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Máté Gábor polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait, 
meghívottakat, Baranyi Ildikót a Bergendóc Szövetkezet részéről, jegyző uramat. Megállapítom, 
hogy a képviselő-testület határozatképes, a hét fős tagságból jelen van hat fő. Szokás szerint 
hangfelvétel alapján fogunk jegyzőkönyvet készíteni. A napirendi pontok tíz napirendi ponttal 
kerültek kiküldésre. Kérdezném, hogy van-e kiegészítés esetleg a napirendi pontokra? Amennyiben 
nincs, akkor kérem, aki a napirendi pontokat 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 döntést hozta: 
 
4/2017.(II.15.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az alábbi napirendi pontok 
megtárgyalását: 
 
1.) Döntés a Bergendóc Szociális Szövetkezetbe tagként történő belépésről 
2.) A községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet első olvasatban 

történő tárgyalása 
3.) A Képviselő-testület 2017. évi munkaterve 
4.) Pusztaszer Községi Önkormányzat 2017. évi rendezvényterve 
5.) Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
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6.) Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének felülvizsgálata 
7.) A polgármester 2017. évi szabadság-ütemezési tervének jóváhagyása 
8.) Döntés a Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2017. évi finanszírozásáról 
9.) Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről 
10.) 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: Döntés a Bergendóc Szociális Szövetkezetbe tagként történő 
belépésről 
 
Máté Gábor polgármester: Első napirendi pont, Bergendóc Szociális Szövetkezet egy kéréssel 
fordult az önkormányzat felé, hogy az eddigi együttműködésünkre alapozva és egy kiírt pályázaton 
való részvétel érdekében szeretnék, ha az önkormányzatunk belépne a szövetkezetbe, akár a 
legminimálisabb eszközökkel is. Ennek az oka, hogy a pályázat feltételül szabta, hogy olyan 
szociális szövetkezetek adhatják be a pályázatot, akiknek legalább egyik tagja önkormányzat. 
Ennek érdekében, hogy tájékozódjak én is meg Ildikó is, múlt héten, pénteken, Budapesten 
voltunk egy úriember tanácsait hallgattuk, meg aki segítenek ennek a pályázatnak a beadásában 
és megalkotásában. Viszonylag nagy tapasztalata van a szociális szövetkezetek működtetésére. 
Nagyon sok feltételt és buktatót beszéltünk át, ezzel kapcsolatban. A bizottságnak elmondtam 
többnyire nagy vonalakban mi az, amit leginkább én nehéznek és kérdésesnek látok. Én most itt 
csak egy dolgot említenék meg, úgy tűnik ez az egész, akkor tud vállalható lenni, ha a szövetkezet 
képes kitermelni az éves 10-12 millió forintos forgalmat gyakorlatilag ebbe beleértve a bérezést, 
mert öt fő alkalmazását írja elő a pályázat. Első évben 100%-os bérfinanszírozást második évben 
90%, harmadik évben 80% és a negyedik illetve ötödik évben pedig az önálló bérkifizetést és 
működtetést minden féle támogatás nélkül írja elő a pályázat. Ha valamit nem pontosan mondtam 
majd Ildikó, javítja. Én tegnap a bizottsági ülés kapcsán, illetve az ott elhangzottak alapján én 
Ildikónak elmondtam, hogy mi az, amire a leginkább kíváncsiak lennénk és ennek ismeretében ő 
készült a mai napra, úgyhogy én nem is húznám tovább, átadnám a szót. Az indokokat és az 
ismertetését a pályázatnak. Annyit csak hogy Marika és Misi volt a bizottsági ülésen a többiek azon 
kívül, amit el tudtam küldeni emailbe, azon kívül nincs több információjuk.  
 
Baranyi Ildikó: Köszönöm szépen a meghívást, meg egyáltalán a lehetőséget, hogy ezt a tagsági 
jogviszony kialakítására lehetőséget kapok, illetve bővebb tájékoztatást tudok adni a tisztelt 
képviselő-testületnek. Azért is bátorkodtam egyáltalán ezzel a kéréssel fordulni a képviselő-testület 
felé, mert úgy érzem és úgy is, éreztem, hogy már egy hosszú távú kialakult kölcsönös bizalom és 
együttműködés alakult ki az önkormányzat és a szövetkezet részéről. Talán már a falusi emberek 
is látják, meg egyre többet találkoznak velünk. Próbálunk olyan programokat itt is, ott is szervezni, 
azokat a célokat, amiket alapvetően kitűztünk a szövetkezet alapítása kapcsán volt egy sikeres 
TÁMOP-os pályázatunk 2014-ben. A pályázat lezárását követően is alkalmazottak nélkül már, 
illetve kevés alkalmazással tudtuk mégis valamiféle működtetést igazolni. A TÁMOP-os projektünk 
2015 októberében lezárult, szerencsére teljesen sikeresen elszámoltunk és semmiféle probléma 
nem merült föl a működtetés és az elszámolás kapcsán sem. Ténylegesen valós projektet 
valósítottunk meg, nem egy álprojektet, amit nagyon sok mindenkitől lehet hallani és ezt az 
ellenőrök szájából is, többször meghallottuk, amikor itt voltak a Pusztabíró házában. Örömmel 
vesznek részt egy ilyen projektnek az ellenőrzésében, amikor látják, hogy valós teljesítések 
kapcsolódnak ezekhez, a dokumentumokhoz. ez nekem a kezdetektől kifejezetten nekem 
szívügyem is volt, mert olyan célok mentén indult el maga a tevékenység és szerveződtek a 
programok, amiket én akár támogatás akár bármiféle juttatás nélkül én továbbra is szívvel-lélekkel 
csinálok, mert továbbra sem vagyok alkalmazottja a szövetkezetnek, én alapító tagként teljesen 
önkéntes munkában végzem ezt a tevékenységet. Látom ebben a fantáziát, látom a lehetőséget, 
látom azokat a valós értékeket, ami mentén én azt hiszem a köz is és azok, akik ebben részt 
vesznek és ebből részesednek minden képpen hasznosulhatnak, ki-ki a saját szándéka szerint 
természetesen. Visszatérve erre a fókusz pályázatra, mondtam, hogy a jelenlegi gazdasági 
körülmények között nem hiszem, hogy bárki tud egy olyan tevékenységet leakasztani, ami, hipp-
hopp azonnal nyereséggel, akár 12 embert is tud foglalkoztatni, mert a TÁMOP-os projektünk 12 
ember foglalkoztatása volt másfél éven keresztül, 12 ember Okj-s képzése volt másfél éven 
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keresztül és ez mind megvalósult dolgok. Ezeknek, az embereknek a nagy része már kikerült a 
munkaerő piacra, és nagy részük munkát találtak, ezekkel, a képesítésekkel, képzésekkel. Többen 
nem, de azt nem hiszem, hogy ez alapvetően rajtunk múlott volna. Mellékletként megkapták, azt 
hiszem azokat a rövid összefoglalókat, hogy mi is az, amivel rendelkezünk. Gyakorlatilag a 
szövetkezet két telephellyel működik, a Dóc, Arany János utca 26, az nem más, mint a saját 
otthonom, az a szövetkezet egyik telephelye. A másik pedig a Pusztabíró háza itt Pusztaszeren. 
Azért is volt ez a két telephely, mert nagyon szeretnénk ezt a területet összekötni, és nem csak 
fizikailag, hanem szemléletben és közösségi eseményekkel, közösségi kapcsolatokkal, emberekkel, 
emberek közötti kapcsolatokkal. A fókusz pályázatnak azért is örültem, mert tudtuk, hogy a 
szövetkezetet fönt kell tartani és nem csak a pályázati követelmények miatt, hanem lesznek olyan 
pályázati lehetőségek, ahol pont a szövetkezet kapcsán tudunk hátrányos helyzetűeket olyan 
helyzetbe hozni, ami minden képpen segíti az ő életüket. Az induláskor a dóci önkormányzat is 
tajga volt a szövetkezetünknek és több hátrányos helyzetű és közalkalmazott és nekik is a képzése 
megtörtént. Időközben közbe jöttek a választások, és mivel a szövetkezet elnöke indult a 
választásokon és a kezdetektől teljes körű együttműködést irányzott elő a dóci önkormányzat és 
külön bizottságot akart létrehozni a szociális szövetkezet és az önkormányzat közötti minél 
megfelelőbb kapcsolatra. Ez sajnos megváltozott és ezzel nem tudunk mit kezdeni, együtt élünk 
ezzel a lehetőséggel. 2015 végén jelezték, hogy kilépési szándékukat azzal az indokkal, hogy a 30 
ezer forintos részjegy, amit vásároltak alapításkor úgy érzik veszélyes, számukra ezért kilépnek és 
semmiféle együttműködésre nem voltak hajlandóak. Ezek teljesen egyértelmű, hogy személyes 
okok, nyugodtan meg lehet kérdezni a dóci önkormányzatot, ha bárkit érdekel. Mi attól függetlenül 
épp úgy igénybe vettük a lehetőségeket, amit adtak, épp úgy folytattuk a Dócon űzött 
tevékenységünket. Daru ünnepet szerveztünk, levendula ünnepet szerveztünk, próbáltunk az 
iskolások számára iskola kertet szervezni, bemutató jelleggel próbáltunk ismereteket átadni, 
filmvetítés. Mi ettől függetlenül folytattuk ezt a tevékenységünket, hogy az önkormányzat passzív 
tagjává vált. Jó is hogy ez az aktív passzív szó szóba került, mert az alapító tagok között nem is 
tudom miért léptek be a szövetkezetbe, nagyon sok passzív tagunk volt. Én mikor ez a pályázat 
fölmerült, mint lehetőség akkor egyértelműen azt mondtam, hogy csak akkor szeretnénk belelépni 
ebbe a pályázatba, vagy egyáltalán ezzel foglalkozni, ha találunk legalább öt olyan aktív tagot, aki 
hajlandó és egyetért azokkal a szándékokkal és célokkal, amiket megfogalmaztunk, és ténylegesen 
aktívan szeretnének részt venni ebben a megvalósításában. Szerencsére sikerült öt olyan embert 
találni, aki tud teljesen azonosulni és egy teljesen lelkes aktív csapat alakult ki. Nekem ez azért is 
szívügyem, mert olyan helyzetben levő emberekről van szó, akik vagy most kezdenek teljesen új 
életet fiatalon hátrányos helyzetűként, és teljesen alkalmasak az itt megvalósítandó célokban. Akár 
legyen szó kézműves foglalkozások tartásáról akár táboroztatásról. Még pedig olyan emberek, 
akiknek szintén nagy segítséget nyújtanak. Igazából, ami nekem nagyon fontos és ezért is 
próbálok mindent megtenni, azért hogy egyáltalán ezen a pályázaton indulhassunk, mert az öt 
embernek szeretnék olyan munkát adni és megélhetést, ami számukra is nagyon fontos és a 
céljainkat maximálisan segíti. Ez a legfontosabb célom ezzel. a másik nagyon fontos cél, az hogy 
nekem épp olyan szívügyem a Pusztabíró háza a kezdetektől beleszerettem ebbe a házba, és 
megpróbálok minden erőmmel azon lenni, azért van bent most is tescos pályázatunk és tavaly is 
volt bent, hogy egyáltalán Pusztaszer hírét és az itt megtalált értékeket épp úgy közvetítsük, hogy 
ennek a háznak a fejlesztésére nagyobb forrásokat tudjunk fordítani. Már a TÁMOP-os projekt 
keretében a konyha felújításra került és megvettük azokat a jurtákat, amik azt hiszem már 
önmagában egy színfoltot jelent a környéken, és ha igényelte az önkormányzat vagy bármikor 
szüksége volt a jurtára természetesen szívességi használatra, a rendelkezésére bocsátottuk és 
szándékozunk a továbbiakban is. Ugyanúgy fogadtuk a pusztaszeri iskolásokat a kiskertben, nekik 
is programokat szerveztünk. Gyakorlatilag berendeztük a házat, karbantartottuk és alkalmasság 
tettük, hogy a két napraforgós minősítésként, tehát a fatosz tagjaként elvégeztük a szálláshely 
minősítést. Most már minősített szálláshelyként tudjuk a vendégeket fogadni, és örömmel 
mondhatom, hogy azért már az első évhez képest hogy vendég fogadására adtuk a fejünket már 
ahhoz kékpest sok vendégünk volt és mindenki visszatérő vendég. A szomszédban lévő Zsótér 
Ibolyát alkalmanként tudjuk bejelentett munkával foglalkoztatni. Minden képpen az ő élethelyzetét 
is javítjuk ezzel a szálláshely szolgáltatással. természetesen a legnagyobb árbevételt és most 
rátérve a célokra nem a szálláshely szolgáltatás jelenti, nekünk, hanem a rendezvények, amiket 
szervezünk. Már eddig is voltak céges rendezvényeink, disznóvágást tartottunk, aminek a bevétele 
minden képpen jóval magasabb, mint hogyha egyszerű szálláshelyként hasznosítjuk a házat. 
Táborokat szerveztünk és most is, szervezünk, egy kecskeméti alkotó közösség és egy balástyai 
könyvtár által szervezett alkotótábor helyszíneként a Pusztabíró házát kérték föl. Ha sikerülnek a 
pályázatok, megnyerik a rávaló akkor ennek a helyszíne megint a Pusztabíró háza lesz. Rengeteg 
ötlettel indulunk neki ennek, olyan táborokat szeretnénk szervezni, ami minden képpen azt hiszem, 
hogy igen széles érdeklődésre fognak igényt tartani. Mindazon mellett a termék előállítás is 
egyértelmű cél, ami itt a fókusz pályázatban szeretnénk megvalósítani. A Pusztabíró házában 
szeretnénk egy olyan dolgot, a konyha már megfelelő minőségű, egy aszalót készíteni, ami 
hagyományos napon aszalt aztán pedig esetleg fafűtéssel ráfűtött aszalványokat állítanánk elő. Ez 
lenne az egyik termékcsoport, amivel is, erre konkrét igény is van, erre a speciális napon aszalt 
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termékre és potenciális vásárlóerő van. Ez a szilva vonal és ehhez hozzátartozna a szilvalekvár. 
Termék vonalon hozzátennénk a levendula termékeket, kézműves termékeket is szeretnénk 
előállítani és ezeknek a programját is. nem csak úgy szeretnénk terméket előállítani, hogy 
megcsináljuk mi magunk a terméket, piacot keresünk és eladjuk valahol, hanem magát az élményt 
is szeretnénk eladni, és ehhez a helye szintén a Pusztabíró háza lenne. Első körben tavasszal egy 
pitypangszörp készítő nappal fogunk indítani és ezt már kora tavasszal elkezdjük. Aztán folytatjuk 
a további virágszörpökkel. épp úgy szeretnénk bemutatni a hagyományos akár főzési technikákat 
és ott is, akár ilyen főzőtanfolyamokat tartanánk. Ez megint egy olyan bevételi forrást jelentene, 
ami megalapozhatja ezeket, a történéseket. Minden képpen legalább három vagy négy saját 
szervezésű tábort szeretnénk már az idei nyáron pályázat ide vagy oda megvalósítani. Én azt 
hiszem ez egy olyan szegmens, lehet, ami fizetőképes kereslet. Még annyit, hogy miért is tartom 
jónak ezt a pályázati lehetőséget, még a TÁMOP-os pályázatnál is jobbnak a fennmaradó 
kockázataival szemben. Nagyon szűk az a kör, aki ezen egyáltalán részt tud venni. Nem csak, azért 
mert tagjuk legyen egy önkormányzat, hanem egy másik olyan feltétel, hogy az alapító tagok 
között kell, legyen két közalkalmazott. Ezeknek, a feltételeknek nagyon kevés szociális szövetkezet 
tud megfelelni. Tehát a nyerési esélyünk ebből a szempontból is nagyon jó. A másik, én is lent 
voltam az ofá-nál itt Szegeden, a kirendeltségükön és bemutattam azokat a projektcélokat, 
amikkel a pályázathoz nekifutnánk és nagyon pozitív visszajelzést, kaptunk. Nagyon jó ötletnek 
tartják, megvalósíthatónak tartják, és a fönntarthatóságát is biztosítottnak értékelték. 
Természetesen a pályázat részletes kidolgozására csak akkor kerül sor, ha a másik alapfölételt, ha 
az önkormányzat belép a szövetkezetbe, akkor tudjuk megvalósítani. Én ezt azért emelném ki 
továbbra is, két okból, egyrészt hogy a Pusztabíró házának a fejlesztésére jutna nagyobb keret, a 
másik pedig olyan öt ember foglalkoztatása, akik önmagukban is értéket képviselnek, és azt 
hiszem, gazdagítani tudnák ezt a közösséget is. A továbbiakban is a ház nyitva állna a helyi 
közösségek számára. Tudom, hogy vannak a képviselő-testületben is olyanok, akiknek a szociális 
szövetkezetekkel szemben fönntartásaik vannak és nem is minden alap nélkül, mert nagyon 
sokszor ezt az 50 milliós TÁMOP-os pályázatot nagyon sok szövetkezet csak lenyúlta. Mi voltunk az 
ellensúly sokak szerint. Fölmerült az a kérdés, hogy milyen veszéllyel járhat az önkormányzat 
számára, ha belép a szociális szövetkezet tagjaként. Igazából a részjegy arányában vállal 
kockázatot bármilyen tag. A tagok a személye vagyonukkal nem felelnek a szövetkezet 
tevékenységéért. Anyagi veszélyt nem vállal fel ezzel az önkormányzat. Az annak arányában 
amilyen arányban vásárol részjegyet. Ha felszámolásra kerülne ne talán a szövetkezet, akkor a 
részjegy arányában részesülne a veszteségből. Nálunk a legkisebb részjegy aránya ezer forint. 
Örülnék neki, ha nem ezer forintos részjegyet vásárolnának de, ha azt dönti az önkormányzat, 
hogy annyit hajlandó kockáztatni erre a célra azt is tudomásul vesszük és elfogadjuk. Viszont ha 
nyereség képződik, akkor annak az elosztása is a részjegy arányában történik. Előnyét élvezhetné, 
hogy a szövetkezet vagyonához minden képpen szövetkezeti tagként sokkal kedvezőbb és nagyon 
kedvezményes hozzáférést lehet biztosítani. Talán a legfontosabb előnye az, hogy az önkormányzat 
tulajdonában lévő Pusztabíró házának a rendbe tételére tudnánk egy kicsit nagyobb erőt fordítani. 
Minden képpen szeretnénk egy olyan közösségi teret építeni, amit polgármester úrral már meg is 
terveztettünk, ahol 20-30 embert egy tűztér körül le tudnánk ültetni, és ezt bárki használhatja a 
községnél, ha előzetesen egyeztetjük az időpontokat. Szeretnénk egy kis bemutató fűszerkertet is 
a Pusztabíró házába, ahol már a tavalyi évben is művelésre került az a terület, és ezt akár a helyi 
gyerekek is oktatás céllal hasznosíthatnák. A fenntarthatóság a nagy kérdés, mert a kockázatot 
nem az önkormányzat számára, hanem a szövetkezet számára nagy. Magán a pályázaton való 
részvétel jelentené, hogy fenntarthatóvá válik vagy sem a történt. ami nekem nagyon fontos, hogy 
mennyivel másabb egy tagi foglalkoztatás, mert a szövetkezetben van ez a de minimis 
foglalkoztatási lehetőség amikor minden képpen jóval kedvezőbb járulékfizetési kötelezettség a 
szövetkezetnek a tagok után. Ez az egyik olyan része a szociális szövetkezetben való 
alkalmazásnak. Ahogy hallottuk az a támogatási szint első évben 100%, aztán 90%, és 80% 
intenzitású és ez óriási előny egy gazdálkodó szervezet számára. Mi a tevékenységet már 
elkezdtük, csak folytatni kell. Első körben ennyit szándékozom elmondani. Nyitottan állok az összes 
kérdésre, és ha tudok a legjobb tudásom szerint ezeket meg is, válaszolnám. 
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen. Én közben írogattam kérdéseket, de nem akarom 
elvenni a kenyereteket. Én már elég sok kérdést tettem föl Ildikónak, de még most is 
fogalmazódott meg kérdés benne. Vitára bocsátom a témát. 
 
Sági Mihály képviselő: A bizottság, tárgyalásra alkalmasnak találta ezt a napirendi pontot. Van 
véleményünk a bizottságnak, de nem én akarom elsőnek elmondani. 
 
Máté Gábor polgármester: Akkor én elmondanám a kérdéseimet. A bevétel egy dolog, de a 
fizetésen kívül is vannak kiadások. A bért minden képpen ki kell, termeljük a dologból, ezek 
mennyire vannak precízen beépítve? A másik egy kicsit kellemetlen, de nekünk ezzel is 
foglalkoznunk kell. Én azt látom, hogy az egész szociális szövetkezet a te személyes lelkesedésedre 
és energiádra van építve, és az egy személyre épített dolgok addig mennek, míg az egy személy 
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van. Mi van akkor, ha ilyen vagy olyan oknál fogva a te személyed valamiért kiszáll a rendszerből, 
ki tudja öt éven keresztül ezzel a lelkesedéssel tovább vinni? 
 
Baranyi Ildikó: Amint mondta, projekt menedzserként nem is jelennék meg a projektbe, én 
átveszem majd az elnök szerepét. A férjem elhelyezkedett, ő már nem tudja ezt bevállalni. Az 
elnök szerepét, ha bizalmat kapok, akkor örömmel átveszem és teszem tovább a dolgomat 
ugyanúgy, mint eddig. Két fiatal, akikről meséltem, jelezték belépési szándékukat a szövetkezetbe 
és projekt menedzserként ezt a fiatal hölgyek, szeretném megnevezni. 
 
Máté Gábor polgármester: A másik kérdésem, hogy itt számoltuk, hogy hány tábor mennyi 
alkalommal, mi a biztosíték arra, hogy ennyi meg is lesz? Van-e valamilye felmérés vagy 
hatástanulmány arra, hogy mennyire reális a rendezvények és táborok száma? 
 
Baranyi Ildikó: Ennek híre megy, és annak idején végeztem egy felmérést, és konkrét 
adatbázisunk van ezzel kapcsolatban. Az eddigi rendezvényeink sikeresek voltak, itt azon áll vagy 
bukik a dolog, hogyan tudjuk ezt a marketing eszközökkel erősíteni. A marketing eszközök pénzbe 
kerülnek, ha nincs támogatás, nincs pénz. 
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Nézzük azt, hogy tegyük fel, hogy minden a legrosszabbul 
alakul, ha kiderül itt két éven belül, az hogy önálló szakaszra nem jön össze az önálló működtetési 
lehetősége, akkor mi történik? 
 
Baranyi Ildikó: Ez konkrétan csak is a szövetkezet számláján levő összegre és a szövetkezet 
vagyontárgyaira vonatkozik. Jelenleg van a szövetkezetnek három jurtája és ennyi nincs több. 
Alapvetően sem a Pusztabíró házára nem tehetnek jelzálogot, sem pedig semelyik tag személyes 
vagyonát nem terhelhetik. Fölszámolásra kerül a szövetkezet, és személyes vagyontárgyaival felel. 
 
Máté Gábor polgármester: A pályázati dokumentációnak része-e az önkormányzatnak 
valamilyen hozzájáruló nyilatkozata vagy csak a tagsága elég? Ha nem írja elő akkor köthetünk-e 
olyan szerződést, hogy mi magát a konkrét pályázatot is szeretnénk látni? 
 
Baranyi Ildikó: Igen, persze. A szövetkezeten belül minden tag egy szavazat. Semmilyen döntés 
a tagok szavazati többsége nélkül nem valósulhat meg. Amikor belépési szándékát jelzi a 
szövetkezetbe bárki, mivel nem alapításról van szó, hanem fönntartásról, valakinek az ajánlása 
szükséges hozzá illetve a tagfelvételi kérelemben kérjük, hogy nevezzék meg azokat a 
tevékenységeket, amivel támogatni kívánják a szövetkezetet. 
 
Máté Gábor polgármester: Egyetlen kérdésem van, hány pusztaszeri lakost van esély alkalmazni 
az öt főből? 
 
Baranyi Ildikó: Jelenleg kettő pusztaszeri és három egyéb lakos az arány. 
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Nincs több kérdésem. Van-e lehetőség arra, hogy évente 
a pályázat előrehaladásáról, problémákról, sikerekről tájékoztatást kapjunk? 
 
Baranyi Ildikó: Évente egyszer kötelesek vagyunk taggyűlést összehívni és ott elszámolást tartani 
és itt is az üzleti terve elfogadásra, kerül. A szövetkezet működési alapszabályzatában benne is 
van. 
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. 
 
Kósáné Buknicz Mária képviselő: Itt most nagyon sok minden elmondtál, szép dolgokat, de 
túlzásnak tartom ezeket, a dolgokat, amiket fölvállalsz öt emberrel. Kérdésem az lenne, hogy a 
pályázati összegbe, a 35 millióba benne van-e a bér három évre? 
 
Baranyi Ildikó: Igen három évre, másfél évet nekünk kell kitermelni, elvileg 12 milliós költséget 
kell kitermelni a három év alatt. 
 
Máté Gábor polgármester: Én azt mondtam Ildikónak, hogy ennek a másfél évnek az alapját az 
első három évben ki kellene termelni. Ha nem képes kitermelni a három év alatt annyi tartalékot a 
nagy támogatásokkal nem tud akkora nyereséget képezni ez idő alatt, hogy abból akkor is tudja 
működtetni, ha semmilyen bevétele nincs a másfél év alatt, és ez kell. Ha erre nem látunk esélyt, 
akkor az egyéb veszélyekkel járhat. 
 
Baranyi Ildikó: Egyedül nem tudnám, de ezzel az öt lelkes emberrel meg tudom csinálni. 
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Kósáné Buknicz Mária képviselő: Köszönöm. 
 
Nagy Emese képviselő: Nekem csak az jutott eszembe, én tisztelem és becsülöm Ildikó amit 
csinálsz, ez nagyon fontos, hogy valaki ilyen nagy elánnal menjen a dolgoknak és szép dolgok 
ezek. Azt gondolom, hogy ezt közülünk senki nem vitatja és tudjuk, hogy ezek kellenek egy 
közösségbe, egy faluba, de már egyszer volt téma ez tavaly a szövetkezetbe lépés ugyanezekkel a 
testületi tagokkal és határozottan mindenki azt mondta, hogy nem. Nem tudom hogy mi változott, 
mert akkor is nagyon értékeltük, akkor is nagyon becsültük azt a munkát. Én nagyon szívesen 
elhallgatnám testületi ülésen kívül is és érdekes dolgok. Itt olyanról beszélgetünk, amit nem tudom 
mennyire vitt előre ez a pár hónap eltelte. Én is azt gondolom, hogy itt már történtek olyan dolgok 
ezen a településen, amik fejtörést okoztak. 
 
Baranyi Ildikó: Megértem, csak itt nagyon nincs önkormányzati felelősség. 
 
Sági Mihály képviselő: Egy háromtagú bizottság ezt a témát tárgyalta és a bizottsági ülés első 
mondata úgy hangzott, hogy mi történ az elmúlt egy évben, hisz egy évvel ezelőtt foglalkoztunk 
vele és én kerek perec, azt mondtam, hogy ne is vegyük napirendre. A bizottság eljutott odáig, 
ahogy az első mondatomat megfogalmaztam, hogy legalább javasolja tárgyalásra alkalmasnak. 
Most nem, mint bizottsági tag mondom a véleményemet, hisz önállóan mindenkinek lehet 
véleménye. Itt egy kérdés van, hogy akarunk-e tagok lenn? A véleményem az, hogy egy év alatt 
nem változott semmi, így továbbra i azt javaslom, hogy az önkormányzat ne vállaljon benne 
tagságot. Köszönöm szépen. Nincs kérdése, ez a véleményem. 
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Van még valakinek kérdése, véleménye? 
 
Kovács Henriett gazdálkodási ügyintéző: Én annyit szeretnék kérdezni, hogy itt az elmúlt 
években eredmény szemléletű bevétele, hogyan alakult? 
 
Baranyi Ildikó: Igazából árbevétel a tavalyi évre, amiben a Pusztabíró háza van szó, 188 ezer 
forintot tudtunk árbevételt eredményezni, vendégházként való kiadásából. Táborokat nem 
szerveztünk személyi erőforrás hiányában. A Bergendóc Szociális Szövetkezetnek jelenleg nincs 
nyeresége. 
 
Kovács Henriett gazdálkodási ügyintéző: A pályázatnak ez a 35 milliós teljes összeg, mennyi 
fejlesztési célú támogatást takar? 
 
Baranyi Ildikó: Ebből 22 millió elmegy a bérekre, a több megy anyagköltségre meg fejlesztésre. 
 
Kovács Henriett gazdálkodási ügyintéző: Mennyi a maximális összeg, ami a házra költhető? 
 
Baranyi Ildikó: Nem akarok sokat, mert olyan embereket foglalkoztatok, főleg anyagkiöltséggel 
és sok-sok munkával lehet a helyzetet javítani. Ami fejlesztésre kerülne a kinti tusoló, egy 
komposzt WC kialakítása, valamint lenne ez a közösségi tér. Ezen kívül a melléképületek olyan 
szintű felújítása, hogy szeretnék oda egy bemutató kis állatkertet. Meg állagjavításának a 
fejlesztése minden képpen. maximum 12 millió forint áll rendelkezésre, fejlesztésre. Ezek a 
tevékenységek, amiket mi végezni szeretnék ezek sem nagy anyag igényesek. 
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Nekem az érdekes ebben, hogy valójában a támogató szervezet is 
tisztában lehet azzal, hogy nem biztos, hogy végrehajtás lesz. Amikor ennyire bizonytalan 
megtérülés is benne van a történetbe, akkor hogy mernek adni pénzt. 
 
Baranyi Ildikó: Itt nem az a fő cél, hanem az emberek foglalkoztatása is és ez nekem is fontos 
szempont, hogy öt embernek munkát tudok adni. 
 
Ocskó László képviselő: Én az egészből azt olvasom ki, hogy biztosítékot kér, hogy 
önkormányzat is benne legyen, valószínű a háttérben az önkormányzat lesz végül ha bebukik az 
egész. 
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Ebben igaza van az Ildikónak, én ettől nem félek, mert mi csak a 
részjegy arányában felelünk. 
 
Máté Gábor polgármester: Úgy gondolom nem ez a fő kérdés a dologba, ebbe nem látok 
problémát, inkább a fenntarthatóság az. 
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: A probléma nem az, hogy kötelesek vagyunk helyt áll, de ismerve 
magunkat biztos az lenne, hogy mégis csak odatennénk magunkat. 
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Sági Mihály képviselő: Egyelőre zárjuk ezt a vitát le, szavazzunk, hogy igen vagy nem, aztán 
lehet róla vitatkozni, hogyan tovább. 
 
Máté Gábor polgármester: Mivel mindenki elmondta a véleményét. Én szavazásra bocsátom. Aki 
az mellett van, hogy Pusztaszer Községi Önkormányzat tagként lépjen be a Bergendóc Szociális 
Szövetkezetbe, az kérem, tegye föl a kezét. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
1 igen szavazattal 
2 nem szavazattal 
3 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
5/2017.(II.15.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Döntés a Bergendóc Szociális Szövetkezetbe tagként történő belépésről 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja, hogy Pusztaszer 
Községi Önkormányzat tagként belépjen a Bergendóc Szociális Szövetkezetbe. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Bergendóc Szociális Szövetkezet 
4.) Irattár 
 
 
 
2. napirendi pont: A községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet-
tervezet első olvasatban történő tárgyalása 
 
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pontunk, a 2017. évi költségvetésünk. 
 
Sági Mihály képviselő: A bizottság nagyon hosszan vitatta, apró módosításokkal, amiket majd 
polgármester úr kiegészít, elfogadásra javasolja. Vannak még dolgok, hisz a végleges 2017. 
március 17-ig kerül elfogadásra. 
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Akkor egy kicsit megtámogatva, hogy miről is van szó. A 
Csengelének átadandó működési támogatás 200 ezer forinttal közben följebb ment. Illetve a 6. 
oldalon található 1 millió 134 ezer 85 forint, ez egy elírás, ez igazából az alatta levő két összeg 
összeadásából kellene, hogy keletkezzen. Van egy évszám elírás a 12. oldalon. Nem kardinális 
kérdés egyik sem, apró korrekciók. Nagyon szeretném a Heninek megköszönni azt, hogy az 
állapota úgy hozta, hogy nehezen mozdult és nehezen tudott megjelenni egyáltalán a 
munkahelyen, hogy ezt végül időre kihozta és maximális elismerésem az ő és az őt segítők 
munkája iránt. Azzal együtt, hogy ez a költségvetés tartalmaz számukra egy bérrendezést is. Nem 
is rendezés, csak egy gesztus, amivel messzemenőkig nem vagyunk elégedettek, az eszközöket, a 
módszereket még vizsgáljuk és igyekszünk a kérdésekre választ kapni. Azt gondolom abba az 
irányba, kell menni, hogy az erőnkhöz mérten a maximális támogatást és a maximális elismerté 
tegyük azoknak a dolgozóknak az irányába, akik a legtöbbet leteszik itt az asztalra, azért, hogy 
haladjon az önkormányzat előre felé. Van-e esetleg valakinek kérdése hozzá? 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: 
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6 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
6/2017.(II.15.)Kt. határozat 
 
Tárgy: A községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet első olvasatban 

történő tárgyalása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete első olvasatban elfogadja Pusztaszer 
Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendelet-tervezetét. 
 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Gazdálkodás helyben 
4.) Irattár 
 
 
 
Máté Gábor polgármester: Van még egy határozati javaslatunk. 
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Épp azért, mert a bizottság hozott egy olyan határozatot, hogy az 
adósságot keletkeztető határozati javaslatot külön a testületi is fogadja el. 
 
Máté Gábor polgármester: Van egy jelképes kötelezettségünk, ami része a költségvetésnek, ez 
pedig az adósságot keletkeztető határozati javaslat. Aki ezt 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: 
 
7/2017.(II.15.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő 

három évre várható összege 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község önkormányzatának Képviselő-testülete a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) 
pontja szerinti saját bevételek, valamint a 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető 
ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő három évre várható összegét 
az alábbiak szerint határozza meg. 
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                                Ft-ban 
Megnevezés 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 

Iparűzési adó 15 000 000 
 

15 000 000 15 000 000 15 000 000 

Magánszemélyek kommunális 
adója 

5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 

Helyi adóból származó bevétel 
összesen 

20 000 000 20 000 000 20 000 000  20 000 000 

Bírság, pótlék- és díjbevétel     

Saját bevétel 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 

Likvid hitel igény 0 
 

0 0 0 

Stabilitási tv. 3. § (1) bek. 
szerinti fizetési kötelezettség 
maximális összege, mely a 10. 
§ (3) bek. szerint egyik évben 
sem haladhatja meg az adott 
évi saját bevételek 50%-át 

10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 

 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja:  
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Gazdálkodás helyben 
4.) Irattár 
 
 
 
3. napirendi pont: A Képviselő-testület 2017. évi munkaterve 
 
Máté Gábor polgármester: Harmadik napirendi pont, képviselő-testület munkaterve. 
 
Sági Mihály képviselő: A bizottság ezt is megtárgyalta, volt hozzá egy javaslat a Gábor részéről. 
 
Máté Gábor polgármester: volt egy olyan ötletem, hogy volt már erre példa, hogy közös testületi 
ülést hoztunk össze Csengelével. Évente egyet hozzunk össze, mert szervesen kapcsolódunk 
egymáshoz. Azt kerestem, hogy melyik z a téma, amit össze tudunk fűzni, ez pedig az áprilisi 
téma, amikor a rendőrség és a katasztrófavédelemnek a beszámolóját hallgatnánk meg, illetve van 
egy mezőőri beszámoló. Az első kettő téma mind a két Önkormányzatot egyformán érinti. Én 
földobtam ezt a témát a csengelei önkormányzat felé, illetve beszéltem a rendőrkapitány úrral és a 
katasztrófavédelemmel is. A z utóbbi két érintett rettentően örült neki, hogy egy csapásra két 
legyen, tudnak ütni és ezt messzemenőleg támogatták is. Hasonlóképpen vélekedett erről a Sándor 
is, úgy hogy az a javaslatom, hogy az áprilisi közös testületi ülés április második felére legyen 
ütemezve. A mezőőri beszámoló pedig átkerülne a márciusi nem túl sok napirendi pontunk alá 
harmadikként. Van- egyéb javaslat? 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 
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0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
8/2017.(II.15.)Kt. határozat 
 
Tárgy: A Képviselő-testület 2017. évi munkaterve 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi munkatervét az alábbiak 
szerint határozza meg: 
 

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

2017. évi 
 

MUNKATERVE 
 

 
A képviselő-testületi ülések állandó napirendi pontja: 
 
Polgármester beszámolója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, valamint a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról. 
 
Február 
 
1.) A községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet első olvasatban 

történő tárgyalása 
2.) A Képviselő-testület 2017. évi munkaterve 
3.) Pusztaszer Községi Önkormányzat 2017. évi rendezvényterve 
4.) A polgármester 2017. évi szabadság-ütemezési tervének jóváhagyása 
 
Március 
 
1.) Rendelet-alkotás a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 
2.) Pusztaszer Községi Önkormányzat 2017. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyása 
3.) Mezőőr beszámolója 
 
Április 
 
Csengele Község Önkormányzata Képviselő-testületével összevont ülésen tárgyalva: 
 
1.) A Kisteleki Rendőrkapitányság beszámolója Pusztaszer Község közrendjének és 

közbiztonságának 2016. évi helyzetéről 
2.) A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi 

Kirendeltségének 2016. évi beszámoló jelentése 
 
Május 
 
1.) Pusztaszer község 2016. évi belső ellenőrzéséről szóló éves összefoglaló jelentés 
megtárgyalása 
2.) Civil szervezetek pénzügyi beszámoltatása 
3.) Rendelet-alkotás a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról 
4.) Beszámoló a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkájáról 
 
Június 
 
1.) Beszámoló a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola Pusztaszeri Telephelye (Csizmazia György 

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

György Óvoda munkájáról 
3.) Beszámoló a háziorvos munkájáról 
4.) Beszámoló a fogorvos munkájáról 
5.) Beszámoló a védőnő munkájáról 
6.) A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár szakmai tájékoztatója 
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7.) Beszámoló a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása 2016. évi költségvetésének 
végrehajtásáról 

8.) Beszámoló a Térségi Intézményi Társulás 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 
Szeptember 
 
1.) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi 

fordulójához 
 
November 
 
1.) Jegyző beszámolója a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről 
2.) Beszámoló a helyi adóztatásról 
3.) Rendelet-alkotás a szociális célú tüzelőanyag juttatásáról 
4.) Pusztaszer Községi Önkormányzat 2017. évi ellenőrzési programjának és a 2017. évi ellenőrzési 

terv időrendi táblázatának elfogadása 
5.) Megbízási szerződés Pusztaszer Községi Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési feladatainak 

ellátására 
6.) Zárt ülés: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott egyedi 

kérelmek elbírálása 
 
December 
 
1.) Közmeghallgatás 
 
 
Határidő: folyamatos 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Képviselő-testület tagjai 
4.) Munkaterv szerint érintettek 
5.) Irattár 
 
 
 
4. napirendi pont: Pusztaszer Községi Önkormányzat 2017. évi rendezvényterve 
 
Máté Gábor polgármester: Negyedik napirendi pont, a rendezvényterv. Részben pontosításra 
kerültek dolgok. A pörköltfőző versenyt minden képpen írjuk még bele szeptember végére, a másik 
pedig, hogy szokott minden évben lenni az országgyűlési választási körzet keretében 22 
településnek meghirdetett rendezvény, a Juniális Fábiánsebestyénen, ez június 10-én lesz. Van-e 
egyéb javaslat hozzá? Aki ezt 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: 
 
9/2017.(II.15.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Pusztaszer Község Önkormányzata 2017. évi rendezvényterve 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal 
elfogadja Pusztaszer Község Önkormányzata 2017. évi rendezvénytervét. 
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Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Irattár 
 
 
 
5. napirendi pont: Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
 
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, polgármester illetményének megállapítása. 
Furcsa a helyzet, nincs benne döntési jogunk. 
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Célszerűségi okokból van a napirenden, hogy legyen egy olyan okirat, 
amiben forintra pontosan meg van határozva a képviselő-testület részéről is a polgármester úrnak 
az illetménye. 
 
Sági Mihály képviselő: Csak véleményem volt és itt is elmondom, hogy biztos emlékeztek rá az 
eskütételkor mi is, mások is föl voltunk háborodva, hogy az 1500 fős települések polgármesterit 
eléggé aláminősítették. Nekem az a furcsa helyzet, ezzel rendezték azoknak a polgármestereknek 
is, akiknek eddig 640 volt, most 980 ezer forint lett. 
 
Máté Gábor polgármester: Bejelentem személyes érintettségemet, ugyanakkor kérem, hogy aki 
egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület ne zárjon ki a szavazásból, 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: 
 
10/2017.(II.15.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Máté Gábor személyes érintettsége 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésében foglaltak alapján Máté Gábor 
polgármestert nem zárja ki a szavazásból. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Irattár 
 
 
 
Máté Gábor polgármester: Aki elfogadja a fizetésem előterjesztés szerinti meghatározását, 
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 
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0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
11/2017.(II.15.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
1.) Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. § (4) 
bekezdésének b) pontja alapján Pusztaszer Község Polgármesterének: Máté Gábor (született: 
Szekszárd, 1959. október 19., anyja neve: Purt Márta) 6769 Pusztaszer, Mező utca 2/B szám alatti 
lakos illetményét 2017. január 1-től kezdődően havonta bruttó 398 868,-Ft, azaz – 
Háromszázkilencvennyolcezer-nyolcszázhatvannyolc – forint összegben állapítja meg. 
 
2.) Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján 
fent nevezett részére 2017. január 1-től kezdődően illetménye 15 %-ának megfelelő havi bruttó 
59 830,-Ft, azaz – Ötvenkilencezer-nyolcszázharminc – forint összegű költségtérítést állapít meg. 
 
 
Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
 
Felelős: dr. Jaksa Tibor aljegyző 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Magyar Államkincstár 
4.) Gazdálkodás helyben 
5.) Irattár 
 
 
 
6. napirendi pont: Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének felülvizsgálata 
 
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, alpolgármester tiszteletdíjának és 
költségtérítésének felülvizsgálata. Azért van szóbeli előterjesztés, mert nem álltunk elő új 
javaslattal. Magam részéről úgy gondolom, ami eddig volt, az egy tisztességes hozzájárulás az 
alpolgármester munkájához. Ennyi az én javaslatom. 
 
Sági Mihály képviselő: A bizottság elfogadásra javasolja polgármester úr felvetését. 
 
Nagy Emese alpolgármester: Bejelentem személyes érintettségemet. 
 
Máté Gábor polgármester: Kérem, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület alpolgármester 
asszonyt ne zárja ki a szavazásból, 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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12/2017.(II.15.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Nagy Emese személyes érintettsége 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésében foglaltak alapján Nagy Emese 
alpolgármestert nem zárja ki a szavazásból. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Irattár 
 
 
 
Máté Gábor polgármester: Van-e egyéb vélemény, hozzászólás? Aki elfogadja, hogy a korábbi 
határozatunkkal egyezően kapjon tiszteletdíjat és költségtérítést Emese, 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: 
 
13/2017.(II.15.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének felülvizsgálata 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alpolgármester tiszteletdíjának és 
költségtérítésének felülvizsgálataként az e tárgyban meghozott 78/2014.(X.20.)Kt. határozatát 
változtatás nélkül hatályában fenntartja. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Magyar Államkincstár 
4.) Gazdálkodás helyben 
5.) Irattár 
 
 
 
7. napirendi pont: A polgármester 2017. évi szabadság-ütemezési tervének jóváhagyása 
 
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, szabadság ütemezésének jóváhagyása. 
Elkezdtem kivenni a szabadságomat, amikor csak lehet megpróbálok szabadságra menni. Aki 
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
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A szavazás számszerű eredménye: 
6 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
14/2017.(II.15.)Kt. határozat 
 
Tárgy: A polgármester 2017. évi szabadság-ütemezési tervének jóváhagyása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX tv. (a továbbiakban Kttv.) 225/C.§ (1) – (4) bekezdéseiben foglaltak alapján Máté 
Gábor főállású polgármester 2017. évi (103 nap) szabadsága igénybe vételét a melléklet szerinti 
szabadság felhasználási ütemezésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.  
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Gazdálkodás helyben 
4.) Irattár 

14/2017.(II.15.) Kt. határozat melléklete 
 

NÉV 

2017. 
évre 

járó napok 
száma 

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

 
Áthozott: 

64 
 

            

 
Alap: 25 

 
            

 
Pót: 14 

 
            

Máté Gábor 
polgármester 

 
Összesen: 

103 
 

4 20 20 20 4 5 5 5 5 5 5 5 

 
 
 
8. napirendi pont: Döntés a Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2017. 
évi finanszírozásáról 
 
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, döntés a Kisteleki Térségi Egészségügyi 
Központ Nonprofit Kft 2017. évi finanszírozásáról. A tavalyihoz képest annyi a változás, hogy tavaly 
a kistérségnek utalt az önkormányzat, most viszont közvetlen utalás lesz a Szerapisz felé, de 
összegben nincs változás. Így az is tisztán láthatóvá válik melyik önkormányzat, fizet tisztességgel 
és melyik nem. 
 
Sági Mihály képviselő: A bizottság teljes mértékben támogatta és egyetértettünk vele. Nem 
kevés az összeg, de egy nagyon jól kialakult és működő rendszer. 
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. 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: 
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15/2017.(II.15.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Döntés a Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2017. évi finanszírozásáról 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisteleki Térségi Egészségügyi 
Központ Nonprofit Kft. által végzett járóbeteg szakellátás és 24 órás ügyeleti tevékenység 
ellátására havi 206 000,-Ft, azaz – Kettőszázhatezer – forint működési támogatást nyújt 2017. 
január 1-jétől kezdődően. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 
4.) Gazdálkodás helyben 
5.) Irattár 
 
 
 
 
9. napirendi pont: Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről 
 
Máté Gábor polgármester: Polgármester tájékoztatója következik. Megpróbálok gyors és 
célratörő lenni. Sajnálattal jelentem be, hogy Kecskeméti Éva beadta a felmondását. Helyére 
hirdetünk meg állást, keressük a megfelelő embert, aki ezt a feladatot el tudja látni. Éva úgy 
gondolta nem tud felnőni ehhez a feladathoz, a saját döntése volt. Az előző testületi ülésen kaptam 
egy olyan felkérést, hogy tisztázzuk, hogy az iskolába való beíratás az óvodából, illetve a felső 
tagozatból való kiíratás hogy áll jelen pillanatban. A tegnapi nap folyamán volt ezzel kapcsolatban 
egy szeánszunk. Úgy tűnik, hogy az óvodából nincs határozott olyan, aki elvinné a gyereket, és 
nem ide íratná be. Van aki gondolkodik azon, hogy elköltözik Pusztaszerről, az teljesen más 
történet, arra nincs olyan jellegű ráhatásunk. A első tagozatból pillanatnyilag ot tartunk, hogy én 
tegnap tudtam a tantestülettel beszélni, és jelezni fogják nekem ha a negyedik vagy ötödik 
osztályba van-e ilyen és én ezekkel a szülőkkel beszélgetni fogok, hogy ennek mi az oka és mit 
tehetünk annak érdekében, hogy ne így legyen. A tanároknak elmondtam az ezzel kapcsolatos 
véleményemet, egy kicsit, hogy mihez kellene, tartsák magukat. Még ha igazuk is van, bizonyos 
hozzáállásokat másképp kellene csinálni, hogy milyen eredménye lesz, a későbbiekben eldől. 
Örvendetes hír szintén az iskolához, hogy egyház részéről megkerestek, hogy egy pályázatban 
tornatermet építenének az iskolához. Azzal együtt, hogy a teljes vizesblokkot felújítanák és teljes 
megújuló energia rendszert is építenének. Utána néztünk, hogy ennek milyen lehetőségei vannak, 
az építési hatósági eljárások nem akadályozzák ezt, a terület alkalmas arra, hogy ezt megtegyük. 
Ennek következtében a szennyvízkezelést is helyre kell majd állítani. Annyi volt a kérésem, hogy a 
tornaterem energia ellátása teljesen független legyen az iskolától. Ha bérbe adjuk, vagy mi 
használjuk akkor teljesen el, lehessen különíteni a költségeket. Ezt maximálisan támogatták, 
illetve, hogy most ne azon takarékoskodjunk, hogy az energia ellátást hogyan tudjuk a 
legolcsóbban kihozni, azt nézzük meg, hogy a pályázatból hogyan tudunk olyan energiaellátást 
biztosítani, hogy később az energia költségeket minimalizálja. Voltam egy TÖOSZ fórumon, ahol 
erősen kongattuk a vészharangokat a kistelepülések felhalmozási bevételeivel kapcsolatban ismert 
anomáliával kapcsolatban. Ismerik a témát a megfelelő érdekképviseleti szervek lépnek, amit 
lehet. A Krejnikker Jánosék jelezték felém, hogy a gazdálkodásuk teljesen ellehetetlenül azért, 
mert a szomszédban olyan patkányfészek van, hogy nem tudják megóvni a terményeiket a 
patkányoktól. Én kihívtam az ÁNTSZ megfelelő embereit, de kijöttek a környezetvédelmi osztálytól 
is. Pillanatnyilag a megoldás csak blokkosítva lehet. A Mező utca és a Kossuth utca befoglalásában 
lévő ingatlanokon egyaránt el kell végezni az irtást. A környezetvédelmi hatóság kint volt 
megállapítani hogy a Kovács János kinti tanyai és benti igatanán felhalmozott hulladék nem 
elnézhető. Berendelték a Jánost és ő megígérte, ezt most jegyző úr felolvassa. 
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Tényállás tisztázása érdekében 2017. február 10-re, hatóságunkra 
idéztük Kovács János István. Ő a tárgyaláson azt nyilatkozta, hogy az ingatlanokon lévő hulladékot 
és a lomokat el fogja szállíttatni a helyi hulladékudvarba 2-3 hónapon belül. A hulladék 
elszállításának és kezelésének megtörténtét figyelemmel fogjuk kísérni. 
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Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Én jeleztem ezek után, fölhívtam a hatóságot, hogy nem 
gondolják, hogy ennek bármilyen foganatja is lesz. Készüljenek, hogy 2-3 hónap múlva milyen 
eljárást fognak indítani, mert ebből semmi nem lesz. Ők tudomásul vettél. A másik, hogy az 
ÁNTSZ-nek írtam levelet, hogy a Krejnikkerék problémáját nem két hónap múlva kell megoldani. 
Én minden adatot megadtam, bekérték abban a blokkban lakók elérhetőségét. Ennyit a 
patkányokról. Gyerekesély pályázat kerül beadásra térségi szinten. Pusztaszer vonatkozásában 
azzal, hogy a szolgáltatást különböző módon viszik, van lehetőség mindegy 2 millió forint, értékű 
ingatlan beruházásra és eszközvásárlásra is. Kifejezetten hátrányos helyzetű gyerekek 
felzárkóztatását célzó tevékenységre. Mivel a parti iskolában ott van az a szolgálati lakás, amibe 
már régóta szeretnénk áttenni a kézműves foglalkozást, ezért a pályázatban ennek a lakásnak a 
helyre tételét tettük bele. A Hírfutárral kapcsolatban, kialakulóban van egy szerkesztőbizottság 
Vágóné Kriszti vállalta magára, hogy kézbe veszi ezt a dolgot. Úgy terveztük, hogy március első 
felére meg fog jelenni a hírfutár. Remélem, hogy Krisztinának a lelkesedése nem fog alább hagyni 
egy-két szám után sem. A temetővel kapcsolatosan nagyon komoly problémák merültek fel és 
nagyon sok panaszt, kaptam a lakosság részéről, és én ezt jeleztem a Kegyeleti Kft felé. Itt 
alapvetően Magdinak a hozzáállása, az emberekkel való kapcsolata, a kosz, a szemét, ami ott van 
és közben ezt a dolgot képviselte. Ez tarthatatlan azt gondolom, jeleztem az ügyvezető igazgató 
felé, kijött és felmondott a Magdinak. Volt egy ember a Makra Antalné személyében, aki nagyon 
nagy lelkesedéssel és nagyon nagy odaadással kezdte el ezt a dolgot csinálni, de most úgy látszik 
valami értelmezési gondok, vannak. Az a probléma, hogy olyan szerződést kötöttek vele, hogy 
nagyon pici fizetést kap. Az elején rengeteg mindent rendbe kellett rakni és nagyon sok időt 
fordított rá. Jelképesen kap egy összeget, és akkor kap többet, ha temetés van. Pénteken a Varga 
György ki fog jönni és le fogunk ülni, beszélni. Amennyiben ez nem fog összejönni akkor lehet, 
hogy el kell gondolkodnunk azon, hogy a Kegyeleti Kft-ből kilépjünk, és mondjuk, átadjuk ezt az 
egészet az egyébként a legtöbb temetést végző sándorfalvi cégnek. Én most esélyesnek látom ezt 
a dolgot, vagy valamilyen más megoldást találni. Úgy tűnik a Magdi hozzáállása kárt okozott, nem 
lehet egyik napról a másikre helyre tenni. Kiküldtem nektek a települési szennyvízkezelési 
programot. Ma megint kiküldtem, amit én már átolvastam mind a 94 oldalát és végigjegyzeteltem. 
 
Sági Mihály képviselő: Én végigolvastam mind a 94 oldalt és akartam is válaszolni rá. 
 
Máté Gábor polgármester: A papírmerítő malom ügye szépen halad előre, a maga módján. Úgy 
tűnik, hogy márciustól egy fővel, a Vágó Ádámmal indulnak neki. Egy hónappal később még két 
fővel fognak menni, csak egyelőre pakolászás, rendezgetés van. Pillanatnyilag az áram bekötés, a 
közművesítés fog megvalósulni az épületben. Volt az előző testületi ülésünkön a hallásvizsgálónak 
a problémája a védőnő irányában. Egy nagyon jó ötletet találtunk ki, amit a Heni ki is selejtezett, 
hogy nem megy. Nem tudunk úgy megoldást találni, hogy az alapítványnak átutaljuk a pénzt ők, 
megveszik. Heni aggályosnak találta, ő a szakember ebben a dologban. Lényeg, hogy megoldódott 
a probléma, amikor a területi védőnő végigkérdezte, hogy állnak a környékbeli települések a 
hallásvizsgálóval akkor mindenki azt mondta, hogy neki van sajátja csak nekünk nem volt. Közben 
kiderült egy pályázat kapcsán volt a térségnek vásárolva egy ilyen hallásvizsgáló. Kiderült, hogy 
Bakson van, mert a kolléganő azt hitte az övé. Ilyen alapon két település tud egy ilyet használni, 
amíg valamelyik település nem szerez be sajátot. Két dolog van még. A templom cseréjét 
elindítottuk, mi fogjuk az ügyvédet megfogadni. 27-én fogok a plébános úrral és a tervezővel 
beszélni. Egy örvendetes hírt mondanék még, a múl héten szombaton Áder János meglátogatta 
Pusztaszeren Bencének az egyik lesét. Egész családjával magán látogatásként egy 4-5 órás 
szeánszt töltöttek el. Van-e kérdés esetleg? 
 
Sági Mihály képviselő: Van egy kérdésem, hogy olyan eset történt, hogy Pusztaszeren élnek 
olyan személyek, akik a temető útja egy homokos, szépen karbantartott aránylag jó út, és kihívták 
a rendőrséget, mert Gyapjas Jani bácsinak tárgyát vittek. Milyen alapon, van valahol tiltva, hogy 
vontatókkal és egyebekkel nem vihetnek, nem közlekedhetnek? 
 
Máté Gábor polgármester: Nincs, nem is értem, hogy a rendőr miért jött ki. Én utána kimentem 
az út nem volt összevágva. Én azt gondolom ez a probléma két személy ellentétéből adódott. Van-
e kérdés a  beszámolómmal kapcsolatban? Aki a beszámolómat 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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HATÁROZATOK JEGYZÉKE 
 
Sorszám Tárgy Határidő 
4/2017.(II.15.)Kt. határozat Napirendi pontok elfogadása azonnal 
5/2017.(II.15.)Kt. határozat Döntés a Bergendóc Szociális Szövetkezetbe 

tagként történő belépésről 
azonnal 

6/2017.(II.15.)Kt. határozat A községi Önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről szóló rendelet-tervezet első 
olvasatban történő tárgyalása 

azonnal 

7/2017.(II.15.)Kt. határozat Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő 
fizetési kötelezettségek költségvetési évet 
követő három évre várható összegének 
meghatározása 

azonnal 

8/2017.(II.15.)Kt. határozat A Képviselő-testület 2017. évi munkaterve azonnal 
9/2017.(II.15.)Kt. határozat Pusztaszer Községi Önkormányzat 2017. évi 

rendezvényterve 
azonnal 

10/2017.(II.15.)Kt. határozat Máté Gábor személyes érintettsége azonnal 
11/2017.(II.15.)Kt. határozat Polgármester illetményének és 

költségtérítésének megállapítása 
azonnal 

12/2017.(II.15.)Kt. határozat Nagy Emese személyes érintettsége azonnal 
13/2017.(II.15.)Kt. határozat Alpolgármester tiszteletdíjának és 

költségtérítésének felülvizsgálata 
azonnal 

14/2017.(II.15.)Kt. határozat A polgármester 2017. évi szabadság-ütemezési 
tervének jóváhagyása 

azonnal 

15/2017.(II.15.)Kt. határozat Döntés a Kisteleki Térségi Egészségügyi 
Központ Nonprofit Kft. 2017. évi 
finanszírozásáról 

azonnal 

16/2017.(II.15.)Kt. határozat Polgármester tájékoztatója két ülés közötti 
időszak eseményeiről 

azonnal 

 







Tisztelt Pusztaszeri Önkormányzat, Képviselő Testület, Polgármester Úr! 

 

    Tárgy: Kérelem tagi jogviszony létesítéséhez a Szövetkezetben 

  Azzal a kéréssel fordulunk az Önkormányzat képviselő-testülete felé, hogy lépjenek be a 

Bergendóc Szociális Szövetkezet tagjai közé. Dóc község Önkormányzata kilépési szándékát 2016-ban 

jelezte felénk (személyes okok miatt), és a 2016.12.28.-i közgyűlésünkön el is fogadta a tagság 

kilépési szándékukat. 

Kérelmünk alapját szolgálja a több éves kiváló együttműködés, a kölcsönös bizalom, és egy olyan 

pályázati forrás igénybevételének lehetősége (Fókusz” pályázat részletei itt: 

http://ofa.hu/hu/fokusz), melyben való részvétel egyik alapfeltétele, hogy a szövetkezetnek 

legalább egy önkormányzat tagja legyen, és melyben célunk a Pusztabíró háza (mely a szövetkezet 

egyik bejegyzett telephelye) további fejlesztése, és hatékonyabb működtetése. Ez nyilván valóan 

közös érdekünk. 

Az eddigi eredményes együttműködésünkre alapozva szeretnénk szorosabbra fűzni kapcsolatunkat. 

Kérem, fontolják meg a szövetkezetbe való belépést! Ezzel alkalmassá válhatnánk akár további 

pályázatok feltételeinek teljesítésére, és közösen tervezhetjük tevékenységeinket. (Mellékeljük a Dóci 

Önkormányzatnak 2015-ben benyújtott beszámolónkat.) 

A Szövetkezetünk egy tag, egy szavazat elven működő demokratikus szervezet, a jelenlegi 

alapszabályban megfogalmazott legalacsonyabb részjegy névértéke 1000 HUF. (Mellékeljük a 

Szövetkezet alapszabályban megfogalmazott céljait, és a Szövetkezet Alapszabályát) 

Jelenleg 2 olyan pályázatunk is folyamatban van, ami érinti a Szövetkezetet és a Pusztabíró házát: 

1. a Tesco által kiírt „Ön dönt, mi segítünk” program, amin tavaly is továbbjutottunk a legjobb 

3 közé, és bár a vásárlók nem ránk adták a legtöbb szavazatot, marketing eszköznek is 

kiválóan alkalmas volt a részvétel, nagyon sokan megismerték Pusztaszert, és a Pusztabíró 

házát).  

Ennek beadási határideje: 2017.01.31. volt, és bírálatra vár a pályázatunk. 

 

2. "FÓKUSZ" pályázat 

Célja az önkormányzati tagsággal és legalább 2 közfoglalkoztatott alapító taggal rendelkező 
szociális szövetkezetek támogatása. Az igényelhető támogatási összeg maximum 200.000 
Euro (kb. 60 millió forint) összegű, vissza nem térítendő, de minimis támogatás. 

Beadási határidő: a II. ciklus beadható 2017. március 1. napjától, augusztus 31-ig. 

A pályázat keretében legalább 5 fő foglalkoztatása támogatott 3+1,5 éves időtartamra, degresszív 

módon (az intenzitás 100%-90%-80%) 

Nagyon kevés Szociális Szövetkezet tud megfelelni ezeknek a feltételeknek, és van elég keret a 

támogatásra, valamint az OFA konzultáció során nyertes pályázatként értékelte a megkeresett 

munkatárs, tehát igen nagy nyerési eséllyel indulhatunk ezen a pályázaton. 



 

GYIK (gyakran ismételt kérdések):  

Milyen hátránnyal ját a Szövetkezeti tagság az Önkormányzat számára? 

A Szövetkezeti tagság nem jár anyagi kockázattal az Önkormányzat részére, mivel a tagok személyes 

vagyonukkal nem felelnek a szövetkezet gazdasági tevékenységei után, tehát ha egyszer 

felszámolásra kerülne netán a szövetkezet, csak a részjegyüket veszíthetik, illetve ha nyereség 

képződik, a részjegyük arányában kerül elosztásra a képződött jövedelem. (mellékeljük a vonatkozó 

jogi szabályozást: PTK.doc) 

Milyen előnyünk származik a tagságból? 

A Fókusz pályázatban az önkormányzatnak max. „atyáskodó szerepe van”, kapcsolataival, meglévő 

erőforrásaival tudja segíteni a pályázat megvalósítását, Illetve a döntésekben részt vehet képviselőjén 

keresztül.  

Előnyök: 

∝ az önkormányzat tulajdonában levő ház tovább fejlődik, olyan funkciókkal bővül, mely a 

közösség javát is szolgálja (új közösségi tér az udvaron, az épület további felújítása) 

∝ a faluközösség elérhető, értékes programokkal gazdagszik (táborok, tanfolyamok) 

∝ a falu értékeinek bemutatása egyre szélesebb körben válik ismerté, felzárkózunk Ópusztaszer 

mellé, tovább öregbítenénk Pusztaszer jó hírét! 

∝ a tagsági viszonyon keresztül a szövetkezet eszközei közös használata elérhetővé válik (jurták, 

a ház, mint helyi közösségi színtér) 

∝ helyi termékek feldolgozása bemutató céllal (aszalás, szárítás, levendulatermékek készítése), 

ahová helyi termelők termékei is bekerülhetnek, valamint a helyi iskola gyerekeinek fogadása 

oktatási céllal 

∝ ha nyereség képződik a tevékenység során, a vásárolt részjegy arányában ebből az 

önkormányzat is részesül (így közös érdekké válik a siker!) 

∝ hosszú távú eredményes működés során további munkahely is teremtődhet a faluban 

∝ további, új közösségteremtő erő alakulhat ki a két település közt  

Sok rosszat hallani a szociális szövetkezetekről!  

Igen, sajnos sok olyan szociális szövetkezet alakult, aki nem valós tevékenységet végezve jutott 

támogatáshoz. De mi nem tartozunk ezek közé s szervezetek közé, melyet eddigi tevékenységünk, 

kialakított széles körű kapcsolataink, Önökkel való eddigi együttműködésünk, és további céljaink is 

alátámasztanak. Mellékeljük a Szövetkezet a Dóci Önkormányzatnak 2015-ben benyújtott 

beszámolóját, illetve ellenőrizhetik honlapunkon www.bergendoc.hu, valamint FB oldalunkon 

www.facebook.com/bergendoc, illetve www.facebook.com/pusztabirohaza ) aktivitásunkat. 

Dóc, 2017. 02.08. 

Üdvözlettel: Vágó Gábor és Baranyi Ildikó 

Bergendóc Szociális Szövetkezet 
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Pusztaszer Községi Önkormányzat Polgármesterétől 
6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. 
T. +36 62 576 510 
F. +36 62 576 511 
pmhiv@pusztaszer.hu 
 
Iktatószám: 348/2017. 

              Tárgy: 2017. évi Költségvetési   
rendelet-tervezet 1. 

 
Pusztaszer Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
Helyben 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, melyben a Képviselő-testület az 
adott költségvetési évre vonatkozóan meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, a 
szükséges előirányzat kereteket.  
 
A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. 
 
A költségvetési rendelet megalkotására vonatkozó legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok 
tartalmazzák: 
 

-     Magyarország Alaptörvénye 
-     Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet 
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormány rendelet 

 
A 2017. évi költségvetés összeállításánál figyelembe vettük:  
 

- Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvényének az önkormányzatokra 
vonatkozó szakaszait. 

- A Képviselő-testület költségvetést érintő rendeleteit, határozatait. 
- Az önkormányzati gazdálkodásra ható gazdasági folyamatokat. 
- A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről 

szóló módosításokat. 
 
A költségvetési tervezet tartalmazza mindazon előirányzatokat, rovatokat címenként, bevételei és 
kiadási előirányzat csoportonként, melyeket a jogszabályok előírnak. A beterjesztett anyag jelen 
formájában általános vitára és a költségvetési rendelet megalapozására alkalmas, tartalmazza azokat a 
költségvetési tételeket, amelyek az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet-tervezetében 
megjelennek. 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 24. § (3) bekezdése értelmében a 
költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény 
hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ennek értelmében 
2017-ben a költségvetési rendelet-tervezet benyújtására előírt határidő 2017. február 15-e, mely 
határidőig benyújtottuk a költségvetési rendelet-tervezetünk első olvasatát.  
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A költségvetés elfogadására konkrét határidőt nem ad a törvény, ám az Áht. 108 §. (1) bekezdése, 
valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 
(Ávr.) 33. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az önkormányzati hivatal, a helyi önkormányzat, 
valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv jóváhagyott elemi költségvetéséről 
az önkormányzati rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő harminc 
napon belül adatot szolgáltat a Kincstár területileg illetékes szervéhez. Ez évben 2017. március 17-éig 
kell adatot szolgáltatni.  
 
Az Áht. 23. §-ában foglaltaknak megfelelő tartalommal készítettük el a 2017. évi költségvetésünket.   
 
Az Áht. 102. § (3) bekezdése előírja, hogy a költségvetés előterjesztésekor a bevételek és a kiadások 
zárt rendszerű és megfelelő csoportosításban történő bemutatásához mérlegeket kell kialakítani és 
összeállítani, mely tartalmazza a vonatkozó év terv adatait az előző év (2016 év) várható s az azt 
megelőző év tényadatait (2015 év). Ezt a bemutatást szolgálja a 12. melléklet. 
 
A 2017. évi költségvetési rendelet-tervezet részletes indokolását és annak számszaki adatait részletező 
mellékleteit az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé megvitatásra: 
 
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVRE JAVASOLT BEVÉTELI FŐÖSSZEGE:  139.117.991 Ft  
 
ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 79.401.926 Ft  
 
ÖNKORMÁNYZATI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 Ft  
 
ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                             38.880.720 Ft 
 
ÖNKORMÁNYZATI FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                     20.835.345 Ft 
 
1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK  
Az Ávr. 24. § (1) bekezdésében foglaltak szerint: helyi adó bevételek, a helyi önkormányzatok általános 
működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó 
egyéb költségvetési támogatások, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott 
támogatással megvalósuló programok, projekt bevételek. 
 
Önkormányzati bevételek kiemelt előirányzatonként 
 
I.1.1.B11  Működési célú támogatások államháztartáson belülről 42.717.084 Ft 
Ezen összeg a költségvetési törvény és a Magyar Államkincstár által közölt támogatási összegek alapján 
került megállapításra. 
 
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 

I.1.ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása    3.168.830 Ft 
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása                   13.760.000 Ft 
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása      1.267.806 Ft 
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása                       3.836.300 Ft 
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                          5.384.698 Ft 
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása       1.053.150 Ft 
I.5 A 2016 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása              76.200 Ft 
 
A I.1.ba)- I.1.bd) bevételek elsősorban a zöldterület gazdálkodással, közvilágítással, köztemető 
fenntartással, közutak fenntartásával kapcsolatosan felmerült kiadásokra számolhatók el, azonban a 
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Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX törvény 13. § (1) bekezdésében 
meghatározott egyéb a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében 
ellátandó helyi önkormányzati feladatokra átcsoportosíthatók, melyekre központi támogatás nem áll 
rendelkezésre: 

- településfejlesztés, településrendezés 
- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való 

gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak 
kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, 
gépjárművek parkolásának biztosítása); 

- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; 
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és 

rágcsálóirtás);  
- óvodai ellátás; 
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-

művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési 
tevékenység támogatása; 

- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;  
- szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg; 
- lakás- és helyiséggazdálkodás; 
- a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a 

hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; 
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 
- a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési 

lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 
- sport, ifjúsági ügyek; 
- nemzetiségi ügyek; 
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 
- helyi közösségi közlekedés biztosítása; 
- hulladékgazdálkodás; 
- távhőszolgáltatás; 
- víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései 

szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. 

III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak 

támogatása 

A támogatás az ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolt /gyermekjóléti szolgáltatások és 
ellátások,  valamint a szociális szolgáltatások és ellátások amelyek keretében települési támogatás 
állapítható meg/ kiadásokra tervezhető. 

III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 11.588.000 Ft. 
III.6 A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása 954.180 Ft. 
 
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 
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A központi támogatás kizárólag a kulturális feladatok /kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános 
könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség 
helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása/ teljesítésére fordítható. 
 

IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 
1.627.920 Ft 
 
I. 1.1.B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                8.131.100 
Ft 
 
- Fejezettől átvett pénzeszköz mezőőri feladatokra (270 eFt/negyedév)  1.080.000 Ft, 
- TB-től átvett pénzeszköz védőnői finanszírozás 3.182.200Ft, 
- TB-től átvett pénzeszköz fogorvos finanszírozás 3.868.900 Ft. 
 

I.1.3.B3 Közhatalmi bevételek     24.400.000 Ft 
A közhatalmi bevételek tartalmazzák a helyi adó bevételeket, figyelembe véve az önkormányzat adó 
rendeletét, a gépjárműadó átengedett részét /40%/ és az iparűzési adó tervszámát.  
 
1.1.3.1 Vagyoni típusú adó Magánszemélyek kommunális adója 5.000.000 Ft,  
1.1.3.2 Építési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó 15.000.000 Ft, 
1.1.3.3 Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része 40% 4.400.000 Ft, 
 
I.1.4.B4 Működési bevételek     4.118.142 Ft 
Az önkormányzat intézményi működési bevételeinek előirányzata 4.118.142 Ft, mely az alábbiakat 
tartalmazza: 
- lakóingatlan bérbeadásából származó bevétel 1.138.818 Ft, 
- egyéb helyiség bérbeadásából származó jövedelem 1.200.000 Ft, 
- egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása 392.234 Ft, 
- művelődési ház bérleti díj 40.000 Ft 
- közvetített szolgáltatás bevétele 927.100 Ft 
- egyéb sajátos bevétel(gondozási díj) 9.600 Ft 
- működési célú kamatbevétel 10.000 Ft 
- temető fenntartási hozzájárulás 22.500 Ft 
- sírhely megváltás 365.000 Ft 
- vadászati jog 12.890 Ft 
 
I.1.6.B6 Működési célú átvett pénzeszközök  35.600 Ft 
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése 2014. évi hátralék 35.600 eFt. 
 

I. B2,B5,B7 Felhalmozási költségvetési bevételek  0 Ft 
 

I.2.2.B2 Felhalmozási célú támogatások, államháztartáson belülről 0 Ft 
 
I.2.5.B5 Felhalmozási bevételek  0 Ft 
 
I.2.7.B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft 
 
 
I.2.8.B8 Finanszírozási bevételek                                                                                                    59.716.065 Ft
  
I.2.8.B8 Előző évek maradványának igénybevétele működési célra 38.880.720 Ft 
I.2.8.B8 Előző évek maradványának igénybevétele felhalmozási célra  20.835.345Ft 
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AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVRE JAVASOLT KIADÁSI FŐÖSSZEGE:     139.117.991 Ft  
 
ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN   118.282.646 Ft  
 
ÖNKORMÁNYZATI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 20.835.345 Ft  
 
ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                  0 Ft 
 
ÖNKORMÁNYZATI FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                           0 Ft 
 
Önkormányzati kiadások kiemelt előirányzatonként  
 
I.1.1.K1 Személyi juttatások                               25.333.179 Ft   
 
Az önkormányzat személyi juttatásai előirányzata 25.333.179 Ft. Az alábbi munkavállalók személyi 
juttatásait tartalmazza (1 fő polgármester, 1 fő alpolgármester, 1 fő védőnő, 1 fő pályázati referens, 1 
fő mezőőr, 1 fő karbantartó, 1 fő temetőgondnok, 1 fő könyvtáros, 1 fő adminisztrátor és 23 fő 
közfoglalkoztatott) A költségvetési rendelettervezet 8. melléklete részletezi. 
 
I.1.2.K2 Munkaadókat terhelő járulékok                                     4.949.169 Ft 
 

- Az önkormányzat által kifizetendő személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok 
előirányzata 4.949.169 Ft. 
 

I.1.3.K3 Dologi kiadások                                                                 26.833.660 Ft 
 
Az önkormányzat dologi kiadásainak előirányzata 26.833.660 Ft, ezen belül: 
- Szakmai anyag beszerzés (gyógyszer, vegyszer, könyv, folyóirat, egyéb szakmai anyag) 935.000 Ft, 
- Készletbeszerzés (irodaszer, nyomtatvány, hajtó- és kenőanyag, munkaruha, egyéb üzem.anyag)  
3.660.000 Ft, 
- Informatikai szolgáltatások (számítógép üzembe helyezés, szaktanácsadás, szoftverrel kapcsolatos 
informatikai szolgáltatás, internet) 500.000 Ft, 
- Kommunikációs szolgáltatás (telefon, kábel-tv) 190.000 Ft, 
- Közüzemi díjak (villamos energia, gáz, vízdíj) 6.955.000 Ft, 
- Vásárolt élelmezés szünidei gyermekétkeztetés 751.323 Ft, 
- Bérleti díjak 24.000 Ft, 
- Karbantartás, kijavítás 2.750.000 Ft, 
- Közvetített szolgáltatási kiadások 730.000 Ft, 
- Egyéb szakmai szolgáltatás 375.000 Ft, 
- Egyéb szolgáltatások (biztosítás, bankköltség, szállítási szolg., postaköltség, mosás, vegytisztítás, 
tagdíjak, tanfolyamok, felelősségbiztosítás, egyéb üzemeltetési szolgáltatások) 3.605.000 
- Kiküldetések, reklám 80.000 Ft, 
- Különféle befizetések (ÁFA) és egyéb dologi kiadás 6.278.337 Ft. 
 
 I.1.4.K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                11.588.000 Ft 
 
Az ellátottak pénzbeli juttatásai részletezését a 9. melléklet tartalmazza. 
 
I.1.5.K5 Egyéb működési célú kiadások                                                                          49.578.638 Ft 
 

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 21.681.669 Ft 

- Többcélú Társulás járóbeteg szakellátás és 24 órás ügyelet, érdekeltségi hozzájárulás    2.950.346 Ft, 
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- Többcélú Társulás Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat gyermekjóléti feladatok   454.000 Ft, 
- Intézményfenntartó Társulás Óvoda finanszírozás 12.626.000 Ft, 
- Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozás 5.651.323 Ft.  
 
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre  3.868.900 Ft          

- Vállalkozás (fogorvos) műk.célú támogatása 3.868.900 Ft. 
 
 

Tartalékok  24.028.069 Ft         

Működési célú tartalék 22.528.069 Ft, melyből 1.500.000 Ft a Képviselői Alap tartaléka.     
 
I.2.K6-8 Felhalmozási költségvetési kiadások                                                 20.835.345 Ft  
 
I.2.6.K6 Beruházások                                            891.298 Ft 
 
I.2.7.K7 Felújítások                         19.944.047 Ft 
  
I.K9 Finanszírozási kiadások                                                                                  0 Ft 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2017. évi költségvetési rendelettervezetet a fenti 
indokolással tárgyalja meg és fogadja el a hozzá tartozó mellékletekkel együtt. 
 
 
 
 
Pusztaszer, 2017. február 09. 
 Máté Gábor 
                                                                                                                          polgármester 
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RENDELETTERVEZET 1. 
 

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

…/2017.(………) önkormányzati rendelete 
 

a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 
 

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
(1)Pusztaszer Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi költségvetése - mint az 

önkormányzati gazdálkodás alapja - egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, gazdaságos, 
hatékony, áttekinthető, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Ezen rendeletben 
meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok 
pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásának 
jogosultságát jelentik. 

 
(2)Az önkormányzati gazdálkodást alapvetően az Áht. és az Ávr. valamint az Ötv. rendelkezései 

határozzák meg,  (a költségvetési szervek jogállása, a tervezés és a költségvetés szerkezete, a 
költségvetés végrehajtása, a gazdálkodás sajátos szabályai, a költségvetési támogatások, az 
államháztartás önkormányzati alrendszerének támogatása, az államháztartás ellenőrzési rendszere, 
az államháztartás alrendszereinek finanszírozási és számlavezetési rendje, a maradvány elszámolás, 
beszámolás, valamint az államháztartás információs rendszere, stb.) azonban a gazdálkodás 
tekintetében alkalmazni kell a helyi önkormányzati költségvetési gazdálkodás szabályairól szóló 
5/1997.(IV.25.) Kt. önkormányzati rendeletben (Kgör.) foglaltakat is. 

 
2. § 

 
(1)A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki. 

A Képviselő-testület az egyes címek költségvetését az alábbiak szerint határozza meg: 
I. Pusztaszer Községi Önkormányzat 

 
(2)Az Önkormányzat költségvetésének bevételeinek és kiadásainak előirányzat csoportok szerinti 

bontása 1. működési költségvetés és a 2. felhalmozási költségvetés.  
 

3. § 
 
A rendelet szerkezete, melléleteinek tartalma:  

A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezései alapján – a költségvetés 
táblarendszerét e rendelet 1-13. mellékleteinek szerkezetében alakítja ki és hagyja jóvá. Az 
Önkormányzat 2017. évi zárszámadásának benyújtása a Képviselő-testület részére – a teljesítési 
adatokkal kiegészítve – ezen szerkezetben történik. 

 
4. § 

 
A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra 

Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatait: 
      



8 

     79.401.926 Ft KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL,  
      139.117.991 Ft KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL, 

 
     59.716.065 Ft KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGGEL, 

 
     59.716.065 Ft FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELLEL állapítja meg. 

 
  - Az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontja rendelkezésének megfelelően az Önkormányzat költségvetési 

bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti 
bontásban e rendelet 1, 2 melléklete tartalmazza. 

 
- A 2017. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak előirányzat-felhasználási ütemtervét a 

rendelet 3. melléklete tartalmazza. 
 

- A költségvetési szervekhez tartozó, bevételeket és kiadásokat a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdésében foglalt helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 
önkormányzati feladatonként, kormányzati funkciónként a rendelet 4. melléklete tartalmazza. 

 
- Az Áht.-ben és az Ávr.-ben foglalt előírásoknak megfelelően az önkormányzat költségvetési 

mérlegét közgazdasági tagolásban, az (1) bekezdésben megállapított működési és felhalmozási 
célú bevételi és kiadási előirányzatokat, azok összevont adatait tájékoztató jelleggel a rendelet 5. 
melléklete tartalmazza. 

 
- A közvetett támogatásokat- így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó 

kimutatását azok jellege, mértéke, összege és kedvezményezettek megnevezésével a rendelet 6. 
melléklete tartalmazza. 

 
- Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök állományát, lejártát, az engedélyezett 

részletfizetéseket, eszközök szerinti bontásban a rendelet 7. melléklete tartalmazza. 
 
- Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszám- és béradatait a rendelet 8. melléklete 

tartalmazza. 
 
- Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a rendelet 9. melléklete   

tartalmazza. 
 
- A központi költségvetési kapcsolatokból származó helyi önkormányzatok általános működésének 

és működési célú központosított előirányzatai támogatását jogcímenként a rendelet 10. 
melléklete tartalmazza. 

 
- A képviselői alap 2017. évi előirányzata 1.500.000 Ft, melynek rész előirányzatai képviselőnkénti 
kimutatását a rendelet 11. melléklete tartalmazza. 
 
- Az Áht. 102. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a bevételek és kiadások zárt rendszerű és 

megfelelő csoportosításban történő bemutatásához mérleg, mely tartalmazza a vonatkozó év 
tervadatait, az előző év várható, és az azt megelőző év tényadatait, melyet a 12. melléklet 
tartalmaz. 

 
- A likviditási tervet a 13. melléklet tartalmazza. 
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5. § 
 

A Képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármester az önkormányzat működőképesség megőrzése, 
vagy egyéb a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet esetén a Költségvetési tv. 3. melléklet III. 
Önkormányzatok rendkívüli támogatása 1. pontjában meghatározottak szerint gondoskodjon a 
kimutatott rendkívüli támogatási igény előkészítéséről és a meghatározott rend szerinti 
felterjesztéséről. Továbbá elrendeli, hogy a polgármester gondoskodjon a rendkívüli támogatás 
elbírálásának megismerését követően a Képviselő-testület azonnali tájékoztatásáról, vázolva a 
döntésből adódó helyi intézkedések körét. 

 
6. § 

 
A Képviselő-testület az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól az egyes egészségügyi feladatok 
ellátásának biztosítására nyújtandó támogatásértékű működési bevétel összegét az 1. számú melléklet 
Bevételek I cím, 1. előirányzat csoport, 1. kiemelt előirányzat B1 rovatszám szerint 7.051.100 Ft-ban 
(Hétmillió-ötvenegyezerszáz) forintban állapítja meg. Ebből a fogorvosi feladatok ellátásának 
finanszírozási bevétele 3.868.900 Ft, mely összegre a szolgáltatást végző fogorvos jogosult. 
 

7. § 
 

Az Önkormányzatot megillető központi költségvetési kapcsolatokból származó helyi önkormányzatok 
általános működésének és ágazati feladatinak támogatási összege 42.717.084 Ft (Negyvenkettőmillió-
hétszáztizenhétezer-nyolcvannégy forint).  

 
8. § 

 
Az Áht. 86. § (5) bekezdése szerint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv esetén 
az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv előző évi maradványának elvonandó és 
felhasználható összegéről, amelyet a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagy 
jóvá. 

 
9. § 

 
(1)Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet az adott költségvetési évben érvényesülő, (a 

továbbiakban egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő (a továbbiakban: tartós). 
 
(2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők. 
 
(3)A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési 

bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. 
 
(4)A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében 

meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között 
átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott 
előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül 
tájékoztatja. 

 
(5)Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez 

jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a képviselő-testületet 
tájékoztatja. 
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(6)A Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves 
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a 
költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon 
meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az 
intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a 
költségvetési rendelet módosítását.  

 
(7)A Képviselő-testület a címeken belül a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 

negyedévenként legfeljebb 10 Millió Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át. 
 
(8)Az Ávr. 35. § (10) bekezdésére hivatkozással többletbevétel felhasználása annak mértékéig 

terjedhet. 
 

10. § 
 

(1)Az e rendeletben meghatározott címre vonatkozó céltartalék felhasználást, személyi juttatás 
növelést, tekintettel az Ávr. 42. § előírásaira, csak Képviselő-testület engedélyezhet. 

 
(2)A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát –a többletköltségek fedezetére – 

negyedévenként legfeljebb 1 Millió forint összeghatárig a polgármesterre ruházza át. 
 

11. § 
 

A 2017. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyévi kifizetése – saját bevételek teljesülési 
ütemére figyelemmel - előirányzaton belül vállalható. Tárgyéven túli kötelezettség csak olyan 
mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az 
esedékesség időpontjában a rendeltetésszerű működés, az Önkormányzat kötelező feladatainak 
maradéktalan ellátása, a feladatellátás veszélyeztetése nélkül finanszírozható.  
 

12. § 
 

Az önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára 
számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel – nem szociális ellátáskánt – juttatott 
összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése 
esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni.  A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az 
elszámolást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt 
számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további 
támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már 
kifizetett támogatás visszafizetésére. 

 
13. § 

 
A Költségvetési tv. 68. § alapján az Áht. alkalmazása során a kisösszegű követelés értékhatára 100 ezer 
Ft. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormány rendelet 1. § (1) bekezdés 4. pontja 
szerint a kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök a kettőszázezer forint egyedi értéket nem 
meghaladó bekerülési értékű, vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök. 
 

14. § 
 

(1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek költségvetési támogatását – figyelemmel a 
költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is – a feladatellátáshoz szükséges kiadások 
esedékességének megfelelő ütemben biztosítja. 
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(2) Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési egyenlegének tervezettől eltérő, kedvezőtlen 

alakulása esetén a költségvetési szervek támogatási előirányzatait a (3) bekezdésben foglalt 
kivételekkel zárolhatja, csökkentheti, törölheti. 
 

(3) A zárolás nem vonatkozhat: 
a) az európai uniós források, vagy más támogatások igénybevételével megvalósuló projektekhez 

biztosítandó önkormányzati támogatás,  
b) meghatározott személyi juttatások, és járulékaik finanszírozásához szükséges önkormányzati 

támogatás, 
c) a részben vagy teljes körűen fejlesztési célú hitel igénybevételével megvalósuló beruházások, 

felújítások, valamint 
d) a segélyek előirányzataira. 

 
(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdés szerinti zárolás feladásáról, vagy a zárolt összegnek megfelelő 

előirányzat csökkentéséről, törléséről legkésőbb a költségvetési év zárását megelőzően dönt. 
 

15. § 
 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét – figyelemmel a (2) bekezdés rendelkezéseire 
– a következők szerint határozza meg: 

 
Az Önkormányzat létszáma: 
 
    - 1 fő választott tisztviselő  

  - 4 fő főállású közalkalmazott 
    - 3 fő részfoglalkozású közalkalmazott 
                               - 23 fő Mt. hatálya alá tartozó közfoglalkoztatott 
 

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az időszakosan jelentkező 
többletfeladatok ellátására a Munkaügyi Központ által támogatott közfoglalkoztatottakat 
alkalmazzon a feladatellátáshoz szükséges létszámban. 
 

16. § 
 

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a működési célú 
forráshiány finanszírozására, illetve értékpapír-vásárlás valamint pénzintézeti pénzlekötés útján 
hasznosíthatja. 

 
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek 

lebonyolítását 10 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A 
polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. 

 
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a 

képviselő-testület határozatban dönt. 
 
 

17. § 
 

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja: likvid 
hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. 
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(2) A likvid hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötése a képviselő-testület kizárólagos hatásköre.  
 

18. § 
 
(1) Az Önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szerv pénzforgalmi és elszámolási számláit 2017. 

évben is az OTP Bank Nyrt. Kisteleki Kirendeltségénél vezeti, más banknál bankszámlát nem 
nyithat. 

 
(2) Az Áht. 41. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési szerv saját nevében : 
        - a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem 

köthet, továbbá 
    - a törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhet  meg, 

     - faktoringot magában foglaló szerződést nem köthet, és  
       - garanciát, kezességet nem vállalhat. 

 
19. § 

 
A költségvetés végrehajtásának beszámolási rendje: 
 

- az éves költségvetésről szóló zárszámadást 2018. április 30-ig 
 

terjeszti a polgármester a Képviselő-testület elé. 
 

20. § 
 

(1) Az Önkormányzat támogatása alá tartozó költségvetési szervnél a Csengelei Közös Önkormányzati 
Hivatal Pusztaszeri Kirendeltségénél közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők illetményalapja 
2017. január 1-től 38.650,- Ft.  

 
(2) A Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltségénél köztisztviselői jogviszonyban 

álló munkavállalók cafeteria - juttatásának éves keretösszege 200.000,- Ft/fő. A Pusztaszer Községi 
Önkormányzatnál állományban lévő választott tisztviselő (polgármester) cafeteria – juttatás éves 
kerete 200.000,-Ft. 

 
Az Önkormányzatnál és a TKI Köznevelési és Gyermekjóléti Intézmény Csizmazia György Óvodánál 
foglalkoztatott közalkalmazottak adható cafeteria-juttatásának éves keretösszege 134.220 Ft/fő. 

 
21. § 

 
Önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbére: 

a) összkomfortos lakás esetén: 255,- Ft/m2/hónap 
b) komfortos lakás esetén:  172,- Ft/m2/hónap 
c) félkomfortos lakás esetén  86,- Ft/m2/hónap 
d) komfort nélküli lakás esetén 52,- Ft/m2/hónap 

 
22. § 

 
(1) A házipénztár kezelése az önkormányzat tekintetében a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal 
Pusztaszeri Kirendeltségén történik. 
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(2) A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, a szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. § alapján, előnyben kell részesíteni a banki 
átutalást. 

(3) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet 
sor. 
 

(4) Az Önkormányzat készpénzes kifizetései teljesítése érdekében készpénzt vehet fel a 
bankszámlájáról a házipénztári forgalom lebonyolítása érdekében.  

(5) A házipénztárból lehetőség van készpénzelőleg felvételére. A készpénzelőleg felvételére, az azzal 
való elszámolásra vonatkozó részletszabályokat a Pénzkezelési Szabályzat tartalmazza.  

(6) Az Önkormányzat házipénztárából készpénzben teljesíthető 

a) Személyi juttatások 
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek; foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 
(közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi jellegű juttatások, diákmunka programmal 
kapcsolatos személyi jellegű juttatások, illetményelőleg, fizetési előleg, nem rendszeres 
személyi juttatások a foglalkoztatott külön kérésére, foglalkoztatottaknak járó szociális 
támogatások, megbízási díjak, tiszteletdíjak, alkalmazottak munkába járásának utazási 
költségtérítése, közlekedési költségtérítések, reprezentációs kiadások 

b) Dologi kiadások 
- Szakmai anyag beszerzés (gyógyszer, vegyszer, könyv, folyóirat, egyéb szakmai anyag), 

- Üzemeltetési anyag beszerzés (irodaszer, nyomtatvány, hajtó- és kenőanyag, munkaruha, 
védőruha, egyéb üzemeltetési anyag), 

- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (informatikai eszközkarbantartás), 

- Kommunikációs szolgáltatás (nem adatátviteli célú távközlési díj, egyéb különféle 
kommunikációs szolgáltatás), 

- Bérleti és lízingdíjak, 

- Karbantartás, kisjavítás szolgáltatásai, 

- Egyéb szakmai szolgáltatások, 

- Szállítási szolgáltatás, 

- Postai szolgáltatások, 

- Egyéb üzemeltetési szolgáltatás, 

- Belföldi kiküldetések,  

- Díjak, egyéb befizetések kiadásai, 

- Egyéb különféle dologi kiadás. 

c) Ellátottak pénzbeli juttatásai, 
d) Kis értékű informatikai eszköz, kis értékű egyéb eszköz beszerzés, 
e) Elszámolási kötelezettséggel készpénzben adott előlegek kiadásai. 

 
(7) Jogcímtől függetlenül a polgármester indokolt esetben egyedi mérlegelési jogkörben dönthet a (6) 
bekezdésben foglaltakon túlmenően a készpénzben teljesíthető kifizetésekről. 

23. § 
 
(1) A Képviselő-testület a költségvetési rendeletet a mellékletekben szereplő bontással hagyja jóvá. 
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24. § 
 
Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1-
től kell alkalmazni. 
 

25. § 
 
A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti 
a) a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(V.5.) önkormányzati rendelet, 
b) a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(V.5.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló  6/2014.(IX.26.) önkormányzati rendelet, és 
c) a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(V.5.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló  4/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet. 
  
  
  
 
 
 Máté Gábor sk. dr. Jaksa Tibor sk. 

                       polgármester aljegyző 



 1. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló ...../2017(........) önkormányzati rendelethez

Pusz

tasz

er 

Közs

ég 

Önk

orm

ányz

ata 

Cím 

Előirá

nyzat 

csopo

rt

Kieme

lt 

előirá

nyzat

Rovat száma Rovat megnevezése
2017. évi eredeti előirányzat 

Ft-ban

139 117 991                    

118 282 646                    

20 835 345                       

I. 1 B1,B3-4, B6   Működési költségvetési bevétel 79 401 926                       

1 B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 50 848 184                             

1 B11 A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 42 717 084                              

1 B111 Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok 3 168 830                                

1 B111 Közvilágítás fenntartásával kapcsolatos feladatok 13 760 000                              

1 B111 Köztemető fenntartás 1 267 806                                

1 B111 Közutak fenntartásának támogatása 3 836 300                                

1 B111 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok 5 384 698                                

1 B111 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 1 053 150                                

1 B111 A 2015 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 76 200                                      

1 B113 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 11 588 000                              

1 B113 A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 954 180                                   

1 B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 627 920                                

1 B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  8 131 100                                

1 B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  fejezeti kez. Mezei 

őrszolgálat
1 080 000                                

1 B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  TB pü. Alap védőnő 3 182 200                                

1 B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  TB pü. Alap fogorvos 3 868 900                                

3 B3 Közhatalmi bevételek 24 400 000                             

3 B34 Vagyoni típusú adó Magánszemélyek kommunális adója 5 000 000                                

3 B35 Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó 15 000 000                              

3 B35 Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része 40% 4 400 000                                

3 B36 Egyéb közhatalmi bevételek Pótlékok, bírságok -                                             

4 B4 Működési bevételek 4 118 142                               

4 B402 Szolgáltatások ellenértéke 22 500                                      

4 B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 927 100                                   

4 B404 Tulajdonosi bevételek 3 148 942                                

4 B405 Ellátási díjak 9 600                                        

4 B408 Kamatbevételek 10 000                                      

6 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 35 600                                     

6 B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 35 600                                      

I. 2 B2, B5, B7 Felhalmozási költségvetési bevétel -                                     

2 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -                                            

5 B5 Felhalmozási bevételek -                                            

7 B7
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 

kívülről
-                                            

B8 Finanszírozási bevételek 59 716 065                       

I. 1 8 B813 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 38 880 720                              

I. 2 8 B813 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 20 835 345                              

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



 2. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló ....../2017.(.......)önkormányzati rendelethez

Puszt

aszer 

Közs

ég 

Önko

rmán

yzata 

Cím

Előir

ányz

at 

csop

ort

Kiem

elt 

előirá

nyzat

Rovat 

száma
Rovat megnevezése 2017. évi eredeti előirányzat Ft-ban

                                  139 117 991    

                                  118 282 646    

                                    20 835 345    

I. 1 K1-5 Működési költségvetési kiadások                                   118 282 646    

1 K1 Személyi juttatások 25 333 179                                           

2 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 949 169                                             

3 K3 Dologi kiadások 26 833 660                                           

4 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 11 588 000                                           

5 K5 Egyéb működési célú kiadások 49 578 638                                           

5 K506
Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Többcélú 

Társulás
2 950 346                                              

5 K506 Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Óvoda 12 626 000                                            

5 K506
Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre KKTTT Szociális 

központ és gyermekjóléti szolgálat
454 000                                                  

5 K506 Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Közös Hivatal 5 651 323                                              

5 K512 Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos) 3 868 900                                              

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

szervek
-                                                           

5 K513 Képviselői alap tartalék 1 500 000                                              

5 K513 Tartalékok 22 528 069                                            

I. 2 K6-8 Felhalmozási költségvetési kiadások 20 835 345                                   

6 K6 Beruházások 891 298                                                 

7 K7 Felújítások 19 944 047                                           

K7 Köztemető felújítás 19 944 047                                            

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

I. K9 Finanszírozási kiadások -                                                  

1 9 K9 Finanszírozási kiadások működési -                                                          

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



Ft-ban

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

B1 Működési célú támogatások 
5 193 106 3 411 269 3 411 270 3 411 270 3 411 270 3 411 270 3 411 270 3 411 270 3 411 270 3 411 270 3 411 270 3 411 279 42 717 084

B1 Működési célú támogatások 
504 258 504 258 774 258 504 258 504 258 774 258 1 004 258 1 004 258 774 258 504 258 504 262 774 258 8 131 100

B3 Közhatalmi bevételek
2 034 000 2 034 000 2 034 000 2 034 000 2 034 000 2 034 000 2 034 000 2 034 000 4 068 000 2 034 000 1 034 000 992 000 24 400 000

B4 Működési bevételek
343 178 343 184 343 178 343 178 343 178 343 178 343 178 343 178 343 178 343 178 343 178 343 178 4 118 142

B6

Működési célú átvett 

pénzeszközök
35 600 35 600

Működési költségvetési 

bevételek
8 074 542 6 292 711 6 562 706 6 292 706 6 292 706 6 562 706 6 792 706 6 792 706 8 596 706 6 292 706 5 292 710 5 556 315 79 401 926

Felhalmozási költségvetési 

bevételek
0

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

K1-5

Működési költségvetési 

kiadások
9 773 554 9 773 554 9 773 554 9 773 554 9 773 554 9 773 554 9 773 554 9 773 554 9 773 554 9 773 554 9 773 553 10 773 553 118 282 646

K6-8

Felhalmozási költségvetési 

kiadások
445 649 445 649 19 944 047 20 835 345

Költségvetési kiadások öszesen
9 773 554 9 773 554 9 773 554 10 219 203 9 773 554 10 219 203 9 773 554 9 773 554 29 717 601 9 773 554 9 773 553 10 773 553 139 117 991

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

B8
Előző évi költségvetési 

maradvány működési célú
1 699 012 3 480 843 3 210 848 3 480 848 3 480 848 3 210 848 2 980 848 2 980 848 1 176 848 3 480 848 4 480 843 5 217 238 38 880 720

B8

Előző évi költségvetési 

maradvány felhalmozási célú

0 0 0 445 649 0 445 649 0 0 19 944 047 0 0 0 20 835 345

Finanszírozási bevételek

Költségvetési kiadások

3. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló ……./2017.(……….) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv a 2017. évre

Költségvetési bevételek



4. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló ......./2017.(...........)  önkormányzati rendelethez

 Lakás- és 

helyiséggazdálko

dás 

Sport, ifjúsági 

ügyek
Ft

Rovat

rend
 Bevételek megnevezése 

 Közutak, hidak 

alagutak  

üzemeltetése, 

fenntartása 

045160-1  

 Város és 

községgazdálkod

ási egyéb 

szolgáltatások 

066020-1 

Köztemető 

fenntartás és -

működtetés 

013320-1

 Az 

önkormányzati 

vagyonnal való 

gazdálkodással 

kapcsolatos 

feladatok 013350 

 Szabadidősport-

(rekreációs sport-

) tevékenység és 

támogatása 

081045-1

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 

műveletetk 

018030-1 

Önkormányzatok 

funkcióra nem 

sorolható 

bevételei 

államháztartáson 

kívülről 900020-1 

Összesen

B1
 Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről 
1 080 000         3 182 200         3 868 900         42 717 084       50 848 184       

B3  Közhatalmi bevételek 24 400 000       24 400 000       

B4  Működési bevételek 514 233            387 500            2 783 942         43 226               200 000            100 000            89 241               4 118 142         

B6  Működési célú átvett pénzeszközök 35 600               35 600               

B7  Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -                      -                      -                      

B1-7  Költségvetési bevételek összesen -                     1 629 833        387 500           2 783 942        43 226              3 182 200        4 068 900        100 000           -                     89 241              42 717 084      24 400 000      79 401 926       

B8
 Előző év költségvetési maradványának 

igénybevétele működési célra 
-                      38 880 720       38 880 720       

B8
 Előző év költségvetési maradványának 

igénybevétele felhalmozási célra 
-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      20 835 345       20 835 345       

B8  Finanszírozási bevételek -                     59 716 065      59 716 065       

 Költségvetési és finanszírozási 

bevételek összesen 
-                     1 629 833        387 500           2 783 942        43 226              3 182 200        4 068 900        100 000           -                     89 241              42 717 084      59 716 065      24 400 000      139 117 991    

 Településüzemeltetés   Egészségügyi alapellátás 

 Kulturális szolgáltatás, könyvtári 

ellátás, helyi közművelődési 

tevékenység  

Önkormányzati működéssel, 

döntéselőkészítéssel,végrehajtással kapcsolatos 

feladatok 

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

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási bevételek alaptevékenységenként 2017.

Tevékenység 

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

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

szerinti helyi közügyek, valamint helyben 

biztosítható közfeladatok körében ellátandó 

helyi önkormányzati feladatok  

1



4. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló ......./2017.(...........)  önkormányzati rendelethez

Hulladékgazdálko

dás

Sport, ifjúsági 

ügyek
Ft-ban

Rovat

rend
Kiadások megnevezése

 Közutak, hidak 

alagutak  

üzemeltetése, 

fenntartása 

045160-1  

 Város és 

községgazdálkod

ási egyéb 

szolgáltatások 

066020-1 

 

Önkormányzatok 

általános igazg. 

tev. 011130-1 

 Zöldterület 

kezelés 066010 

Köztemető 

fenntartás és -

működtetés 

013320-1

Támogatási célú 

finanszírozási 

műveletek 

(technikai) 

018030

Közvilágítás 

064010-1

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

Hosszabb 

időtartamú Köz 

foglalkoztatás 

041233-1

Közfoglalkoztatás

i mintaprogram 

041237-1

Intézményen 

kívüli 

gyermekétkezt

etés 104037

Egyéb szociális 

és 

természetbeni 

ellátások, 

támogatások 

(szociális 

ösztöndíjak) 

107060-1

Összesen

K1 Személyi juttatások 7 926 200 6 622 784 1 063 900 3 003 840 1 074 200 2 444 890 3 197 365 25 333 179

K2
Munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzáárulási adó
1 740 864 1 356 725 250 198 685 352 252 979 285 219 377 832 4 949 169

K3 Dologi kiadások 2 286 000 6 917 800 1 651 000 342 900 6 032 500 823 590 339 090 755 650 647 700 3 238 170 817 880 1 379 500 393 700 254 000 954 180 26 833 660

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 11 588 000 11 588 000

K5 Egyéb működési célú kiadás 21 681 669 3 868 900 25 550 569

K5 Egyéb működési célú kiadás tartalék 24 028 069 24 028 069

K8 Beruházás 891 298 891 298

K8 Felújítás 19 944 047 19 944 047

Költségvetési kiadások összesen 2 286 000 41 504 231 7 979 509 1 651 000 21 601 045 21 681 669 6 032 500 4 512 782 4 207 990 755 650 1 974 879 3 238 170 817 880 1 379 500 3 123 809 954 180 11 588 000 139 117 991

K9 Finanszírozási kiadás 0

 Költségvetési és finanszírozási 

kiadások összesen 
2 286 000 41 504 231 7 979 509 1 651 000 21 601 045 21 681 669 6 032 500 4 512 782 4 207 990 755 650 1 974 879 3 238 170 817 880 1 379 500 3 123 809 954 180 11 588 000 139 117 991

Létszám 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 10,00 13,00 31,00

ebből közfoglalkoztatott
10,00 13,00 23,00

Szociális ellátások

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

Közfoglalkoztatás

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 2017.

 Településüzemeltetés 

 Kulturális szolgáltatás, könyvtári 

ellátás, helyi közművelődési 

tevékenység  

2



5. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló ....../2017.(.........) önkormányzati rendelethez

 Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT 

2017. évi eredeti előirányzat

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -                                                                          

B5 Felhalmozási bevételek -                                                                          

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -                                                                          

Költségvetési bevételek -                                                                          

B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 20 835 345                                                          

B8 Finanszírozási bevételek 20 835 345                                                          

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 20 835 345                                                          

  Ft-ban 

 ÖNKORMÁNYZAT 

2017. évi eredeti előirányzat

K6 Beruházás 891 298                                                                

K7 Felújítás 19 944 047                                                          

K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -                                                                          

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás -                                                                          

Költségvetési kiadások 20 835 345                                                          

K9 Finanszírozási kiadások -                                                                          

K9 Finanszírozási kiadások -                                                                          

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 20 835 345                                                          

 FELHALMOZÁSI MÉRLEG 

Rovat szám

Rovat szám Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási bevételek

1



5. melléklet a községi Önkormányzat 2017 évi költségvetéséről szóló ....../2017.(.......) önkormányzati rendelethez

 Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT 

2017. évi eredeti előirányzat

B11
Helyi önkormányzatok általános működésének és 
ágazati feladatainak általános támogatása

42 717 084                                

B16 Egyéb működési célú támogatás mezőőri feladatok 1 080 000                                  

B16 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól védőnő 3 182 200                                  

B16 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól fogorvos 3 868 900                                  

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 50 848 184                                

B34 Magánszemély kommunális adója 5 000 000                                  

B35 Helyi iparűzési adó 15 000 000                                

B35 Gépjárműadó 40% 4 400 000                                  

B36 Pótlék, bírság -                                             

B3 Közhatalmi bevételek 24 400 000                                

B4 Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke 4 118 142                                  

B4 Működési bevételek 4 118 142                                  

B64
Működési célú visszatérítendő támogatások,  kölcsön 
visszatérülése államháztartáson kívülről

35 600                                       

B6 Működési célú átvett pénzeszközök 35 600                                       

Költségvetési bevételek 79 401 926                                

B81 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 38 880 720                                

B8 Finanszírozási bevételek 38 880 720                                

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

                               118 282 646    

 Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT 

2017. évi eredeti előirányzat

K1 Személyi juttatások 25 333 179                                

K2
Munkaadókat terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási 
adó

4 949 169                                  

K3 Dologi kiadások 26 833 660                                

K4 Elátottak pénzbeli juttatásai 11 588 000                                

K5 Többcélú Társulás működési célú támogatása 2 950 346                                  

K5
Többcélú Társulás működési célú támogatása 
gyermekjóléti szolg.

454 000                                     

K5 Óvoda működési célú támogatása 12 626 000                                

K5
Közös Önkormányzati Hivatal működési célú 
támogatása

5 651 323                                  

K5
Egyéb vállalkozás működési célú támogatása 
(fogorvos)

3 868 900                                  

K5 Non profit szervek támogatása -                                             

K5 Tartalékok 24 028 069                                

K5 Egyéb működési célú kiadás 49 578 638                                

Költségvetési kiadások 118 282 646                              

K9 Finanszírozási kiadások -                                             

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI 
KIADÁSOK ÖSSZESEN

                               118 282 646    

Rovat szám

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

Rovat szám

Működési költségvetési és finanszírozási bevételek

Működési költségvetési és finanszírozási kiadások

1



5. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló ....../2017.(.........) önkormányzati rendelethez

 Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT 

2017. évi eredeti előirányzat

B1
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 

támogatása
42 717 084                                                                

B1 Egyéb működési célú támogatás Mezőőri feladatok 1 080 000                                                                   

B1 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól 3 182 200                                                                   

B1 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól 3 868 900                                                                   

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 50 848 184                                                                

B3 Magánszemély kommunális adója 5 000 000                                                                   

B3 Helyi iparűzési adó 15 000 000                                                                

B3 Gépjárműadó 40% 4 400 000                                                                   

B3 Pótlék, bírság -                                                                                

B3 Közhatalmi bevételek 24 400 000                                                                

B4 Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke 4 118 142                                                                   

B4 Működési bevételek 4 118 142                                                                   

B6
Működési célú visszatérítendő támogatások,  kölcsön visszatérülése 

államháztartáson kívülről
35 600                                                                        

B6 Működési célú átvett pénzeszközök 35 600                                                                        

Mködési célú költségvetési bevételek 79 401 926                                                                

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -                                                                                

B5 Felhalmozási bevételek -                                                                               

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -                                                                               

Felhalmozási célú költségvetési bevételek -                                                                               

Költségvetési bevételek öszesen 79 401 926                                                                

B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 38 880 720                                                                

B8 Működési célú finanszírozási bevételek 38 880 720                                                                

B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 20 835 345                                                                

B8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 20 835 345                                                                

Finanszírozási bevételek összesen 59 716 065                                                                

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 139 117 991                                                              

Rovat szám

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Költségvetési és finanszírozási bevételek

1



5. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló ....../2017.(.........) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT 

2017. évi eredeti előirányzat

K1 Személyi juttatások 25 333 179                                                                

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó 4 949 169                                                                   

K3 Dologi kiadások 26 833 660                                                                

K4 Elátottak pénzbeli juttatásai 11 588 000                                                                

K5 Többcélú Társulás működési célú támogatása 2 950 346                                                                   

K5 Többcélú Társulás működési célú támogatása gyermekjóléti szolg. 454 000                                                                      

K5 Óvoda működési célú támogatása 12 626 000                                                                

K5 Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása 5 651 323                                                                   

K5 Egyéb vállalkozás működési célú támogatása 3 868 900                                                                   

K5 Non profit szervek támogatása -                                                                                

K5 Képviselői alap tartalék 1 500 000                                                                   

K5 Tartalékok 22 528 069                                                                

K5 Egyéb működési célú kiadás 49 578 638                                                                

Működési célú költségvetési kiadások 118 282 646                                                              

K6 Beruházás 891 298                                                                      

K7 Felújítás 19 944 047                                                                

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás -                                                                               

Felhalmozási célú költségvetési kiadások 20 835 345                                                                

Költségvetési kiadások összesen 139 117 991                                                              

K9 Finanszírozási kiadások -                                                                               

Működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások -                                                                               

Finanszírozási kiadások összesen -                                                                               

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 139 117 991                                                              

Rovat szám

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Költségvetési és finanszírozási kiadások

2



 Ft

Támogatás jogcíme Kedvezményezett (fő)
Kedvezmény 

mértéke

 Kedvezmény 

összege 

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének 

méltányossági alapon történő elengedésének összege
0 0                           -      

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz 

nyújtott kölcsönök elengedésének összege
0 0                           -      

Magánszemélyek kommunális adója 70 felettiek 

adókedvezménye
115 50%               345 000    

Magánszemélyek kommunális adója Három v. 

többgyerm. csal. adókedvezménye
9 50%                 27 000    

Magánszemélyek kommunális adójánál biztosított 

kedvezmény, mentesség összege 
124 50%               372 000    

A helyiségek, eszközök hasznosításánból származó 

bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege 
0 0%                           -      

Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés 

összege
0 0%                           -      

Közvetett támogatás összesen
0 0                           -      

6. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló …./2017(………) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2017. évi közvetett támogatásokról Áht. 24. § (4) bekezdése alapján



 Ft-ban 

Kölcsön 

megnevezése

2016.12.31-ei 

kölcsön-állomány

 2017. évben 

folyósítandó 

összeg 

2017. évben 

teljesítendő bevétel

2017.12.31-ei 

várható kölcsön-

állomány

Visszatérítendő 

átmeneti segély
                   35 600                                 -                            35 600                                    -      

Működési célú 

kölcsön összesen
                   35 600                                 -                            35 600                                    -      

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott kölcsönök várható alakulásáról 2017. évben

 7. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló …./2017.(………) önkormányzati rendelethez 



Ft-ban

Kormányzati funkció Fő
Törvény szerinti 

illetmények K1101

Béren kívüli 
juttatások K1107-

1109

Választott 
tisztviselők 

juttatásai K121
Összesen

011130-1 

Önkormányzatok ált. 

igazgatási 

tevékenysége 1,00 5 539 112 5 539 112

011130-1 

Önkormányzatok ált. 

igazgatási 

tevékenysége 1 083 672 1 083 672

011130-1 
Önkormányzatok 
ált. igazgatási 
tevékenysége 1,00 6 622 784 6 622 784

066020-1 Város és 

községgazdálkodási 

egyéb szolgáltatások 1,00 1 426 900 100000 1 526 900

066020-1 Város és 

községgazdálkodási 

egyéb szolgáltatások 1,00 2 094 100 100000 2 194 100

066020-1 Város és 

községgazdálkodási 

egyéb szolgáltatások 1,00 1 909 200 425000 2 334 200

066020-1 Város és 

községgazdálkodási 

egyéb szolgáltatások 1,00 1 771 000 100000 1 871 000

066020-1 Város és 
községgazdálkodási 
egyéb szolgáltatások 
összesen: 4,00 7 201 200 725 000 7 926 200

074031-1 Család és 
nővédelmi 
egészségügyi 
gondozás 1,00 2 903 840 100000 3 003 840

082042-1 Könyvtári 
állomány 
gyarapítása, 
nyilvántartása 1,00 974 200 100 000 1 074 200

013320-1 Köztemető 
fenntartás és 
működtetés 1,00 963 900 100000 1 063 900

041233-1 Hosszabb 
időtartamú 
közfoglalkoztatás 10,00 2 444 890 0 2 444 890

041237-1 
Közfoglalkoztatási 
mintaprogram 13,00 3 197 365 0 3 197 365

ÖNKORMÁNYZAT 
ÖSSZESEN 31,00 17 685 395 1 025 000 6 622 784 25 333 179

K i m u t a t á s   a 2017. évi bérjellegű juttatásokról

8. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló …/2017.(….) önkormányzati rendelethez



9. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló ....../2017.(........) önkormányzati rendelethez

 Ft

Megnevezés  Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 rovatszám 

Települési támogatás 

lakhatáshoz kapcsolódó
8 700 000                                                                     

Rendkívüli települési támogatás 338 000                                                                         

Települési támogatás temetési 

költségek mérséklésére
200 000                                                                         

Települési támogatás 

életkezdési juttatás
340 000                                                                         

Települési támogatás 

Iskoláztatási támogatás
900 000                                                                         

Települési támogatás Fűtési 

támogatás
900 000                                                                         

Ösztöndíjak 210 000                                                                         

Ellátottak pénzbeli juttatásai 

összesen
11 588 000                                                                   

 Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai 2017 évi eredeti 

előirányzata 



 10. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló ......./2017.(....) önkormányzati rendelethez

Forintban

Jogcímek Magyarország 2017. évi 

központi költségvetéséről szóló 2016. 

évi XC. törvény alapján

Éves 

meghatároz

ott összeg Ft

2017. 

január 4%

2017. 

január 8%

2017. 

február 8%

2017. 

március 8%

2017. április 

8%

2017. május 

8%

2017. június 

8%

2017. július 

8%

2017. 

augusztus 

8%

2017. 

szeptember 

8%

2017. 

október 8%

2017. 

november 

8%

2017. 

december 

8%

2017. év 100%

I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással 

kapcsolatos feladatok 3 168 830 126 753 253 507 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 510 3 168 830

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 1 267 806 50 712 101 425 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 429 1 267 806

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 5 384 698 215 388 430 775 430 775 430 776 430 776 430 776 430 776 430 776 430 776 430 776 430 776 430 776 430 776 5 384 698

I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos 

feladatok támogatása 1 053 150 42 126 84 252 84 252 84 252 84 252 84 252 84 252 84 252 84 252 84 252 84 252 84 252 84 252 1 053 150

I.6 A 2016 évről áthúzódó 

bérkompenzáció támogatása 76 200 76 200 76 200

I. A helyi önkormányzatok általános 

működésének és ágazati feladatainak 

támogatása 28 546 984 1 138 831 2 353 863 2 277 661 2 277 662 2 277 662 2 277 662 2 277 662 2 277 662 2 277 662 2 277 662 2 277 662 2 277 662 2 277 671 28 546 984

III.2 Települési önkormányzatok 

szociális feladatainak egyéb támogatása 11 588 000 463 520 927 040 927 040 927 040 927 040 927 040 927 040 927 040 927 040 927 040 927 040 927 040 927 040 11 588 000

III.5.b A rászoruló gyermekek 

intézményen kívüli szünidei 

étkeztetésének támogatása 954 180 38 167 76 334 76 334 76 334 76 334 76 334 76 334 76 334 76 334 76 334 76 334 76 334 76 339 954 180

III. A települési önkormányzatok 

szociális, gyermekjóléti és 

gyermekétkeztetési feladatainak 

támogtása 12 542 180 501 687 1 003 374 1 003 374 1 003 374 1 003 374 1 003 374 1 003 374 1 003 374 1 003 374 1 003 374 1 003 374 1 003 374 1 003 379 12 542 180

IV.1.d) Települési önkormányzatok 

nyilvános könyvtári és közművelődési 

feladatainak támogatása 1 627 920 65 117 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 229 1 627 920

IV.Települési önkormányzatok 

kulturális feladatainak támogatása 1 627 920 65 117 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 229 1 627 920

Központi költségvetési támogatás 

mindösszesen 42 717 084 1 705 635 3 487 471 3 411 269 3 411 270 3 411 270 3 411 270 3 411 270 3 411 270 3 411 270 3 411 270 3 411 270 3 411 270 3 411 279 42 717 084

A 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet 4. sz. melléklete alapján a nettó finanszírozás ütemezése 2017Önkormányzatok működési támogatásai B11



 11. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi  költségvetéséről szóló ......./2017.(.........) önkormányzati rendelethez

Név

Ocskó László

Sági Mihály                                                         250 000    

A 2017. évi képviselői alap rész előirányzatainak kimutatása képviselőnkénti bontásban 

Fülöp Pál                                                         250 000    

Nagy Emese                                                         250 000    

Kósáné Buknicz Mária                                                         250 000    

Gyurász Sándorné                                                         250 000    

                                                        250 000    

 2017. évi előirányzat Ft  Megvalósított célok  Megvalósításra fordított összeg 



 12. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló ....../2017.(.........) önkormányzati rendelethez

2015. évi teljesítés eFt-

ban

2016. évi várható 

teljesítés Ft-ban

2017. évi eredeti 

előirányzat Ft-ban

Működési bevételek 5 456                             3 944 803                   4 118 142               

Közhatalmi bevételek 25 873                           25 880 537                 24 400 000             

Működési bevételek 31 329                           29 825 340                 28 518 142             

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 70 799                           46 815 580                 42 717 084             

Egyéb működési célú központi támogatás

Felhalmozási célú támogatások 12 507                           21 261 560                 

Egyéb működési célú támogatás 37 699                           36 083 911                 8 131 100               

Támogatások 121 005                        104 161 051              50 848 184             

Sajátos felh. és tőkebevételek -                            

Felhalmozási egyéb bevétel 169                                -                            

Felhalmozási jellegű bevételek 169                                -                                -                            

Működési célú átvett pénzeszköz 40 000                         

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről -                                  98 040                         

Átvett pénzeszközök -                                  138 040                      -                            

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése 112                                -                                35 600                     

Támogatási kölcsönök visszatérülése 112                                -                                35 600                     

Költségvetési bevételek                          152 615                   134 124 431                 79 401 926    

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele működési célra 22 338                           62 166 438                 38 880 720             

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele felhalmozási célra 17 349                           1 134 085                   20 835 345             

Pénzmaradvány 39 687                           63 300 523                 59 716 065             

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 39 687                          63 300 523                59 716 065            

Működési forgatási célú értékpapírok bevételei

Felhalmozási befektetési célú értékpapírok bevételei

Értékpapírok bevételei

Működési célú hitel

Felhalmozási célú hitel

Függő bevételek 1 783                             1 705 635                   

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 194 085                        199 130 589              139 117 991          

Önkormányzat

ÖNKORMÁNYZATI  MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁS Áht. 102. § 3. bekezdés szerinti részletezésben

Bevételek

1



 12. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló ....../2017.(.........) önkormányzati rendelethez

2015. évi teljesítés eFt-

ban

2016. évi várható 

teljesítés eFt-ban

2017. évi eredeti 

előirányzat Ft-ban

Személyi juttatások 29 985                           40 798 838                 25 333 179             

Munkaadókat terhelő járulékok 5 412                             7 636 213                   4 949 169               

Dologi és egyéb folyó kiadások 20 611                           25 226 323                 26 833 660             

Ellátottak juttatásai, szociális juttatások 15 542                           15 221 825                 11 588 000             

Egyéb működési célú kiadás 28 828                           47 090 257                 25 550 569             

Tartalékok 24 028 069             

Működési kiadások 100 378                        135 973 456              118 282 646          

Felújítás 1 458 340                   891 298                  

Beruházás, beszerzés 13 449                           200 000                      19 944 047             

Véglegesen átadott pénzeszközök 15 344                           -                                

Részesedés vásárlás

Egyéb felhalmozási kiadás 98                                   -                                

Felhalmozási kiadások 28 891                           1 658 340                   20 835 345             

Működési célú támogatási kölcsönnyújtás lakosságnak -                                  -                                

Ideiglenesen átadott pénzeszközök -                                  -                                

Költségvetési kiadások 129 269                       137 631 796             139 117 991          

Irányító szervi támogatás

Finanszírozási kiadások 1 516                             1 782 728                   

Pénzmaradvány igénybevétel

Egyéb finanszírozás kiadásai

KIADÁSOK ÖSSZESEN 130 785                        139 414 524              139 117 991          

Kiadások

Önkormányzat

2



 Ft

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

B1 Működési célú támogatások 
5 193 106 3 411 269 3 411 270 3 411 270 3 411 270 3 411 270 3 411 270 3 411 270 3 411 270 3 411 270 3 411 270 3 411 279 42 717 084

B1 Működési célú támogatások 
504 258 504 258 774 258 504 258 504 258 774 258 1 004 258 1 004 258 774 258 504 258 504 262 774 258 8 131 100

B3 Közhatalmi bevételek
2 034 000 2 034 000 2 034 000 2 034 000 2 034 000 2 034 000 2 034 000 2 034 000 4 068 000 2 034 000 1 034 000 992 000 24 400 000

B4 Működési bevételek
343 178 343 184 343 178 343 178 343 178 343 178 343 178 343 178 343 178 343 178 343 178 343 178 4 118 142

B6

Működési célú átvett 

pénzeszközök
35 600 35 600

Működési költségvetési 

bevételek
8 074 542 6 292 711 6 562 706 6 292 706 6 292 706 6 562 706 6 792 706 6 792 706 8 596 706 6 292 706 5 292 710 5 556 315 79 401 926

Felhalmozási költségvetési 

bevételek
0 0

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

K1-5

Működési költségvetési 

kiadások
9 773 554 9 773 554 9 773 554 9 773 554 9 773 554 9 773 554 9 773 554 9 773 554 9 773 554 9 773 554 9 773 553 10 773 553 118 282 646

K6-8

Felhalmozási költségvetési 

kiadások
445 649 445 649 19 944 047 20 835 345

Költségvetési kiadások 

öszesen
9 773 554 9 773 554 9 773 554 10 219 203 9 773 554 10 219 203 9 773 554 9 773 554 29 717 601 9 773 554 9 773 553 10 773 553 139 117 991

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

B8
Előző évi költségvetési 

maradvány működési célú 1 699 012 3 480 843 3 210 848 3 480 848 3 480 848 3 210 848 2 980 848 2 980 848 1 176 848 3 480 848 4 480 843 5 217 238 38 880 720

B8

Előző évi költségvetési 

maradvány felhalmozási célú 0 0 0 445 649 0 445 649 0 0 19 944 047 0 0 0 20 835 345

Finanszírozási bevételek

Költségvetési kiadások

13. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló ……./2017.(……….) önkormányzati rendelethez

Likviditási terv a 2017. évre

Költségvetési bevételek



Pusztaszer Község Önkormányzata Polgármesterétől 
 

 
E L Ő T E R J E S Z T É S 
 
 
Pusztaszer Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek megállapítása.  
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján  a középtávú tervezés keretein 
belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az 
önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes 
szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormány rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározottak 
szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre (2017-2019 
évek) várható összegét határozatban kell megállapítani. 
 
A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell 
megállapítani. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat tartalmazza. 
 
Kérem a határozati javaslat elfogadását. 
 
 
 
Pusztaszer, 2017. február 9. 
        Máté Gábor 

polgármester 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



………./2017. (…….) Kt. határozat 
 
Tárgy: Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő 
három évre várható összege 
 

 
H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T 

 
Pusztaszer Község önkormányzatának Képviselő-testülete a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja 
szerinti saját bevételek, valamint a 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből 
eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak 
szerint határozza meg. 
                       Ft-ban 

Megnevezés 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 

Iparűzési adó 15 000 000 
 

15 000 000 15 000 000 15 000 000 

Magánszemélyek kommunális 
adója 

5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 

Helyi adóból származó bevétel 
összesen 

20 000 000 20 000 000 20 000 000  20 000 000 

Bírság, pótlék- és díjbevétel     

Saját bevétel 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 

Likvid hitel igény 0 
 

0 0 0 

Stabilitási tv. 3. § (1) bek. szerinti 
fizetési kötelezettség maximális 
összege, mely a 10. § (3) bek. 
szerint egyik évben sem 
haladhatja meg az adott évi saját 
bevételek 50%-át 

10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 

 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja:  
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Gazdálkodás helyben 
4.) Irattár 
     Máté Gábor sk.   dr. Jaksa Tibor sk. 
      polgármester            aljegyző 



……/2017.(……………..)Kt. határozat 
 
Tárgy: A Képviselő-testület 2017. évi munkaterve 
 

H A T Á R O Z A T I  J A V A S L A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi munkatervét az alábbiak 
szerint határozza meg: 
 

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

2017. évi 
 

MUNKATERVE 
 

 
A képviselő-testületi ülések állandó napirendi pontja: 
 
Polgármester beszámolója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, valamint a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról. 
 
Február 
 
1.) A községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet első olvasatban 

történő tárgyalása 
2.) A Képviselő-testület 2017. évi munkaterve 
3.) Pusztaszer Községi Önkormányzat 2017. évi rendezvényterve 
4.) A polgármester 2017. évi szabadság-ütemezési tervének jóváhagyása 
 
Március 
 
1.) Rendelet-alkotás a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 
2.) Pusztaszer Községi Önkormányzat 2017. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyása 
 
Április 
 
1.) A Kisteleki Rendőrkapitányság beszámolója Pusztaszer Község közrendjének és 

közbiztonságának 2016. évi helyzetéről 
2.) A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi 

Kirendeltségének 2016. évi beszámoló jelentése 
3.) Mezőőr beszámolója 
 
Május 
 
1.) Pusztaszer község 2016. évi belső ellenőrzéséről szóló éves összefoglaló jelentés megtárgyalása 
2.) Civil szervezetek pénzügyi beszámoltatása 
3.) Rendelet-alkotás a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról 
4.) Beszámoló a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkájáról 
 
Június 
 
1.) Beszámoló a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola Pusztaszeri Telephelye (Csizmazia György 

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

György Óvoda munkájáról 
3.) Beszámoló a háziorvos munkájáról 
4.) Beszámoló a fogorvos munkájáról 
5.) Beszámoló a védőnő munkájáról 
6.) A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár szakmai tájékoztatója 
7.) Beszámoló a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása 2016. évi költségvetésének 

végrehajtásáról 
8.) Beszámoló a Térségi Intézményi Társulás 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 
 



Szeptember 
 
1.) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi 

fordulójához 
 
November 
 
1.) Jegyző beszámolója a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről 
2.) Beszámoló a helyi adóztatásról 
3.) Rendelet-alkotás a szociális célú tüzelőanyag juttatásáról 
4.) Pusztaszer Községi Önkormányzat 2017. évi ellenőrzési programjának és a 2017. évi ellenőrzési 

terv időrendi táblázatának elfogadása 
5.) Megbízási szerződés Pusztaszer Községi Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési feladatainak 

ellátására 
6.) Zárt ülés: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott egyedi 

kérelmek elbírálása 
 
December 
 
1.) Közmeghallgatás 
 
 
Határidő: folyamatos 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Képviselő-testület tagjai 
4.) Munkaterv szerint érintettek 
5.) Irattár 



Február 18.

25.

25. Sági Mihály

Március 3.            Óvoda

Április

29. Sági Mihály

Május

             Iskola

             PISZE

Június

10. Kinizsi Juniális Önkormányzat

             Iskola

Augusztus

20. Sági Mihály

Szeptember 

Marhapörkölt-főző verseny Önkormányzat

Október

21. Sági Mihály

December

             Iskola

Mikulásfutás

Falukarácsony

Advent

Szilveszter kupa

Arborétumfutás

Diákolimpia- lábtoll

Ballagás Óvoda

Szülők bálja SZMK

Diákolimpia- lábtoll országos döntő PISZE

Anyáknapja

Önkormányzat

Farsangi lábtoll verseny PISZE

Palicsi majális biciklitúra

Szervező

Farsang Iskola

Nemzeti ünnep Iskola

Iskola

PISZE

Iskola

Iskola

Iskola

Önkormányzat

PISZE

Önkormányzat

PISZE

PISZE

PISZE

PISZE

Sakkverseny

Ballagás

Új kenyér ünnepe

Szenior Lábtoll-labda OB

Zarándoklat

Lovasnap

Sakkverseny

Lovas egyesület

Önkormányzat

Szüreti bál

Petanque vándorkupa

Családi sportnap

2017.  évi rendezvényterv

Óvodai farsany

Sakkverseny (Dobár emlékverseny)

24-25.

Május 1-jei sakkverseny

Farsang 

Petanque vándorkupa

Időpont Rendezvény

Húsvét



……/2017.(……..)Kt. határozat 
 
Tárgy: Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
 

H A T Á R O Z A T I  J A V A S L A T  
 
1.) Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. § (4) 
bekezdésének b) pontja alapján Pusztaszer Község Polgármesterének: Máté Gábor (született: 
Szekszárd, 1959. október 19., anyja neve: Purt Márta) 6769 Pusztaszer, Mező utca 2/B szám alatti 
lakos illetményét 2017. január 1-től kezdődően havonta bruttó 398 868,-Ft, azaz – 
Háromszázkilencvennyolcezer-nyolcszázhatvannyolc – forint összegben állapítja meg. 
 
2.) Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján 
fent nevezett részére 2017. január 1-től kezdődően illetménye 15 %-ának megfelelő havi bruttó 
59 830,-Ft, azaz – Ötvenkilencezer-nyolcszázharminc – forint összegű költségtérítést állapít meg. 
 
 
Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
 
Felelős: dr. Jaksa Tibor aljegyző 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Magyar Államkincstár 
4.) Gazdálkodás helyben 
5.) Irattár 



Pusztaszer Község Polgármesterétől 
 
 

Előterjesztés 
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. február 15-ei ülésére 
 
Tárgy: A polgármester 2017. évi szabadság-ütemezési tervének jóváhagyása 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. (a továbbiakban Kttv.) 225/C. § (2) 
bekezdése rendelkezik a polgármester szabadság ütemezési tervének a jóváhagyásáról: 
 
„225/C. § (2): A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig 
jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben 
foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság 
igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a 
szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az 
igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti 
igénybe.” 
 
Fentiekre tekintettel a polgármester szabadságát a Kttv. 225/C. §-ában meghatározottak szerint 
kell megállapítani az alábbiak szerint: 
 
A Kttv. 225/C. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján 
január 31-ig meg kell állapítani a ki nem adott szabadságot – esetemben 64 napot – a tárgyévi 
szabadsághoz hozzá kell számítani. 
 
A Kttv. 225/C. § (1) bekezdése értelmében a főállású polgármester évi 25 munkanap 
alapszabadságra és 14 munkanap pótszabadságra, azaz 39 nap szabadságra jogosult. 
 
A Kttv. 225/C. § (4) bekezdése a következőket tartalmazza: a polgármesternek a szabadságot az 
esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni 
 
Fentiek alapján a polgármester törvény szerint meghatározott szabadsága 2017. évben 103 nap. 
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést 
megtárgyalni, és a mellékelt határozati javaslatot elfogadni. 
 
Pusztaszer, 2017. február 9. 
 
 Máté Gábor 

polgármester 
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……/2017.(…………)Kt. határozat 
 
Tárgy: A polgármester 2017. évi szabadság-ütemezési tervének jóváhagyása 
 

H A T Á R O Z A T I  J A V A S L A T  
 

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX tv. (a továbbiakban Kttv.) 225/C.§ (1) – (4) bekezdéseiben foglaltak alapján Máté 
Gábor főállású polgármester 2017. évi (103 nap) szabadsága igénybe vételét a melléklet szerinti 
szabadság felhasználási ütemezésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.  
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Gazdálkodás helyben 
4.) Irattár 
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..../2017. (……) Kt. határozat melléklete 
 

NÉV 
2017. évre 
járó napok 

száma 
január február március április május június július augusztus szeptember október november december 

 
Áthozott: 64 

 
            

 
Alap: 25 

 
            

 
Pót: 14 

 
            

Máté Gábor 
polgármester 

 
Összesen: 103 

 
4 20 20 20 4 5 5 5 5 5 5 5 

 



KKIISSTTEELLEEKKII  TTÉÉRRSSÉÉGGII  EEGGÉÉSSZZSSÉÉGGÜÜGGYYII  

KKÖÖZZPPOONNTT  NNOONNPPRROOFFIITT  KKFFTT.. 
66776600  KKiisstteelleekk,,  KKoossssuutthh  uu..  1199..  

TTeell..::  6622//225599--661111 

EE--mmaaiill:: ttiittkkaarrssaagg@@sszzeerraappiisszz..hhuu 

 

 

 
Pusztaszer Község Önkormányzata 

6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. 

 

Máté Gábor 

polgármester részére                     
 

 

Tárgy: 2017. évi költségvetés és finanszírozási igény bemutatása 

 
 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 
 

Ezúton terjesztem elő Kistelek kistérség lakosainak ellátására vonatkozó járóbeteg szakellátási és 

meghatározott alapellátási feladatainak a 2016. évi szakfeladati gazdálkodási tervadatok teljesülésének 
figyelembevételével összeállított 2017. évi tervezett költségvetését és támogatási igényét. 

 

A kistérség vonatkozó feladat-ellátási kötelezettséggel érintett alap és szakellátás, valamint az azon 

túlmenő ügyeleti egészségügyi feladatait 2016. évben is a Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ 
látta el, a Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. és a Kisteleki Térségi Járóbeteg 

Szakellátó Kft. közreműködésével. A megfelelő szakmai színvonal és ellátási biztonság ez évben is 

megfelelő volt annak ellenére, hogy a növekvő költségterhek, és ezt nem követő bevételek jelentősen 
meghatározták a feladatot tevőlegesen ellátó intézmény gazdálkodási helyzetét és mozgásterét. 

 

Jelen beszámoló célja meghatározni a 2017. évre vonatkozó keretszámokat, valamint a működéshez 
szükséges forrásszükségletet is. Összességében elmondható, hogy mind az ügyeleti ellátás, mind a 

járóbeteg szakellátás tekintetében a működési támogatási igény az elmúlt évi előterjesztésben 

foglaltakkal lényegében azonos mértékű, a várható kiadásemelkedéseket Intézményünk önerőből 

próbálja kigazdálkodni. 
 

Intézményünk minden érintett települési önkormányzattal közvetlenül kíván a működési támogatás 

nyújtása tárgyában megállapodást kötni jelen előterjesztésben foglaltak teljesítésére, elősegítve ezzel is 
a hatékony információáramlás és elszámolás megvalósítását.  

 

Járóbeteg szakellátás 

 
A 2016. évi előzetes szakfeladati eredmény kimutatás alapján a járóbeteg szakellátási tevékenység 

ügyeleti ellátás nélküli gazdálkodási adatai alapján kijelenthető, hogy a tevékenység az ellátási terület 

érintett önkormányzatainak támogatása nélkül nem lett volna fenntartható, ám köszönhetően a 
tárgyévben is folytatott szigorú költségkontrollnak, a terület komolyabb deficit nélkül tudta feladatait 

teljesíteni, működése stabil volt.  

 
Az elmúlt évben tapasztalható jogi, gazdasági és szakmai működési környezeti változások sok esetben 

jelentősen nehezítették a kiszámítható működést, de az ezekre történő gyors reagálás, és - amennyiben 

lehetséges volt - megelőző intézkedések megtétele révén a 2016. év végére jelentős előirányzat-

módosítást a fő költségnem csoportok tekintetében nem kellett végrehajtani. A legjelentősebb 

költségelem változás 2016. évben a szükségszerű bérrendezés végrehajtása volt, mely 

kiadásemelkedés 2017-ben is folytatódni fog a garantált bérminimum jogszabályban előírt, és 

2017. január 1-től kötelezően végrehajtandó emelése miatt. Ennek a 2017. évi támogatási igényre 

vonatkozó hatását egyes költségelemek átstrukturálásával és szervezési feladatok 

mailto:tikarsag@szerapisz.hu


KKIISSTTEELLEEKKII  TTÉÉRRSSÉÉGGII  EEGGÉÉSSZZSSÉÉGGÜÜGGYYII  

KKÖÖZZPPOONNTT  NNOONNPPRROOFFIITT  KKFFTT.. 
66776600  KKiisstteelleekk,,  KKoossssuutthh  uu..  1199..  

TTeell..::  6622//225599--661111 

EE--mmaaiill:: ttiittkkaarrssaagg@@sszzeerraappiisszz..hhuu 

 

 

végrehajtásával kívánjuk kigazdálkodni annak érdekében, hogy az Intézmény támogatási 

szükséglete ne emelkedjen. A korábbi években a beszállítókkal kialakult stabil és jó kapcsolat 

eredményeképpen az inflációkövető, vagy az egészségügyre időnként jellemző – ezt meghaladó – 

áremelést társaságunk sok esetben tárgyalásos úton el tudta kerülni, 2017-ben is ez kitűzött cél.   
 

A fenti hatások figyelembevételével összeállított gazdálkodási terv az alábbi táblázatban található. 
 

 

Járóbeteg szakellátás 2017. évi tervezett gazdálkodási adatai (ügyelet nélkül) 

Megnevezés 

2017. évi szakfeladati 

eredményterv (ezer 

forintban) 

OEP finanszírozás bevétele              174 059     

Betegbefizetések és térítéses ellátás                      600     

Önkormányzati működési támogatás                15 150     

Kutatás árbevétele                         -       

Egyéb bevétel                      347     

BEVÉTELEK ÖSSZESEN              190 156     

Gyógyszer                   1 600     

Gyógyászati segédanyagok                   3 600     

Egyéb anyag                      280     

Üzemanyagköltség                      200     

Összes anyagköltség                   5 880     

Áramdíj                   4 100     

Vízdíj                      800     

Fűtés                   2 200     

Igénybevett szolgáltatások (audit, munkavédelem, higiénés szolg., könyvelési díj, 

könyvvizsgálat, szakértői díj, egyéb )                11 142     

Orvos alvállalkozók                62 969     

Megbízási jogviszonyban foglalkoztatott asszisztencia díjazása                   1 750     

Egyéb igénybevett szolgáltatások, vesz.hull., mosatás, telefon                   3 000     

Hatósági díj, bankköltség, biztosítás                   2 000     

Bérköltség, járulékok, megbízási díjak                90 558     

Önkormányzati adók                   1 520     

Folyószámla hitelkamat                      888     

Egyéb , banki igazgatási költségek                   1 351     

Egyéb költségek, ráfordítások              182 278     

Terv szerinti Écs                   1 998     

Összes értékcsökkenés                   1 998     

RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN              190 156     

EREDMÉNY                           0     
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A fenti táblázatból látható, hogy a költségnemek szinte minden szintjén deklarált cél a kiadások 

lehetőség szerinti szinten tartása, de a szakmai színvonal megtartása az első számú, és elengedhetetlen 

feladat.  

 
A járóbeteg szakellátás működési támogatási szükséglete Pusztaszer település tekintetében 

lakosságszám felosztás alapján 96,4 ezer Ft/hónap összegben kerül előterjesztésre. Valamennyi 

Kistérségi tagönkormányzatra vonatkozó támogatási szükséglet felosztást az 1. számú melléklet 
tartalmazza. 

 

Ügyeleti ellátás 
 

A kisteleki kistérség egészségügyi ellátásának fontos, és hazánkban példaértékű eleme a 24 órás 

központi orvosi ügyelet működtetése, melynek elmúlt évben történő zavartalan működése a Társulás 

tagönkormányzatainak támogatása révén valósulhatott meg. Az elmúlt évben biztosított feladatellátás 
mintegy védőhálóként biztosította a közel 20.000 fős vonzáskörzet lakosainak folyamatos ellátáshoz 

jutása, és esetenként az életmentő segítség elérését a nap bármely pillanatában. Az elmúlt évi szigorú 

költséggazdálkodás, és az érintett önkormányzatok támogatásának köszönhetően, lényegében 
teljesíteni tudta a 2016. évre kitűzött működési és gazdálkodási terveit az ügyeleti szakfeladat területe.  

 

A 24 órás ügyeleti ellátás betegforgalma 2016-ban az előző évhez képest emelkedett, míg 2015-ben 
5.893, addig 2016-ban 5.925 eset fordult elő. Ami a folyamatos ellátás szükségességét jól jelzi az, 

hogy a kiszállásos, tehát nem a rendelőben nyújtott beavatkozások száma az előző évhez képest 

37%-kal emelkedett, ebből is a beteg lakásán történő ellátás 38%-kal nőtt. Ebből is Balástyán és 

Kömpöcön közel 70%-kal, Kisteleken 43%-kal, Bakson 33%-kal, Csengelén 21%-kal, míg 
Ópusztaszeren 15%-kal lett több a beteghívás, mint egy évvel korábban.  

 

A rendelőben nyújtott ellátások száma az előző évhez képest csökkent a növekvő kiszállási igények 
miatt, de Kömpöc település lakosai így is közel 70%-kal nagyobb számban igényelték az ügyeleti 

ellátást épületünkben, mint egy évvel korábban. Lakosságszámhoz viszonyítva kimutatható, hogy 

2016. évben Baks lakosságának 38%-a, Kistelek lakosságának 34%-a, Pusztaszer lakosságának több 

mint 20%-a vette igénybe az ügyeleti ellátást, de a forgalmi adatok elemzése alapján Balástya lakói 
közül is minden harmadik megfordult ügyeletünkön 2016-ban.  

 

Jelen előterjesztésnek természetesen nem célja demográfiai elemzések bemutatása, de a fenti 
kiragadott adatokból is kitűnik, hogy a Kistérségben élők számára lényeges és elkerülhetetlen a 

folyamatos ügyeleti ellátás biztosítása.  

 
Az ügyeleti tevékenység 2016. évi betegforgalmi adatait az alábbi táblázat fogalja össze.  

 

Település 

megnevezése 

Ügyeleti ellátás esetszámának megoszlása az ellátás helyszíne alapján 

(2016.01.01.-2016.12.31.)** 

beteg 

lakásán 

baleset 

helyszínén 
rendelőben egyéb helyen összesen 

Baks 255 0 535 2 792 

Balástya 178 1 744 4 927 

Csengele 52 0 319 2 373 

egyéb* 36 3 457 5 501 

Kistelek 362 2 2152 11 2527 

Kömpöc 10 0 105 0 115 
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Ópusztaszer 78 0 310 0 388 

Pusztaszer 48 0 253 1 302 

összesen 1019 6 4875 25 5925 

*az ellátást a Kistelek Kistérséghez tartozó településen lakó, de azon kívüli állandó lakhellyel rendelkező igénybevevő részére nyújtották  

**az adatsorok az éjszakai és a nappali ügyelet esetszámait összevontan tartalmazzák tekintettel arra, hogy az adatok szétválogatása a nyilvántartó rendszerek 

összetettsége és időigénye miatt nem lehetséges 

 

Az ügyeleti tevékenységet ellátó dolgozók díjazásának rendezése 2016-ban ugyan részlegesen 

megtörtént (az ügyeleti orvosi óradíjak 2000 Ft/óráról 2400 Ft/órára, a szakdolgozók és a 

gépkocsivezetők díjazása 900 Ft/óráról 950 Ft/órára változott), de így is még mindig messze 

elmaradnak a régióban, többek között Szegeden, Szentesen, Hódmezővásárhelyen vagy Csongrádon 
tapasztalható 4-5.000 forintos óradíjaktól. A fentieken túl egyéb lényegi változás sem szakmai, sem 

gazdasági vonatkozásban nem került tervezésre. Az ügyeleti tevékenység 2017. évi pénzügyi tervét az 

alábbi táblázat mutatja be. 
 

24 órás ügyeleti ellátás 2017. évi tervezett gazdálkodási adatai  
adatok ezer Ft-ban 

Megnevezés 

2017. évi 

szakfeladati 

eredményterv 

(ezer forintban) 

OEP finanszírozás bevétele 25 452 

Házi orvos térítések 5 148 

Önkormányzati támogatás 17 190 

Egyéb ügyeleti szolgáltatások bevétel (látlelet stb) 145 

Egyéb bevétel 240 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 48 175 

Szakmai anyagok, irodaszerek 2 868 

Üzemanyagköltség 750 

Összes anyagköltség 3 618 

Ügyeleti ellátás szakmai irányítása 1 200 

OMSZ diszpécser szolgálat 1 560 

OMSZ bérleti díj 1 200 

Ügyeleti orvosok díjazása megbízási díj 21 024 

Ügyeleti orvosok díjazása munkabér 0 

Ügyeleti asszisztencia díjazása 8 322 

Ügyeleti asszisztensek díjazása munkabér 2 374 

Gépkocsivezetők díjazása 8 322 

Takarítás felosztott ktg. 0 

Hatósági díjak illetékek 33 

Informatika,szoftver haszn. 240 

Telefon  120 

Tárgyi eszköz beszerzés 66 

Gépjármű üzemeltetés karbantartás 50 

Gépjármű biztosítási díj stb. 32 

Egyéb , banki igazgatási költségek  13 

Összes anyagjellegű ráfordítás 44 557 

Kisértékű anyagi eszközök egy összegű écs-je 0 

Ügyeleti tárgyi eszközök értékcsökkenése 0 
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Összes értékcsökkenés 0 

RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN 48 175 

EREDMÉNY 0 

 

A 2016. évben Pusztaszer 1468 főt számláló település lakosságának átlagosan közel 21%-a vette 

igénybe az általunk nyújtott ügyeleti ellátást. Az érintett időszakban a beteg lakásán történő 
(kiszállásos) ügyeleti ellátást 48 esetben teljesítettünk. A településen lakók közel 18%-a kereste fel a 

kisteleki ügyeleti rendelőnkben szolgálatunkat. 

 
A 24 órás ügyeleti ellátás működési támogatási szükséglete Pusztaszer település tekintetében 

lakosságszám felosztás alapján 109,4 ezer Ft/hónap összegben kerül előterjesztésre. Valamennyi 

Kistérségi tagönkormányzatra vonatkozó támogatási szükséglet felosztást az 2. számú melléklet 

tartalmazza. 
 

Összefoglalva 

 
A fentiek alapján a járóbeteg szakellátás és a 24 órás ügyeleti ellátás 2017. évi összes támogatási 

szükséglete lakosságszám arányosan felosztva az alábbiak szerint alakul. 

 

Pusztaszer település lakosságszáma alapján meghatározott működési támogatási szükséglete 
összesen 206 ezer Ft/hónap. Valamennyi érintett kistérségi tagönkormányzatra vonatkozó felosztást a 

3. számú melléklet tartalmazza. 

 
Összességében elmondható, hogy az előző évben előterjesztett támogatási igényhez képest az idei évi 

önkormányzati hozzájárulás mértéke nem emelkedett annak ellenére, hogy a bérek kötelező emelése 

fajsúlyos kiadási tétel Intézményünknek, ennek ellenére igyekszünk azt saját erőből kigazdálkodni, és 
pótlólagos működési támogatási igényt csak rendkívül indokolt esetben beterjeszteni. 

 

A fentieket figyelembe véve, ezúton kérjük a Tisztelt Polgármester Urat, hogy a fenti forrásokat a 

tevékenységek finanszírozására 2017. január 1. napjától kezdődően biztosítani szíveskedjenek, 
megteremtve ezzel Pusztaszer lakosainak gyógyuláshoz jutási feltételeit. 

 

Kedvező elbírálásukban bízva,  
 

Kistelek, 2017. január 20. 

 
Tisztelettel:   

      

 

 

        Dr. Nagy Z. Zsolt 

       ügyvezető igazgató  

Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 
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1.számú melléklet 

 

 

KISTELEKI járóbeteg tevékenység pótlólagos támogatási igény-felosztása (forintban) 

 

  

 lakosságszám 

OEP 

nyilvántartás 

szerint (fő)  

igényelt támogatás 

felosztása 

lakosságszám alapján 

(Ft/év) 

igényelt támogatás 

felosztása 

lakosságszám 

alapján (Ft/hó) 

Baks 2 089     1 646 636 Ft  137 220 Ft  

Balástya 3 367     2 654 009 Ft  221 167 Ft  

Csengele 2 000     1 576 483 Ft  131 374 Ft  

Kistelek 7 343     5 788 057 Ft  482 338 Ft  

Ópusztaszer 2 237     1 763 296 Ft  146 941 Ft  

Pusztaszer 1 468     1 157 138 Ft  96 428 Ft  

Kömpöc 716     564 381 Ft  47 032 Ft  

összesen 19 220     15 150 000 Ft  1 262 500 Ft  
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2.számú melléklet 

 

 
KISTELEKI 24 órás ügyeleti tevékenység támogatási igény-felosztása (forintban) 

 

 

  

 lakosságszám 

OEP 

nyilvántartás 

szerint (fő)  

igényelt támogatás 

felosztása 

lakosságszám alapján 

(Ft/év) 

igényelt támogatás 

felosztása 

lakosságszám 

alapján (Ft/hó) 

Baks 2 089     1 868 362 Ft  155 697 Ft  

Balástya 3 367     3 011 380 Ft  250 948 Ft  

Csengele 2 000     1 788 762 Ft  149 063 Ft  

Kistelek 7 343     6 567 439 Ft  547 287 Ft  

Ópusztaszer 2 237     2 000 730 Ft  166 727 Ft  

Pusztaszer 1 468     1 312 951 Ft  109 413 Ft  

Kömpöc 716     640 377 Ft  53 365 Ft  

összesen 19 220     17 190 000 Ft  1 432 500 Ft  

 

mailto:tikarsag@szerapisz.hu


KKIISSTTEELLEEKKII  TTÉÉRRSSÉÉGGII  EEGGÉÉSSZZSSÉÉGGÜÜGGYYII  

KKÖÖZZPPOONNTT  NNOONNPPRROOFFIITT  KKFFTT.. 
66776600  KKiisstteelleekk,,  KKoossssuutthh  uu..  1199..  

TTeell..::  6622//225599--661111 

EE--mmaaiill:: ttiittkkaarrssaagg@@sszzeerraappiisszz..hhuu 

 

 

 

 

3.számú melléklet 

 

KISTELEKI járóbeteg szakellátás és 24 órás ügyeleti tevékenység támogatási igény-

felosztása (ezer forintban) 

    

  

 lakosságszám 

OEP 

nyilvántartás 

szerint (fő)  

igényelt támogatás 

felosztása 

lakosságszám alapján 

(eFt/év) 

igényelt támogatás 

felosztása 

lakosságszám 

alapján (eFt/hó) 

Baks 2 089     3 515     293     

Balástya 3 367     5 665     472     

Csengele 2 000     3 365     280     

Kistelek 7 343     12 355     1 030     

Ópusztaszer 2 237     3 764     314     

Pusztaszer 1 468     2 470     206     

Kömpöc 716     1 205     100     

összesen 19 220     32 340     2 695     
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