelét, könyveit, a pénzkezelés rendjét, 

bizonylatait, iratait, 

6.8.4. vizsgálatot folytathat a kuratóriumnál, ha az alapítvány céljainak megvalósítását, a 

pénzügyi-gazdasági tevékenység szabályszerűségét veszélyeztetve látja, 

6.8.5. véleményezi a kuratórium éves beszámolóját, 

6.8.6. ha a jelzésére a kuratórium az alapítvány működését veszélyeztető (feltárt) 

hiányosságot nem szünteti meg, értesíti az alapítót, és az alapítvány törvényességi 

felügyeletét ellátó szervet (az ügyészséget), 

6.9. A felügyelő bizottság évente beszámol az alapítónak az alapítvány működésével kapcsolatos 

tapasztalatairól. 

6.10. A felügyelő bizottság elnöke és tagjai tevékenységüket pénzbeli díjazás nélkül végzik. 

 

7. Az alapítvány vagyona, gazdálkodása 

7.1. Az alapítvány zárt, ahhoz nem lehet csatlakozni. 

7.2. Az alapítvány anyagi forrásai: 

7.2.1. az 1.3. pontban jelölt induló vagyon, 

7.2.2. az Alapító által a költségvetéséből biztosított (átadott) eseti támogatás, 
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7.2.3. az alapítványi vagyon hozama (kamatok), 

7.2.4. csatlakozásokkal tett felajánlások, adományok, támogatások, 

7.2.5. természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetek befizetései, 

7.2.6. a személyi jövedelemadónak az alapítvány javára felajánlott és alapítványi számlára 

érkező része, 

7.2.7. egyéb bevételek, adományok (pl.: pályázaton, más alapítványok felhívásain nyert anyagi 

eszközök). 

7.3. Az alapítvány az adományokat célja elérése érdekében használja fel. 

7.4. Az alapítvány célja megvalósítása érdekében nonprofit, kiegészítő jelleggel gazdasági-

vállalkozási tevékenységet végezhet 

7.5. Az alapítvány céljára rendelt vagyon (1.3. pont) a működés megkezdéséhez és az alapítványi 

célok folyamatos megvalósításához legfeljebb 75% mértékben használható (osztható) fel. 

7.6. Az alapítvány céljaira az alapítvány céljára rendelt vagyont meghaladó minden vagyon 

felhasználható. 

7.7. A vagyonfelhasználás módja: 

7.7.1. az alapítvány céljához kapcsolódó támogatás iránti kérelemre 

7.7.2. pályázati eljárás útján. 

7.8. A pályázatok elbírálása során, a támogatások odaítélésével egyidőben meg kell határozni: 

7.8.1. a támogatásban részesült (kedvezményezett) elszámolási kötelezettségét, 

7.8.2. a támogatás felhasználásának célját és rendjét, 

7.8.3. külön rögzíteni kell az alapítványt a támogatás felhasználása felett megillető ellenőrzési 

jogot. 

7.9. Az alapítványi pályázatok nyilvánossága érdekében, a csatlakozás, az önkéntes befizetések, 

támogatások lehetőségeire történő figyelem felhívás céljából évente legalább egyszer, a helyi 

önkormányzati lapban (Pusztaszeri Hírfutár) az alapítvány közzéteszi: 

7.9.1. működése főbb adatait (név, székhely, célok, számlaszám), a kiírt pályázatokat, 

7.9.2. a pályázatok elbírálásának eredményeit (támogatott, nem támogatott pályázatok szerinti 

bontásban), 

7.9.3. adószámát (az SZJA meghatározott részének felajánlásához). 

7.10. Az alapítvány: 

7.10.1. hitelt nem vehet fel és nem folyósíthat, 

7.10.2. pénzintézeti tevékenységet nem végezhet, 

7.10.3. vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósításához, azokat nem 

veszélyeztetve végezhet, 

7.10.4. pártoktól felajánlást, támogatást, befizetést, adományt és csatlakozást nem fogadhat 

el, 

gazdálkodása során elért eredményét csak az Alapító Okirat 3.2. pontjai szerinti célokra 

fordíthatja. 

7.11. Az alapítvány gazdálkodásáról a kuratórium elnöke évente beszámolót készít, melyet a 

felügyelő bizottság ellenőriz és véleményez, majd a kuratórium hagy jóvá. 

7.12. A nevesített adomány, támogatás átadása az adományozó által meghatározott célra a 

pályázati rendszeren kívül biztosítható a kedvezményezett részére. Amennyiben a nevesített 

adomány, támogatás jogosultja egyben pályázatot is benyújt, a pályázat elbírálása során a 

nevesített adomány, támogatás összegét figyelembe kell venni. 
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7.13. A kuratórium évente 300.000,-Ft-ig terjedő keretösszeget saját hatáskörben két pályázati 

eljárás között az egyes alapítványi célokra, pályázati eljárás mellőzésével felhasználhat. Ezen 

jogkörében a kuratórium kivételesen, a feladatot ellátó írásban indokolt kérelmére járhat el. 

Döntését a kuratóriumnak a határozatban részletesen indokolnia kell. 

7.14. A pályázati eljárás mellőzésével biztosított támogatás esetében is alkalmazni kell az írásbeli 

megállapodásra, a felhasználási kötelezettségre és kötöttségekre, az elszámolásra vonatkozó 

előírásokat. 

 

8. A kuratórium évente beszámol az Alapítónak a Közalapítvány működéséről. 

 

9. Az alapítványt a kuratórium elnöke önállóan képviseli. 

 

10. Az alapítvány megszűnése esetén a hitelezők kielégítését követően megmaradt alapítványi 

vagyont a Pusztaszer községben működő civil szervezetek között egyenlő részben kell felosztani. 

 

11. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, 

azoknak anyagi támogatást nem nyújt, tőlük támogatást semmilyen formában nem fogadhat el, 

országgyűlési képviselői és helyi önkormányzati választásokon jelöltet nem indíthat, jelöltet nem 

támogathat. 

 

12. Az alapítvány a céljai megvalósítása érdekében együttműködik a hasonló közfeladatokat ellátó 

állami, önkormányzati szervekkel, civil szervezetekkel. 

 

13. Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadók, annak 

keretei között a kezelő szervezet bármely kérdésben határozatot hozhat. 

 

14. A fenti Alapító Okirat elfogadásával egyidejűleg a Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-

testületének 33/1999.(XII.21.)Kt. határozatával elfogadott Alapító Okirat, és annak 

10/2000.(II.10.)Kt. határozatával, 47/2000.(XII.8.)Kt. határozatával, valamint 40/2005.(V.26.)Kt. 

határozatával megállapított módosításai hatályukat vesztik. 

 

Z á r a d é k :  
 
A fenti Alapító Okiratot Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
16/2015.(II.26.)Kt. határozatával elfogadta. 
 
Pusztaszer, 2015. február 26. 
 
 
 

 dr. Jaksa Tibor 
aljegyző 
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Pusztaszer K6zs6g6rt Kilzalapitv6ny

ALAPiT6 OKIRATA

Ezen Alapit6 Okirat a Pusztaszer K6zs6g 0nkormdnyzata K6pvisel6-testi.ilet6nek
16/2015.(IL26,)Kt. hatiirozatdval elfogadott Alapit6 Okiratnak a 27/20t6.(IV.28.)Kt. hatdrozatdval
megSllapitott m6dositdsokkal egys6ges szerkezetbe foglalt szovege.

1. Az alapit6

1, 1. neve : Pusztaszer Kcizs6g Onkormdnyzatdnak K6pvisel6-testirlete

1.2. sz6khelye: 6769 Pusztaszer, Kossuth utca 45.

L.3, az alapitvdny c6ljdra rendelt vagyon: 300 000,-Ft

2. Az alapltvdny

2,1. neve: Pusztaszer K6zs6gdrt K6zalapitvdny

2.2. sz,6khelye: 6769 Pusztaszer, Kossuth utca 45.

2.3. c6lja: a 2.4. pontban felsorolt tevdkenys6gek v6gz6s6vel a Pusztaszer K6zsdgi 0nkormdnyzat

feladatkdr6be tartoz6 egyes kOzfeladatok megval6sitdsdnak tdmogatdsa, el6segit6se.

2.4. tev6kenys6ge:

2.4 . t. egeszs6g meg 6rzds, bete gs6g mege lciz6s

2,4.2. szacidlis tev6kenys6g, csaliidsegit6s, id6skorilak gondozdsa

2.4.3, nevel6s, oktatds, k6pess6gfejleszt6s, ismeretterjeszt6s

2,4.4. kulturdlis tev6kenys6g

2,4,5. kulturdlis 6rdks6g meg6vdsa

2.4, 6. mtiem16kv6delem

2.4.7 . term{szetv6delem

2,4.8. kdrnyezetv6delem

2.4.9. gyermek- 6s ifiilsdgv6delem

2.4.L0. sport 6s szabadid6s tev6kenys6g

2.4.LL. kdzrend v6delme, 6nk6ntes t[izoltds, ment6s

2.5. Az alapitvdny hatdrozatlan id6re jOtt l6tre.

3. A kurat6rium

3.1, Az i.igyvezet6 szerv megnevez6se: kurat6rium,

3.2. A kurat6rium az alapitviiny legfcibb ddnt6shoz6 6s k6pviseleti, illetve iigyint6z6 szerve.

3.3. A kurat6rium feladatai ktilOndsen:

3.3.1. az egyesi.il6si jog16l, a kdzhasznrj jogdlldsr6l, valamint a civil szervezetek miikdd6s616l

6s tdmogatds6r6l sz6l6 2011. 6vi CLXXV. tdrv6nyben meghatSrozott beszdmol6 elfogaddsa;

3.3.2. az 6ves krilts6gvet6s elfogaddsa;

3.3.3, ddntds kieg6szit6 jellegui, nonprofit gazdasdgi-viillalakoziisi tev6kenys6g folytatds616l;

3.3.4. d6nt6s az alapitvdnyi vagyon felhasznSldsr6l.

3.4.1 A kurat6rium hdrom tagb6l 5ll, akiket erre a tiszts6gre az alapit6 k6r fel 6s vdlaszt meg. A

kurat6riumi tagsdg az alapit6 dltali kijel6l6s elfogaddsdvaljdn l6tre.
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3,4.1. az elndk

3.4.1,1. neve: Sdgi Mihdlyn6 (szi.ilet6skori neve: Kovdcs Ter6z)

3.4.t.2.lak6helye: 6769 Pusztaszer, Rdk6czi utca 59.

3.4.1.3. anyja szrilet6si neve: T0riTer6z

3.4,2. kurat6riumi tag

3.4.2.L. neve: Kovdcs Andrdsn6 (szrilet6skori neve: Kovdcs R.oz6lia)

3.4.2.2. lak6helye: 6769 Pusztaszer, Honfoglaleis utca 3g.

3.4,2.3. anyja sziilet6si neve: Fodor Rozdlia

3.4.3. kurat6riumi tag

3.4.3.1. neve: Tajti Ldszl6

3.4.3.2.lak6helye: 6769 Pusztaszer, Arpiid utca 19.

3.4,3.3. anyja sztilet6si neve: Z*dori Matild

3.5. A kurat6rium tagjainak tiszts6g6nek icl6tartama hatdrozatlan id6re sz6l.

3.6. A kurat6rium tagjai tiszts6gdnek megsz(n6se:

3.6.1. lemonddssal, az fj kurat6riumi tag bir6sdgi nyilvdntandsba tcirt6n6 bejegyzds6vel;

3.6.4. tcirv6nyben meghatiirozott kizd16 ok bekrlvetkezte eset6n;

3.6. 5. visszahfvdssal.

3.7. A kurat6rium tagjai tev6kenys6gilket penzbeli dfjazds n6tkril v6gzik.

3.8.2 A kurat6rium elndk6nek 6s tagjainak kijeldl6se sordn figyelemmel keil lenni a polgdri

Tcirv6nykcinyvrll szol6 2013. 6vi V. tcirv6ny (Ptk.) 3:22, g-6ban foglalt et6irdsokra a vezetd
tiszts6gvisel6vel szembeni kdvetelm6nyek 6s kizdr6 okok vonatkoziisdban,6s a ptk. 3:397, g

(3) bekezdds6ben foglalt eldirdsra a kurat6rium vonatkozdsdban. Ennek megfelelden:
3'B'1. Vezet6 tisztsdgvisel6 az a nagykoril szem6ly lehet, akinek cselekv6kepess696t a

tev6kenysdge ellStdsdhoz szr"iks6ges kctrben nem korldtoztdk.

3.8,2. Ha a vezet6 tiszts6gviselci jogi szem6ly, a jogi szemdly kciteles kijel6lni azt a

term6szetes szem6lyt, aki a vezet6 tiszts6gvisel6i feladatokat nev6ben ellStja, A vezet6

tiszts6gvisel6kre vonatkoz6 szabSlyokat a kijel6lt szem6lyre is alkalmazni kell.

3,8,3. A vezetd tiszts6gviselci i.igyvezet6si feladatait szem6lyesen kdteles ellStni,

3.8,4. Nem lehet vezet6 tiszts6gvisel6 az, akit bfincselekm6ny elk6vet6se miatt joger6sen

szabadsdgveszt6s biintet6sre it6ltek, amig a biintetett el66lethez tttzddl hdtrdnyos
kovetkezm6nyek al6l nem mentesrilt.

3.8.5. Nem lehet vezet6 tiszts6gviselci az, akit e foglalkoziist6l jogerclsen eltiltottak. Akit
valamely foglalkoziist6l jogerds bir6i it6lettel eltiltottak, az eltilt6s hatStya atatt az

It6letben megjel<ilt tev6kenys6get folytat6 jogi szem6ly vezetd tiszts6gvisel6je nem
lehet.

3'8.6' Az eltiltdst kimond6 hatdrozatban megszabott id6tartamig nem lehet vezet6
tiszts6gvisel6 az, akit eltiltottak a vezet6 tiszts6gviselrii tev6kenys6gt6l.

3.8.7. Az alapitvdny kedvezm6nyezettje 6s annak kdzeli hozzdtartoz6ja nem lehet a kurat6rium
tagja.

3'9' Nem lehet a kurat6rium tagja az alapit6 vagy miis olyan szem6ly, aki az alapit6val vagy az

alapit6 meghatdroz6 befolydsa alatt dl16 jogi szem6llyel vagy jogi szem6tyis6g n6tkrili gazdasdgi

tdrsasdggal munkaviszonyban, munkav6gz6sre irdnyul6 egy6b szerz6d6ses jogviszonyban dll.
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3.10, A kurat6rium hatdrozatk6pess6g6nek sziimitiisakor figyelmen kivUl ketl hagyni az alapit6t,6s
azt a szem6lyt, aki az alapit6val vagy az alapit6 meghatdroz6 befolydsa alatt 6116 jogi szem6llyel

vagy jogi szem6lyis6g n6lktili gazdasdgi tdrsasdggal munkaviszonyban, munkav6gzdsre irdnyul6
egy6b szerz6d6ses jogviszonyban 5ll.

4. A kurat6rium dcint6si 6s eljdrdsi rendje

4,L. A kurat6rium hatdrozatk6pes, ha azon legal;ibb k6t tag r6szt vesz.

4.2. A kurat6rium 6vente legalSbb egyszer iil6sezik,

4.3. A kurat6riumot az elndk kciteles dsszehivni, ha bdrmely kurat6riumi tag k6ri.

4.4. A kurat6rium til6seir6l jegyz6kdnyvet kell k6sziteni.

4.5. A kurat6rium d6nt6seit hatdrozati formdban hozza meg.

4.6. A kurat6rium a hat;irozatait a jelenl6v6 tagok sz6tdbbs6gdvel, nyilt szavazdsdvalhozza.

4.7. A hatdrozatokat a hatiirozatok tdrdban kell nyilvdntartani, vagy az azokat tartalmaz6
jegyz6kdnyveket kell 

'rizni.

5. A kurat6rium elncike

5.1. A kurat6rium elndkdnek feladatai:

5.1.1. a kurat6rium ril6s6nek dsszehivdsa;

5.1.2. k6pviseli az alapitviinyt;

5.1.3. int6zked6seit a kurat6rium ddnt6s6nek megfelel6en kell megtennie, ddnt6s hiSny6ban

pedig az alapitvdny 6rdekeivel dsszhangban;

5,1.4. kezeli az alapitvdny p6nzeszkdzeit, ennek keret6ben utalvdnyoziisi jogk6rt gyakorol;

5,1.5. vezeti a hatdrozatok tdrdt, vagy 6rzi a hat6rozatokat tartalmaz6 jegyzdkdnyveket,

5.2. A kurat6rium elndk6t akaddlyoztatdsa eset6n az Sltala kijeldlt kurat6rium tag, ilyen szem6ly

hiSnyiiban a kurat6rium dltal megbizott kurat6riumi tag helyettesfti.

6. A feltigyelci bizottsdg

6.1. Az alapitviiny tevdkenys6g6nek kozvetlen ellen6rzds6t a 3 tag0 fehigyel6 bizottsiig liitja el, A
feltlgyelci bizottsdg elndk6t 6s tagjait az alapit6 k6ri fel '6s bbza meg, megbizdsuk hatiirozaflan

id6re sz6l.

6.2. Az elndk

6.2,1. neve: Vdg6 Tibor P6ter

6.2.2,lakfhelye: 6769 Pusztaszer, Vadvirdg utca 3.

6.2.3. anyja szrilet6si neve: Hell RozSlia

6.3. FeliigyelS bizottsdgi tag

6.3.1. neve: Katona Jiinos

6.3.2. lak6helye: 6769 Pusztaszer, Rdk6czi utca 44.

6.3,4, anyja sztilet6si neve: Mucsi Eszter

6.4. Feliigyel6 bizottsdgi tag

6.4.1. neve: Szeri Ildik6

6.4.2, lak6helye: 6769 Pusztaszer, Di6fa utca 20.

6.4.3, anyja szirletdsi neve: Ferenczi ti:va

6.5. Nem lehet a feliJgyel6 bizottsiig elncike, tagja:

6.5.1. a kurat6rium elndke vagy tagja,
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6.5.2. aki az alapitv;iny c6l szerinti juttatdsdban r6szesril,

6.5.3. a fentiek hozzdtartoz6ja.

6.6. A feltigyelri bizottsdgi tagsdg (elndki megbizds) megsztinik:

6.6.1. lemonddssal,

6.6.2. a tag haldlSval,

6.6.3. az alapit6 iiltal t6ft6nd visszahivdssal,

6.6.4. az alapitvdny megszfin6s6vel,

6.7. A fe[igyel6 bizottsdg:

6,7.1. ellen6rzi az alapitvdny miikddds6t, gazddlkoddsdt,

6.7.2. ellenlrzi a kurat5rium tev6kenys6g6t,

6.7.3, elndke 6s tagjai a kurat6rium i1l6s6n tandcskoz6si joggal vehetnek r6szt.

6.8. A fe[igyel6 bizotts6g jogositvdnyai:

6.8.1. betekinthet az alapitvdny bdrmely iratdba,

6.8.2. felvildgositdst, magyardzatot k6rhet az alapitvdny mr-ikdd6s6vel kapcsolatban a

kurat6rium eln0k6t6l 6s tagjait6l,

6.8.3. megvizsg6lja, ellencirzi az alapitvdny szdmvitel6t, kOnyveit, a p6nzkezel6s rendj6t,

bizonylatait, iratait,

6,8.4, vizsgdlatot folytathat a kurat6riumndl, ha az alapitvdny c6ljainak megval6siti{s;it, a

p6nztigyi-gazdasdgi tev6kenys6g szabSlyszertis6g6t vesz6lyeztetve ldtja,

6.8.5. v6lem6nyezi a kurat6rium 6ves beszdmol6jdt,

6.8.6. ha a jelzds6re a kurat6rium az alapftvdny mfikod6s6t vesz6lyeztet6 (feltdrt)
hiSnyossdgot nem sztinteti meg, 6rtesiti az alapit6t, 6s az alapitvdny t6rv6nyessdgi

felugyeletdt elldt6 szervet (az Ugy6szs6get),

6.9, A feltigyeld bizottsSg 6vente besz6mol az alapit6nak az alapitvdny m(k6d6s6vel kapcsolatos

tapasztalatai16l.

6.10. A fehigyel6 bizottsdg elndke 6s tagjai tev6kenys6giiket pdnzbeli dijazds n6lktrl v6gzik.

7, Az alapitvdny vagyona, gazddlkoddsa

7.L.3 A Kdzalapitviiny nyitott, ahhoz biirki csatlakozhat. A csatlakoz6s elfogaddsdr6l a kurat6riuma

dcint.

7.2. Az alapftvdny anyagi forrdsai:

7.2.L. az 1.3. pontban jeldlt indul6 vagyon/

7.2.2. az Alapit6 iiltal a k6lts6gvet6s6b6l biztositott (iitadott) eseti tdmogatds,

7.2.3. az alapitvdnyi vagyon hozama (kamatok),

7.2.4, csatlakozdsokkal tett felajdnldsok, adomdnyok, tdmogatdsok,

7.2.5. term6szetes szem6lyek, jogi szem6lyek, jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6

szervezetek befi zet6sei,

7.2.6. a szem6lyi jdvedelemad6nak az alapftviiny javdra felajdnlott 6s alapitvSnyi szeimliira
,6rkez6 r6sze,

7.2.7. egyeb bev6telek, adomdnyok (pl.: pillydzaton, m6s alapltvdnyok felhiviisain nyert anyagi

eszk6zdk).

7.3. Az alapitvdny az adomdnyokat c6lja el6r6se 6rdek6ben hasznSlja fel.

3 M6dositotta a 27/2A]6.GV.28,)Kt, hat5rozat
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7.4. Az alapitvdny c6lja megval6sitdsa 6rdek6ben nonprofit, kieg6szitri jelleggel gazdasdgi-

viillalkozdsi tev6kenys6get vdgezhet

7.5. Az alapitvdny c6ljdra rendelt vagyon (1.3. pont) a mrikod6s megkezd6s6hez 6s az alapitv6nyi

c6lok folyamatos megval6sitdsdhoz legfeljebb 75olo m6rt6kben haszn;5lhat6 (oszthat6) fel.

7.6.4 Az alapitvdnyi c6lok megval6sitdsiihoz a 7.2. pontban felsorolt forrdsokb6l szdrmaz6

bev6telek hasznSlhat6k fel, figyelemmel azonban a 7.5. pont szerinti korldtoziisra.

7,7. A vagyonfelhasznSlSs m6dja:

7.7.t. az alapitviSny c6ljdhoz kapcsol6d6 teimogatds iriinti k6relemre

7.7.2, p6ly6zati eljdrds 0tjdn.

7.8. A pSlydzatok elbirdldsa sordn, a tdmogat;isok odait6l6s6vel egyiddben meg kell hatdrozni:

7.8.1. a tiimogatiisban r6szesr)lt (kedvezm6nyezett) elszdmoliisi kdtelezetts6g6t,

7.8.2. a tdmogatiis felhaszndlSsdnak c6ljdt 6s rendj6t,

7.8.3. ktilcin rdgziteni kell az alapitvdnyt a tdmogatds felhaszndldsa felett megilletci ellen6rz6si

jogot.

7.9. Az alapitvdnyi pdlydzatok nyilvdnossdga 6rdek6ben, a csatlakozds, az rink6ntes befizet6sek,

tdmogatdsok lehet6s6geire tdrt6nci figyelem felhivds c6ljdb6l 6vente legal6bb egyszer, a helyi

dnkormdnyzati lapban (Pusztaszeri Hirfutdr) az alapitvdny kOzzdteszi :

7.9,1. mt"ik6d6se f<jbb adatait (n€v, sz6khely, c6lok, szdmlaszdm), a kiirt peilydzatokat,

7.9.2, a piilydzatok elbirdldsdnak eredm6nyeit (tdmogatott, nem tdmogatott pdlydzatok szerinti

bontdsban),

7.9.3. ad6szdmdt (az SZJA meghatdrozott rdszdnek felajdnlSsdhoz).

7 .L0. Az alapitvdny:

7.L0.L, hitelt nem vehet fel6s nem foly6sithat,

7.L0.2. p6nzint6zeti tev6kenysr6get nem v6gezhet,

7.10.3. vSllalkozdsi tev6kenys6get csak ktizhasznri c6ljainak megval6sitiisdhoz, azokat nem

vesz6lyeztetve v6gezhet,

7.10.4. pdttokt6l felaj6nlSst, tdmogatdst, befizet6st, adomdnyt 6s csatlakozdst nem fogadhat

el, gazdSlkoddsa sordn el6ft eredm6ny6t csak az Alapit6 Okirat 3.2. pontjai szerinti

c6lokra fordithatja,

7.LL, Az alapitv6ny gazddlkoddsd16l a kurat6rium eln6ke 6vente besz:imol6t k6szit, melyet a

felrigyel5 bizottsdg ellen6riz 6s v6lem6nyez, majd a kurat6rium hagy j6v5.

7.t2. A nevesitett adomdny, tdmogatds Staddsa az adomdnyoz6 dltal meghatdrozott c6lra a

pSly6zati rendszeren kivril biztosithat6 a kedvezm6nyezett r6sz6re. Amennyiben a nevesitett

adomdny, tdmogatds jogosultja egyben pSlyiizatot is benyfjt, a pdlydzat elbirdlSsa sordn a

nevesitett adomdny, tdmogatds 6sszeg6t figyelembe kell venni.

7.13. A kurat6rium dvente 300.000,-Ft-ig terjedS keretdsszeget sajdt hatSskrirben k6t pSlydzati

eljdrds k6z6tt az egyes alapitvdnyi c6lokra, pSlydzati eljdrds mell6z6s6vel felhasznSlhat. Ezen

jogkdrdben a kurat6rium kiv6telesen, a feladatot ell5t6 irdsban indokolt k6relm6re jdrhat el.

Ddnt6s6t a kurat6riumnak a hatdrozatban r6szletesen indokolnia kell,

7.L4. A pdlydzati eljdrds mell6z6s6vel biztositott tdmogatds eset6ben is alkalmazni kell az irdsbeli

megdllapoddsra, a felhaszniilSsi kdtelezetts6gre 6s k0totts6gekre, az elszdmoldsra vonatkoz6

el6irdsokat.

* M6dositotta a 27 / 20L6.(1V. 28. )Kt. hatd rozat
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8. A kurat6rium 6vente beszdmol az Alapit6nak a Kdzalapitvdny mfikrid6s6r6l.

9. Az alapitvdnyt a kurat6rium elndke 6n5tl6an kdpviseli.

10. Az alapitvSny megsziin6se eset6n a hitelezdk kiel6git6s6t kdvet6en megmaradt alapitviinyi
vagyont a Pusztaszer k0zs6gben mfikdd6 civil szervezetek kdzdtt egyenl6 r6szben kell felosztani.

11. Az alapitvdny kcizvetlen politikai tev6kenys6get nem folytat, szervezete pdrtokt6l frjggeflen,
azoknak anyagi tdmogatdst nem nyrijt, t6[ik tdmogatdst semmilyen formdban nem fogadhat el,
orsziSggytil6si k6pvisel6i 6s helyi dnkormdnyzati villasztdsokon jelclltet nem indfthat, jelOltet nem
tdmogathat.

L2. Az alapitvdny a c6ljai megval6sitdsa 6rdek6ben egyrittmrikddik a hasonl6 kozfeladatokat elliit6
dllami, onkormdnyzati szervekkel, civil szervezetekkel.

L3. Az alapit6 okiratban nem szabSlyozott k6rd6sekben a Polgdri Tdrv6nyk6nyvr6l sz6t6 2013,6vi
V. tdrvdny 6s az egyestil6si jog16l, a kdzhasznf jogiilldsr6l, valamint a civil szervezetek
m(kdd6s6r6l 6s tdmogatdsd16l sz6l6 20LL. 6vi CLXXV. tdrv6ny rendelkezdsei irdnyad6k, annak

keretei kdzdtt a kezeld szervezet bdrmely k6rd6sben hatiirozatot hozhat.

14, A fenti Alapit6 Okirat elfogaddsdval egyidejrileg a Pusztaszer Kdzs6g 0nkormdnyzata K6pviselc!-

testt"ilet6nek 33/1999.(XII.21.)Kt. hatiirozatiival elfogadott Alapit6 Okirat, 6s annak

10/2000.(IL10.)Kt. hatdrozatiival,4T/2000,(XILB.)Kt, hatdrozatSval, valamint 40l200S,(V,26,)Kt,
hatdrozatdval megdllapitott m6dosftdsai hatSlyukat vesztik.

Pusztaszer, 2016. Sprilis 28.
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