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Máté Gábor polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait, meghívott 
vendégeinket, kiemelten köszönteném Kovácsné dr. Nagy Katalint a járási hivatal helyettesét. 
Először van itt a testületben úgy, hogy én be is mutatnám a jelenlévőket. Hölgyekkel kezdeném, 
Kósáné Buknicz Mária, képviselő asszony, ő óvónő, jelenleg nyugdíjat idejére készül, a felmentési 
idejét tölti, ő most már minden idejét ide tudja fordítani az önkormányzati munkákra ezek után, de 
eddig is így volt. Korelnökünk Sági Mihály, ő, is mint Marika pusztaszeri születésű, évtizedeken 
keresztül részt vett a falu különböző közösségi tevékenységében, ennek ellenére most először 
ebben a ciklusban képviselő. Nagyon aktív és nagyon hasznos tagja a társaságnak. Én örülök neki, 
hogy ilyen emberekkel vagyunk felvértezve. Aktív nyugdíjas, de a fuvaros vállalkozását 
kamionokkal, nagyon fontos munkája van. A másik oldalán Marikának, Ocskó László, ő őstermelő, 
mezőgazdasági téren dolgozik. Jegyző úr, Jaksa Tibor, már tizenhárom éve. Mellette kicsit odébb, 
Mészáros Zsolt az iskolának a vezetője, hosszú időn keresztül képviselő is volt. Neki nem újdonság 
ez a környezet és ez a helyzet, de úgy döntött az utolsó ciklusnál, hogy ő most kimaradna ebből a 
dologból. Állandó képviselője és részt vevője az ülésünknek, Petkov Gáborné, ő a vezető óvónő és 
gyakorlatilag minden testületi ülésen itt van. Összesen van még három hiányzónk, nagyon jó az 
arányunk, mert három hölgy és három férfi van plusz én. Nagyon büszke vagyok a társaságra, 
mert nagyon egyfelé tudjuk húzni a szekeret azzal együtt, hogy ez nem kritikátlanul történik és ezt 
el is, várom minden képviselőtől, hogy ha én valamit nem jó irányba viszek, akkor szóljon. A 
végszóra belépve, Nagy Emese, ő az egészségügyben képvisel, asszisztens a háziorvosnál és már a 
második vagy harmadik ciklus óta az alpolgármesteri tisztséget is betölti. Megállapítom, hogy a 
képviselő-testület határozatképes öt fővel. Nincs akadálya, hogy a munkát elkezdjük. A napirendi 
pontok kiküldésre kerültek, közben a mai nap olyan dél körül Soós Mihály hozott egy díjtáblázatot, 
ami érint bennünket valamilyen szinten. Foglalkoznunk kellene ezzel a dologgal és ennek az 
anyagát, kiraktam az asztalokra. Illetve a bizottsági ülés esetében az első napirendi ponthoz 
tartozó beszámolót nem tudtam biztosítani sem, digitálisan sem pedig nyomtatott állapotban a 
bizottság számára. Ez az én hibám volt elsősorban, nem azért meg hanyag voltam, hanem mert 
dél körül érkezett meg az anyag, én akkor már nem néztem rá az emailekre, hétfőn meg annyi felé 
mentem, hogy mire ránéztem volna már elment a téma. Sajnos ezt csak tegnap délelőtt tudtuk 
kiküldeni, aki megtalálta annak örülünk, aki nem ki van nyomtatva de, én azt gondolom egyrészt 
az iskola olyan nyitott tevékenységeket folytatott, hogy sok mindent hallottunk az elmúlt évben 
róla, de itt van az iskola képviseletében Mészáros Zsolt. Ő el fogja tudni mondani a legfőbb 
dolgokat. Harmadik napirendi pontként szeretném akkor felvenni a napirendi pontok közé a 
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gyermekétkeztetés díjtáblázatát és ennek megfelelően minden napirendi pont eggyel, csúszna 
lejjebb. Egyéb napirendi pontra van-e javaslat?  
 
Ocskó László képviselő: Egyéb napirendi pontba kellene felvenni a Kaczur Pálné állattartási 
körülményeinek vizsgálatát.  
 
Máté Gábor polgármester: Jó, az nem napirendi pont, hanem az egyéb napirendi pontban 
bejelentések között. Ezt nem szükséges napirendi pontra tűzni, azt ott majd elmondod és 
bejelentésként fog értékelődni. Egyéb? Amennyiben nincs, aki elfogadja ezt a tizenhat napirendi 
pontot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
5 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
47/2017.(VI.28.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az alábbi napirendi pontok 
megtárgyalását: 
 
1.) 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.) Gyermekétkeztetés díjainak meghatározása 
4.) Beszámoló a háziorvos munkájáról 
5.) Beszámoló a fogorvos munkájáról 
6.) Dr. Balikó Katalin fogorvos megbízási szerződésének meghosszabbítása 
7.) Beszámoló a védőnő munkájáról 
8.) Rendelet-alkotás a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.16.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
9.) Rendelet-alkotás az anyakönyvi események és egyéb családi események engedélyezéséről, 

szolgáltatási díjáról, továbbá az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről 
10.) A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár szakmai tájékoztatója 
11.) A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 
12.) Döntés települési értéktár létrehozásáról 
13.) Beszámoló a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása 2016. évi költségvetésének 

végrehajtásáról 
14.) Beszámoló a Térségi Intézményi Társulás 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról 
15.) Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről 
16.) Kérdések, bejelentések 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Irattár 
 
1. napirendi pont: Beszámoló a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola Pusztaszeri 
Telephelye (Csizmazia György Általános Iskola) munkájáról 
 
Máté Gábor polgármester: Első napirendi pont, Szent Miklós Katolikus Általános Iskola 
Pusztaszeri Telephelyének beszámolója. Zsolti átadnám a szót az elővezetésre, és elnézésedet 
kérem, személyesen is, hogy itt ez a csúszás megtörtént.  
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Mészáros Zsolt telephely-vezető: Köszönöm a szót. Nem kell elnézést kérned, ezer dolgot 
kellett megoldani nekünk is, még pénteken délelőtt volt a tanévzáró értekezlet, 11 órakor fogadtuk 
el a beszámolót, előbb nem is, lehetett volna átküldeni a csúszás emiatt is, van. Az volna a 
kérdésem, hogy igénylitek-e, hogy részletesen elmondjam a beszámolót, hogy sikerült-e 
átolvasnotok, értelmezzem-e az egészet vagy inkább kérdéseket tesztek föl? Mit szeretnétek?  
 
Máté Gábor polgármester: Inkább most a tendenciákat, mik a meglátásotok, benyomásokat, 
érzéseket, legfőbb sikereket, legfőbb gondokat, ha így vázolod az nekünk teljesen jó.  
 
Mészáros Zsolt telephely-vezető: Az iskolában a pedagógus létszám stagnál évek óta, hiszen 
meg van a megfelelő mennyiségű pedagógusunk, a szakos ellátottságot pedig utazó 
pedagógusokkal tudjuk ellátni. Négy telephely van, a négy telephelyen vannak szabad emberek, 
bizonyos szakokból és megoldottuk, hogy minden iskolában minden szakot szakos pedagógus 
lásson el. A gyerek létszám itt a táblázatban hét fővel csökkent az idei évben. Hárman 
Németországba költöztek, kettő fegyelmivel távozott, kettő nevelőszülőnél lévő gyermek távozott. 
Talán a tanulói létszámos számokat értelmezném a tanulószoba, azért van külön, mert fölső 
tagozatban nincs napközi, a fölső tagozatos napközit úgy hívjuk, hogy tanulószoba. Ez csak egy 
elnevezés, ugyanaz történik a fölsőben is, mint az alsóban, csak így nevezzük. Kár, hogy nem 
látjuk a többi telephelyet, mert a többi telephelyhez képest nagyon jól állunk. Szívesen 
összehasonlítanám, de más intézményekhez képest sokkal kevesebb a bukásunk, sokkal kevesebb 
a hiányzásunk, igazolatlan hiányzásunk nincs. Összesen egy évismétlésünk lesz, szülői kérésre, 
első osztályban, a törvény erre lehetőséget ad és a törvény lehetőségét kihasználva a szülő kérte, 
hogy gyermeke ismételje meg ezt az évet. Az iskola átlagokat látjátok, elég jó, ahol esetleg osztály 
átlagokban gyengébb a hatodik osztály, az én osztályom éppen, ott volt egy fegyelmi meg egy 
elhelyezés. Minden évben vannak olyan osztályok, ahol picit több a nehezebb sorsú tanulók száma, 
most a hatodikba jött ez így ki. Ide torlódtak össze azok a gyerekek, akik évek alatt maradtak egy 
picit vissza és most ebbe az osztályba gyűrűzött be az a pár gyerek. Valószínű ez rontotta le 
jobban az átlagot, egyébként senki nem bukott meg, szépen mennek most már kettessel. Akit el 
kellett távolítani az el lett távolítva, ő nagyon veszélyes volt. A tankötelesek száma és a 
beiratkozók száma, a tankötelezettek száma több volt, beiratkozott hat fő az intézménybe, egyről 
tudok, aki Kistelekre íratta a gyermekét, a többiek ide. Látjátok, hogy valamennyi iskolába be van 
írva a létszám, mindenhol bajok vannak, az országos tendencia, hogy mindenhol nagyon kevés a 
gyerek ebben az évben, aztán jövőre talán már több lesz. Ez az osztály önállóan indul, nem lesz 
összevonva, teljesen önálló osztályként fog ez a hat gyerek tanulni. Marad a hat fő az elsőbe, a 
második és harmadikba részleges összevonás van most. Ez azt jelenti, hogy a fő tantárgyakat a 
gyerekek külön tanulják, matematika, magyar külön tanulják és a készség tantárgyakban, vannak 
együtt. Ehhez már egy harmadik osztályt nem letetett hozzátenni és pedagógiailag sem indokolt 
ezért az első, külön indul. A verseny eredmények közül csak az országos és a megyei versenyeket 
kérték a beszámolóhoz. Nálunk a lábtolladba nagyon erős, a barátunk a természet verseny, ez a 
két dolog, ami mindig viszi a prímet. Az alsósok eljárnak területi versenyekre, és minden évben 
van egy-két vagy esetleg három gyerek, aki megyeire jut tovább, ők is szerepelnek a táblázatban 
és még Lázár Noel Alex, őt külön ki kell, emeljem. Ő olyan díjat nyert, amiért két hónapig itt az 
iskolai lesben ült minden nap télen, fagyban, hóban és fotózta a madarakat. Azért emelném ki, 
mert hatalmas kitartás kellett ehhez, nincsen fűtés a lesben, minden délután ott ült és ötszáz 
valahány fotót küldött be így lett tizedik országosan. Úgy, hogy az egyik fényképezőgépe 
tönkrement, ha az nem ment volna tönkre, és el tudta volna küldeni az összes képet, akkor első 
lett volna. Itt a különböző nevelési célokat szerintem olvashattátok. A mindennapi testneveléssel 
kapcsolatban nagyon örülünk, hogy sikerült a tornaterem pályázatot beadni és most érdeklődtem a 
múlt héten erről, azt mondták, hogy nagyon-nagy az esély, hogy megnyerjük. A különböző mérési 
eredmények nagyon hosszúra sikeredtek, jobb lett volna táblázatba, de nem volt 
formanyomtatványunk ehhez még. A mérésekkel kapcsolatban általában azt lehet elmondani, hogy 
a pusztaszeri mérések körülbelül a falusi átlagnak megfelelőek. Minden évben vannak olyan 
osztályok, amelyek gyengébben teljesítenek és vannak, akik jobban. Összességében nincsenek 
kirívó esetek, hogy intézkedési tervet kelljen a mi iskolánknak készíteni. Van most már NETFIT 
mérés is, ami testnevelésből van és van angol nyelvi mérés is, nem csak magyarból és 
matematikából mérik a gyerekeket. Itt is ugyanezt a képet mutatja a felmérés. A hitoktatással 
kapcsolatban meg kell említeni, hogy az első félév végén új hitoktatót kaptunk Nagy Tibor atyát, 
mert az eddigi hitoktatónk a Katona Attila ő csengelei és bekerült Kistelekre, mert a kisteleki 
plébánia vezetésével bízták meg Imre atyát ezért kellett még egy embert bevinnie és jött egy 
vadonatúj pályakezdő atya. Ő nagyon jól érzi itt magát, nagyszerűen el van és szerintem a 
gyerekek is, szeretik. Nyilván a gyerekekkel néha egy kicsit keményebb, de a mindennapi életben 
nagyon emberséges, nagyon jól el lehet vele beszélgetni, vicces, humoros, azt gondolom jó 
megtalálta itt a helyét és szeretnénk, ha itt maradhatna még jövőre. Az egyháznál ez nem így 
működik, hogy hosszú távra tervezzenek az egyházi emberek, hanem júliusban fog kiderülni, hogy 
még egy évig marad vagy el, kell mennie valahova. Még a pályázatokról szólnék. A nyári napközi, 
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évekig nagyon nehéz volt megszervezni a nyári napközit, nagyon nehéz volt egyáltalán keretet 
adni neki és nagyon jól bejött a dolog Erzsébet tábor keretében. Igazság szerint hat pályázatot 
adtunk be, csak azt mondták egy kicsit sok, mert a gazdálkodás nem bírja. Nekik is el kell menni 
szabira, így maradt három pályázat, ami azt jelenti, hogy július közepéig lesz a gyerekeknek 
napközi. Ennyit szerettem volna mondani a beszámolóval kapcsolatban. Köszönöm.  
 
Máté Gábor polgármester: Én egy dolgot szeretnék, ha egy pár szót mondanál a 
pedagógusminősítésről, nem mindenki tudja, hogy mi ez.  
 
Mészáros Zsolt telephely-vezető: Pedagógusminősítés, életpálya modell, a kormány célkitűzés 
az volt, hogy itt is bevezeti az életpálya modellt, mint más szakmában és ahhoz, hogy egy 
pedagógus előrébb lépjen ahhoz minősítési eljárásban kell részt vennie. A pályakezdő 
pedagógusoknak a minősítése az a második évben van, tehát két évet kell gyakorlóként eltölteni és 
második év végén minősül és pedagógus egyes fokozatba, kerül. Hét év múlva kezdeményezheti 
először az újabb minősítést pedagógus kettes fokozatba, és a kettes fokozatot meg kell védeni 
bizottság előtt, portfoliót kell írni, azt meg kell védeni. A bizottság kijön a pedagógust 
személyesen, megismeri, órákat látogat és minősül. Pedagógus kettes fokozat van Pusztaszeren 
már hat embernek, van, mi visszük az aranyérmet a környékbeli telephelyek közül, mert annyian 
még nem minősültek, mint nálunk és idén is lesz még egy minősítés. Tizenkét főből már heten PED 
kettőben lesznek, innen is tovább lehet lépni, öt év múlva lehet kezdeményezni leghamarabb a 
mesterpedagógusi fokozat elérését a minősítés után, lehet. Nagyon örülök neki, hogy ilyen sokan 
minősültek az iskolába és azt gondolom, akik még nem azok is szépen jelentkezni fognak, mert 
van egy kis ösztönző erő is azért. A fokozat emelkedésével együtt a fizetési is emelkedik, érdemes 
néhány hónapot rászánni. Az idén három pedagógusunk volt Tibor, Kriszti és a Kati és még ősszel 
lesz a Gajdacsi Zoli.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönjük szépen. Kérdés van-e esetleg?  
 
Kósáné Buknicz Mária képviselő: Én választ kaptam a kérdésemre, azt szeretném kérdezni, 
hogy a lemorzsolódással veszélyeztetett gyermekek száma.  
 
Mészáros Zsolt telephely-vezető: Éppen most kell megcsinálnunk 30-ig újabb statisztikát a KIR-
be, lemorzsolódással érintett vagy fenyegetett gyerekek, jelenti ezt, ez nem azt jelenti, hogy 26 
gyerek le is fog morzsolódni. A lemorzsolódott gyerekekbe benne van a 3H-s a gyermekvédelmi 
támogatásos gyerek, akkor az SNI-s gyerek, akkor mindenféle szociokultúrális hátránnyal 
rendelkező gyerek. Van a táblázatban erre vonatkozó rész, hogy mire kell odafigyelni és így jött ki 
26 gyerek. Elég sokan beleférnek, de nem azt jelenti, hogy ezek le fognak morzsolódni. 
Visszamaradnak, nem tudja elvégezni biztonságban az iskola fokozatot. Elsősorban szerintem a 
középiskolában van ennek nagyobb jelentősége, ott nagyobb a lemorzsolódás. Elmennek 
középiskolába és a gyerek egy hónap múlva másik iskolában, köt ki, az már egy tipikus 
lemorzsolódás. Van ennyi, 17 SNI-s van már helyből, gyermekvédelmis is van, nem tudom mennyi. 
Megnézzük most a faluban a fiatal nemzedéket végig, pörgetjük a fejünkben a fiatalokat, akiknek 
gyerekei járnak ide, könnyen össze tudjuk szedni ki az, aki hátrányokkal küzd, elég sok van. 
Megjegyzem ebből a gyerekből is nálunk, van a legkevesebb.  
 
Kósáné Buknicz Mária képviselő: A felső osztályoknál furcsálltam, hogy a földrajz a 
legalacsonyabb az osztály átlagoknál, a kémia és a fizika követi őket. Annak viszont örülök és 
megnyugtató valamilyen szinten, hogy a felmérésben a szövegértéssel nincsenek gondok.  
 
Máté Gábor polgármester: Egyéb kérdés esetleg?  
 
Sági Mihály képviselő: A bizottság nem tudott állást foglalni, nem szólok hozzá, mint a bizottság 
elnöke, csak mint képviselő, mert technikai okok miatt polgármester úr bevezette, hogy nem volt 
anyagunk, hogy véleményezzük. A kérdésem csak az, hogy a 19. oldalon megemlítette, hogy más 
külső segítő szervezetek, én kérdezem, hogy a pusztaszeri Önkormányzat ebbe nem fér bele?  
 
Mészáros Zsolt telephely-vezető: Nem írtuk bele? De vastagon belefér, sőt az első sorba kellett 
volna írni. Elnézést kérek, ez kimaradt belőle.  
 
Sági Mihály képviselő: Mióta én itt vagyok képviselő, azóta is, több apró dolgokba is 
közreműködtünk.  
 
Mészáros Zsolt képviselő: Ezt még bele tudom rakni, mert holnap délelőtt még bent leszek és a 
nagy beszámolót, most csinálják, ezt bele fogjuk rakni. Köszönöm, hogy megemlítetted.  
 
Sági Mihály képviselő: Elfogadásra javaslom.  



oldal: 5/22 

 
Máté Gábor polgármester: Esetleg még valaki? Akkor, aki az iskola beszámolóját a 
kiegészítéssel elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
5 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
48/2017.(VI.28.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Beszámoló a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola Pusztaszeri Telephelye (Csizmazia 

György Általános Iskola) munkájáról 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola 
Pusztaszeri Telephelye (Csizmazia György Általános Iskola) munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Szent Miklós Katolikus Általános Iskola Pusztaszeri Telephelye 
4.) Irattár 
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen az egész éves munkát. Én megnyugvással hallom 
azt, amiben bíztam nagyon, hogy az első osztálynak nem lesz katasztrofális problémája. Látva azt, 
hogy nem csak Pusztaszer problémája ez, hanem az összes többié. Gyakorlatilag a baksi 12 fő sem 
egy kiemelkedő. Ez egyébként abból adódik, elmondanám, hogy a többi településen, Bakson és 
Ópusztaszeren sokkal nagyobb divatja van annak, hogy elviszik a gyereket a faluból. Nálunk még 
az sem mondható, hogy évfolyamonként egy, előfordul, még annyi sincs. Összesen négy vagy öt 
gyerekről tudok, aki nem Pusztaszeren jár iskolába, ez nem csökkenti annyira az iskolalétszámát. 
Köszönöm szépen a beszámolót. 
 
2. napirendi pont: Beszámoló a Térségi Közös Igazgatású Közoktatási és Gyermekjóléti 
Intézmény Csizmazia György Óvoda munkájáról 
 
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, az óvoda beszámolója.  
 
Petkov Gáborné óvodavezető: Én próbáltam tömören összeszedni minden tudnivalót, minden 
adatot. Különösképpen nem szeretnék semmit hozzáfűzni, de minden kérdésre nagyon szívesen 
válaszolok, ha fölmerül.  
 
Máté Gábor polgármester: Az óvodával nekem személyesen napi kapcsolatom van, nincs olyan 
hét, hogy egy-két alkalommal ne menjek be, vagy azért mert én érdeklődök valamiért, vagy azért 
mert hívnak vagy, mert valamit helyre kell tenni. Én eléggé képben vagyok az óvodával 
kapcsolatban. 
 
Sági Mihály képviselő: Ezt a napirendi pontot a bizottság megtárgyalta és egyhangúlag 
elfogadásra javasolja. 
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. 
 
Petkov Gáborné óvodavezető: Én annyit szeretnék csak hozzáfűzni, hogy nagyon szépen 
köszönöm a képviselőknek és az önkormányzatnak az egész éves támogató munkáját, ami a 
nagyban elősegíti a tevékeny működésünket, mert nem egyszerű. Nagyon kis intézmény vagyunk, 
ebből következően elég nehezen szervezhető a mindennapi munka, de ilyen hatékony segítséggel 
sikerül. Köszönöm szépen még egyszer. 
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Máté Gábor polgármester: Mi is köszönjük. Van-e esetleg még a beszámolóhoz kérdés? 
Amennyiben nincs, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
5 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
49/2017.(VI.28.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Beszámoló a Térségi Közös Igazgatású Közoktatási és Gyermekjóléti Intézmény Csizmazia 

György Óvoda munkájáról 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Térségi Közös Igazgatású Közoktatási 
és Gyermekjóléti Intézmény Csizmazia György Óvoda munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Térségi Közös Igazgatású Közoktatási és Gyermekjóléti Intézmény Csizmazia György Óvoda 
4.) Irattár 
 
3. napirendi pont: Gyermekétkeztetés díjainak meghatározása 
 
Máté Gábor polgármester: Harmadik napirendi pont a beemelt napirendi pontunk a bölcsőde, 
óvoda illetve az iskola gyermekétkeztetési díjtáblázata. Soós Mihály megkeresett engem, hogy 
igazából három éve nem módosítottak a díjakon. Eljutottak arra a szintre, hogy ezt felül kellett 
vizsgálniuk. Ezzel én is most találkoztam először, annyit tudok róla mondani, hogy személyesen is 
minden nap ugyanazt az ételt eszem. Ugyanazt eszzük és nem az, hogy megfelelő, hanem kiváló 
minőségű az ellátás a Soós Mihály részéről. Mindig probléma, hogy nekünk egyáltalán mi közünk 
ehhez az egészhez.  
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Van hozzá közünk, meg a képviselőknek az érdeklődésére tart ez 
számot. Sajnos úgy alakult, hogy az iskolai gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapítása nem 
önkormányzati hatáskör. Az óvoda vonatkozásában szintén a Térségi Intézményi Társulás Társulási 
Tanácsa döntene elsősorban. Igazából lehet, hogy a gesztor önkormányzat, önkormányzati 
rendeletében kellene, hogy elfogadásra kerüljön, és így véleményezi a testület. Fogjuk rá úgy, 
hogy az iskola vonatkozásában tudomásul vesszük az étkezési díj emelését, ha úgy dönt a testület. 
Az óvoda vonatkozásában pedig javasoljuk elfogadni. Az, hogy anyagi vonzata hogy lehet, az iskola 
vonatkozásában gyakorlatilag sehogy, az óvoda vonatkozásában pedig nem tudom, a finanszírozás 
hogyan alakul.  
 
Máté Gábor polgármester: Azt biztosan mondhatjuk, hogy a gyerekek szempontjából ez nem 
jelent különösebb kiadást. Minden gyermek szinten ingyen étkezik a teljes gyermek társadalom 
Pusztaszeren, olyan szinten, hogy az összes szünetben is egyszer meleg élelmet minden gyerek 
kap a faluban, aki arra rászorul. Közel nincs olyan dolog, hogy gyermekéhezés a faluban, ez a 
fogalom nem létezik Pusztaszer vonatkozásában. Van-e hozzáfűznivaló esetleg?  
 
Kósáné Buknicz Mária képviselő: Kérdésem van, de csak olyan, hátha ti tudjátok, hogy mi a 
különbség a tízórai és az uzsonna között, mind háromnál, bölcsőde, óvoda, iskola, mi a különbség, 
hiszen ugyanazt kapja az óvodában, mint az iskolában.  
 
Máté Gábor polgármester: Erről Soós Mihályt kellene megkérdezni. Valószínűleg a mennyiségek 
nem ugyanazok én azt tudom elképzelni csak.  
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Petkov Gáborné óvodavezető: A mennyiségben eltérés lehet, amire én gondolni tudok, hogy ők 
tömbösítik, azt gondolom időnként a tízórai, ebéd, uzsonna összegét is. Biztos, hogy konkrétan 
minden tízórai 175 forintba kerül, viszont az ebédnél eltérő a mennyisége az óvodás mennyiség 
meg az iskolás mennyiség.  
  
Máté Gábor polgármester: Meg fogom kérdezni a Misitől. Köszönöm. Van-e egyéb kérdés? Aki 
egyrészt tudomásul veszi az iskolai részt, másrészt pedig elfogadja az óvoda-bölcsőde részt, az 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
5 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
50/2017.(VI.28.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Gyermekétkeztetés díjainak meghatározása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
1.) Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent Miklós Katolikus Általános 
Iskola Pusztaszeri Telephelye (Csizmazia György Általános Iskola) vonatkozásában a 
gyermekétkeztetés díját a szolgáltatást nyújtó Soós Mihály egyéni vállalkozó árajánlata alapján az 
alábbi díjtételekkel tudomásul veszi: 
 
- tízórai: bruttó 200,-Ft 
- ebéd: bruttó 615,-Ft 
- uzsonna: bruttó 145,-Ft 
 
2.) Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Térségi Közös Igazgatású 
Közoktatási és Gyermekjóléti Intézmény Csizmazia György Óvoda vonatkozásában a 
gyermekétkeztetés díját a szolgáltatást nyújtó Soós Mihály egyéni vállalkozó árajánlata alapján az 
alábbi díjtételekkel javasolja elfogadni Kistelek Város Önkormányzata mint a fenntartó Térségi 
Intézményi Társulás gesztora által: 
 
bölcsöde esetében 
- reggeli: bruttó 185,-Ft 
- tízórai: bruttó 175,-Ft 
- ebéd: bruttó 525,-Ft 
- uzsonna: bruttó 135,-Ft 
 
óvoda esetében 
- tízórai: bruttó 195,-Ft 
- ebéd: bruttó 545,-Ft 
- uzsonna: bruttó 140,-Ft 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 
4.) Kistelek Város Önkormányzata 
5.) Irattár 
 
4. napirendi pont: Beszámoló a háziorvos munkájáról 
 
Máté Gábor polgármester: Negyedik napirendi pont, beszámoló a háziorvos munkájáról. Doktor 
úr nincs itthon, de Nagy Emese körünkben van, úgyhogy ha valakinek kérdése van, akkor 
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természetesen meg lehet fogalmazni. Rövid frappáns beszámolót kaptunk. Emese esetleg valamit 
hozzáfűzni szeretnél-e az írásos anyaghoz?  
 
Nagy Emese képviselő: Esetleg annyit, hogy nagyon jó lenne, mondjuk itt csak jelezve van, ha a 
24 órás ügyelet van, ha ez a rendszer megmaradna az nagyon barátságos lenne nekünk. Nem 
mondom, hogy nem lenne mit fejleszteni, de teljesen jól tudunk dolgozni, minden meg van, ami az 
ellátáshoz kell.  
 
Máté Gábor polgármester: A BM pályázat ismét bent van az Egészségház felújítására, 
rekonstrukciójára való pályázat, ez már a harmadik ilyen beadásunk.  
 
Nagy Emese képviselő: Az önkormányzat mindig, amiben tud, segít. Itt a doktor úr is említette, 
hogy a gazdasági működéshez, nyilván a számláknak meg minden egyébhez a hozzáállást 
köszönjük szépen.  
 
Sági Mihály képviselő: A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Amennyiben nincs további kérdés, aki elfogadja a 
beszámolót, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
5 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
51/2017.(VI.28.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Beszámoló a háziorvos munkájáról 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvos munkájáról szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Dr. Elekes Attila háziorvos 
4.) Irattár 
 
5. napirendi pont: Beszámoló a fogorvos munkájáról 
 
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont beszámoló a fogorvos munkájáról. Hasonló 
terjedelemben került elénk ez a beszámoló is.  
 
Sági Mihály képviselő: A bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja.  
 
Nagy Emese képviselő: Csak azt szeretném megemlíteni, hogy bár nem kérte a doktornő 
egyáltalán, tegnap is kint volt a gépszerelő, szinte havi szinten jönni szokott, mert nagyon régi 
típusú gépünk van, amit már nem gyártanak egyáltalán, de most odáig jutott a dolog hogy 
alkatrészt is nagyon nehezen talál hozzá. Talán ez a régi gép akkor maradhat, ha áthidalásban 
megoldódna a vízrendszer, ami az egész turbinát hűti, külső hűtéssel fölszerelni oda egy másik 
tartályt, amiből lehetne, ugyanis annak a tömítését nem lehet beszerezni és ilyen nem kompatibilis 
dolog, van. Emiatt járkál ide állandóan, mert orrán-száján jön a víz. Nem tudom, hogy azt majd 
kinek vagy hogyan. Ez vár megoldásra, egy kicsit nehezen dolgoznak a régi géppel.   
 
Máté Gábor polgármester: Kérdésem, egy új széknek a beszerzése, több kört futottunk, már e 
körül, jó lenne átgondolni ezt, az előző testületnek lehetett akár egy tárgya, és akkor, ha tudjuk, 
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mi mibe kerül, akkor egyszer csak majd döntünk róla, hogy akkor itt a vége ennek a gépnek, hogy 
ne a szerelő jöjjön, hanem ha jön, akkor hozzon egy új gépet. Én azt gondolom egyrészt a Balikó 
Katalinnak a hozzáállása megérdemli azt, hogy normális felszerelés legyen, aztán ki mennyire 
elégedett az ő munkájával az mindenkinek saját döntése. Mindenképpen azt gondolom, hogy maga 
ezt a szolgáltatást tudjuk vinni az ő toleranciáját is, feltételezi. Emese, ha erre tudnátok egy 
árkalkulációt csinálni konkrétan bruttóban, akkor tudnánk egy stratégiát kidolgozni, hogy lépjünk 
tovább.  
 
Nagy Emese képviselő: Azért látjuk, hogy vannak megjelent esetek, nem mondom, hogy sorban 
állás van, vagy nem tudják befejezni a rendelést, de azért van és nyilván ez kötelező 
alapellátásban működtető feladat, kell, hogy olyan fölszerelés legyen, amivel dolgozni lehet. Ezzel 
is lehet, de most már egyre nehezebb. Emlékeztek rá, hogy föl lett újítva, próbálta a szervizes 
olyan megoldást csinálni, hogy a régi gépet még kapható Kirana által gyártott ehhez a géphez 
kompatibilis eszközökkel följavítani, de egy idő után kimerül a tár. Nem tudja beszerezni az 
alkatrészeket, nyilván már nincs utángyártás, problémás a dolog úgy hogy minden képpen valami 
megoldás kell. Most azt mondta nekem tegnap, hogy 15 ezer forintért tudna egy ilyen külső 
megoldást. Az áthidalja ezt a jellegű problémát, aztán, hogy egy idő után mi ütközik, ki azt nem 
tudjuk.  
 
Máté Gábor polgármester: Szerintem gondoljuk végig, maga a praxis az önkormányzat 
tulajdonában van, ilyen alapon az eszközökkel is ugye célszerű foglalkozni, és foglalkoztunk is. én 
azt mondom, ha a testület is egyetért ebben, hogy nézzük meg mit kellene ott tényleg kicserélni és 
az mennyibe kerülne. Ahhoz, hogy az utána hosszabb távon nem a szerelőnek az ügyességén 
múlva működni tudjon. Egyéb kérdés esetleg? Aki elfogadja, a beszámolót, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
5 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
52/2017.(VI.28.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Beszámoló a fogorvos munkájáról 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fogorvos munkájáról szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Dr. Balikó Katalin fogorvos 
4.) Irattár 
 
6. napirendi pont: Dr. Balikó Katalin fogorvos megbízási szerződésének 
meghosszabbítása 
 
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, Dr. Balikó Katalin fogorvos megbízási 
szerződésének meghosszabbítása. Jegyző úr jelezte, hogy a doktornő szerződése lejárt, célszerű 
lenne meghosszabbítani. Fölvetődött a kérdés, hogy egy vagy két évre és a bizottsági ülésen 
beszélgettünk is erről.  
 
Sági Mihály képviselő: A bizottság megvitatta ezt a kérdést a meghosszabbításról és a bizottság, 
azt javasolja a testületnek, hogy egy év legyen. ennek az is az oka, hogy folyamatosan hirdetjük 
ez az állást, így egyhangúlag egy évet javasol a bizottság.  
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Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Ez nem jelenti azt, hogy akármeddig ne lehetne a Balikó 
Katalinnal. Ez nem a bizalom vagy bárminek a kérdése, talán egy kicsit célszerű lenne jobban 
rámozdulni erre a dologra ismét, mert, nyilván amikor ez a probléma fölmerült akkor nekimentünk, 
nem találtunk fogorvost, aki praxisként üzemeltetné a dolgot. Köztudott, hogy ez a praxis üres, de 
lehet, hogy lehet még lépéseket tenni, egy kicsit föl kellene eleveníteni, hogy kerüljön ismét 
felszínre a megfelelő fórumokon. Ebben kérnénk az Emese segítését, hogy lehetne egy kicsit 
élőbbé tenni. Köszönöm. Van-e más javaslat? Akkor, aki a bizottság javaslatát elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
5 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
53/2017.(VI.28.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Dr. Balikó Katalin fogorvos megbízási szerződésének meghosszabbítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete további 1 év időtartamra szerződést köt 
a fogászati alapellátás biztosítására Dr. Balikó Katalin fogorvossal. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Dr. Balikó Katalin fogorvos 
4.) Irattár 
 
7. napirendi pont: Beszámoló a védőnő munkájáról 
 
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, beszámoló a védőnő munkájáról. Ica 
jelezte, hogy nem tud jelen lenni, mindig itt szokott lenni. Olyan együttműködésünk van 
Csengelével, hogy neki helyettesítést kell ott tartania, ha a csengelei védőnő nem tudja a 
szolgálatát teljesíteni.  
 
Sági Mihály képviselő: A bizottság a beszámolót elfogadásra javasolta. Az egyik bizottsági 
tagnak volt egy kérdése, hogy azok a fiatalok, akik a méhnyakrák elleni védőoltást kaphatják, 
igénybe veszik-e vagy visszautasítják.  
 
Nagy Emese képviselő: Mindenki nem veszi igénybe, mindig egyeztetve van.  Úgy tudom a 
mindenkori hetedik osztálynak, kimegy egy információ, hogy jelezzék vissza azok a szülők, akik ezt 
kérik, és nem mindenki szokta igénybe venni.  
 
Sági Mihály képviselő: A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Egyéb? Aki elfogadja a beszámolót, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
5 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
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a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
54/2017.(VI.28.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Beszámoló a védőnő munkájáról 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a védőnő munkájáról szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Gubina Tiborné védőnő 
4.) Irattár 
 
8. napirendi pont: Rendelet-alkotás a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 
szóló 2/2017.(III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, rendelet-alkotás a községi Önkormányzat 
2017. költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról. Az első negyedéves zárás után 
mindig hozzá szoktuk igazítani a költségvetésünket az adott helyzethez, a kialakult helyzethez. 
Gyakorlatilag ez szerepel az előterjesztésben. Vitára bocsátom a témát.  
 
Sági Mihály képviselő: Tisztelt képviselő-testület. A bizottság nem is magát a beszámolót, sőt 
ezen nincs mit vitatkoznunk, hisz kész tényeket hoz és a kész tényeket, rögzíti ez a beszámoló. A 
bizottság egyhangúlag az javasolja, hogy a következő negyedévi költségvetésben, mert azt még 
lehet módosítani, ezt ami már megtörtént nincs lehetőség. A bizottság azt javasolja, hogy a 
képviselő-testület érten azzal egyet, vitassa meg és fogadja el azt a javaslatát a bizottságnak, 
hogy a költségvetésben szereplő működési maradvány értékűnk, durván 39 millió forintból a 
második negyedévi költségvetést úgy módosítsa a rendelet-alkotás során majd, hogy 5 millió 
forintot tegyen át a felhalmozási oszlopra és ezt meg is, címkézte a bizottság, hogy mire tudnánk 
felhasználni. A jelen lévő bizottság egyhangúlag javasolná, hogy azt az 5 millió forintot fordítsuk 
egy olyan alapra. Nem tudni mit fog szólni hozzá az Államkincstár, ezért csinyán bánnánk, ha 
mégis a fejünkre koppintanak, de mégis egy olyan célra használnánk fel, hogy a Pusztabíró 
házának a tetőfelújítására költenénk el ezt az 5 millió forintot. Tudnotok kell, hogy én előre 
egyeztettem a jegyző úrral, a Henivel, a Gáborral ebben a témában. Nem mondom, hogy Heni 
nagyon örült volna neki, de azt mondta, hogy tudomásul veszi a képviselő-testületi döntést. 
Köszönöm szépen.  
 
Máté Gábor polgármester: Én azt gondolom egyszerűbb a Pusztabíró házának a kérdése, mert 
ott anyagokat kell vásárolnunk, sokkal nehezebb egy eszköz, mert az határozottan fejlesztés.  
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Ez úgy legyen már, hogy a költségvetési rendelet elfogadása egy 
döntés, a másik pedig egy határozat lenne. A törvényességi aggályomnak hangot adtam a 
bizottsági ülésen, most is megismétlem, ettől függetlenül természetesen a testület úgy dönt, ahogy 
dönt. Ott a határozati javaslat úgy szólna, hogy a 39 millió forintos működési pénzmaradványból 5 
millió forint kerüljön átcsoportosításra felhalmozási célú kiadásra, konkrétan Alkotóház 
tetőszerkezetének felújítása. A költségvetés soron következő módosításakor ez szintén kerüljön 
átvezetésre.  
 
Sági Mihály képviselő: Köszönöm szépen a kiegészítést. Azért mondtam, hogy jegyző úr 
fogalmazza meg pontosan, mert a bizottsági ülésen kiveséztük ezt. Két külön dolgot kell most 
elfogadni, azért mondtam hogy elfogadásra, a másik pedig, hogy a költségvetés terhére 
különítsünk el 5 millió forintot.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Kérdés esetleg még ehhez? Aki elfogadja, kérem 
kézfelemeléssel, jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
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A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
5 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő önkormányzati rendeletet alkotta: 
 

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

5/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelete 
 

a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
2/2017.(III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A hivatkozott önkormányzati rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
 
Máté Gábor polgármester: Aki az átcsoportosítást elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
5 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
55/2017.(VI.28.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Költségvetési előirányzat átcsoportosítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
gondoskodjon a községi Önkormányzat költségvetésében meghatározott tartalék terhére 5 millió 
forint összegnek a Pusztabíró Háza tetőszerkezetének felújítására fordításáról, és ennek a 
költségvetési rendelet soron következő módosításán történő átvezetéséről. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Gazdálkodás helyben 
4.) Irattár 
 
9. napirendi pont: Rendelet-alkotás az anyakönyvi események és egyéb családi 
események engedélyezéséről, szolgáltatási díjáról, továbbá az anyakönyvvezető részére 
fizetendő díj mértékéről 
 
Máté Gábor polgármester: Kilencedik napirendi pont, rendelet-alkotás az anyakönyvi események 
és egyéb családi események engedélyezéséről, szolgáltatási díjáról, továbbá az anyakönyvvezető 
részére fizetendő díj mértékéről.  
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Ez egy formaság lenne, Tóth Tibi jegyző kolléga kapott a 
Kormányhivatal részéről egy jelzést jegyzői értekezleten, hogy kellene, hogy legyen egy ilyen 
rendelete a két önkormányzatnak. Mondtuk, hogy igazából nem érezzük ennek szükségét, mert 
olyan kevés házasságkötés meg egyéb ilyen díjkötelesnek mondható családi esemény van, hogy ez 
bennünket rezsi szinten se vág földhöz. Az anyakönyvvezető nem tartja érte a markát, ő örül neki, 
ha van ilyen rendezvény. Ettől függetlenül a kormányhivatalban azt mondták, legyen. Jelképes 
összegekkel van beszabályozva ez a történet, más településeken ez ilyen 30-40 ezer forintokat is 
elér, próbáltunk azért visszafogottak lenni.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm.  



oldal: 13/22 

 
Kósáné Buknicz Mária képviselő: A bizottság elfogadásra javasolta.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
5 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő önkormányzati rendeletet alkotta: 
 

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

6/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelete 
 

az anyakönyvi események és egyéb családi események engedélyezéséről, 
szolgáltatási díjáról, továbbá az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről 

 
(A hivatkozott önkormányzati rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
 
10. napirendi pont: A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár szakmai tájékoztatója 
 
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 
szakmai tájékoztatója. A könyvtárunkat a Somogyi Könyvtár, mint fiókkönyvtárunkat üzemelteti. 
Nagyon jó az együttműködés velük, és nagyon komoly a szakmai háttér, ez által. Azt gondolom 
Tímeának is nagyon nagy segítséget jelent ez a dolog. Még nem tudják, mert még nem beszéltem 
konkrétan velük addig, amíg határozottá nem vált a dolog, hogy a könyvtár épülete záros 
határidőn belül elbontásra kerül és a tervünk az, hogy a csere alapján az önkormányzat 
tulajdonába került imaház lesz könyvtárrá alakítva majd. Ezt én a könyvtár vezetőjével fogom 
majd közölni annál is inkább, mert az ő hatáskörükbe tartozó könyvtáraknál azt tapasztaltam, hogy 
akár még épület felújításra is pályáztak és részt vettek benne különböző településeken. A mi 
esetünkben is a felszerelésekben is nagyon komolyan odatették magukat, így ilyen alapon azt 
gondolom hogy hátha tudunk egy együttműködést, gondolkodást tenni és akkor előbb-utóbb egy 
méltó környezetet teremteni majd az imaház átalakításával a könyvtárnak.  
 
Sági Mihály képviselő: A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Kérdés esetleg? Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
5 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
56/2017.(VI.28.)Kt. határozat 
 
Tárgy: A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár szakmai tájékoztatója 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somogyi Károly Városi és Megyei 
Könyvtár szakmai tájékoztatóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
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A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 
4.) Irattár 
 
11. napirendi pont: A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása 
 
Máté Gábor polgármester: Tizenegyedik napirendi pont, a Dél-alföldi Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítása és elfogadása. A 
bizottságnak igazából nem tudtam kellő alátámasztást mondani, hogy miért volt erre szükség. A 
mai napra kaptam rá egy indoklást. Gyakorlatilag nincs benne olyan módosítás, ami kardinális 
lenne. Adminisztratív helyzeteket tett helyre, ugyanis a Kormányhivatal végzett egy vizsgálatot a 
társulásnál és voltak apróbb javaslatai. Ezek lettek átvezetve ide.  
 
Sági Mihály képviselő: Elolvastam és megértettem, néhány apró dolgot kellett átvezetni. Minden 
önkormányzatnak el kell fogadnia június 30-ig, ezért a bizottság is elfogadásra javasolja.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Más kérdés esetleg? Aki elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
5 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
57/2017.(VI.28.)Kt. határozat 
 
Tárgy: A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-alföldi Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztés szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított Társulási Megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 
4.) Irattár 
 
12. napirendi pont: Döntés települési értéktár létrehozásáról 
 
Máté Gábor polgármester: Tizenkettedik napirendi pont, települési értéktár létrehozása. Ahogy 
az előzőekben már a múlt testületi ülésen taglaltam, fölmerült bennem az a gondolat, hogy itt az 
ideje ezzel a témával foglalkozni. Több ok miatt is. Azt gondolom, hogy eddig is volt ugyan a 
településnek megfelelő, említésre méltó értékrendje, értéke de azt, hogy ezt most tényleg 
megfelelő keretek közé és megfelelő publikációba és helyzetbe hozzuk ez az értéktár alkalmas, 
lehet. Zalányi Ágnessel fölvettem a kapcsolatot, beszélgettünk egy órát körülbelül és én úgy 
ítéltem meg, hogy érdemes ezzel foglalkoznunk. Jár bizonyos kötelezettségekkel majd, 
feladatokkal. Most nekünk egyetlen egy a feladatunk, hogy eldöntsük azt, hogy ezt az értéktárat 
létre akarjuk-e hozni. Ha úgy döntünk, hogy létrehozzuk akkor a következő alkalommal létre, kell 
hoznunk az értéktár bizottságot, erre már vannak egyeztetések, meg vannak személyek is, akiken 
gondolkodunk. Minden képpen azt mondták, hogy olyan személyek vagy olyan szervezetek 
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alkossák a bizottságot, akik a falu ügyével foglalkoznak. Itt fölmerült bennem a Pusztaszer 
Községért Közalapítványt minden képpen érdemes lenne ebbe a bizottságba bevonni és melléjük 
még, a törvény nem mondja hány tagúnak, kell lenni, minimum háromtagúnak kell lennie, de nem 
mondja a felső határ mennyi. Majd eldöntenénk, hogy hány tagú bizottságot hozzunk létre, ahhoz 
képest, hogy hány oda való embert tudunk esetleg találni. Utána meg van a menete, hogyan 
hozzuk létre ezt a dolgot. Azért jó egyébként, mert egyéb információkhoz is tudunk ez által jutni. 
Az itteni értékek valamilyen módon bekerülnek egy rendszerbe, ebből a rendszerből tovább lehet 
emelni akár a megyei értéktár szintjére, vagy ha ennek az egész rendszernek a csúcsa a 
hungarikumok jelentik. Körülbelül ennyi az értéktár.  
 
Sági Mihály képviselő: A bizottság azt javasolta, megvitatás után, hogy hozzuk létre ezt az 
értéktárat. A későbbiek folyamán, nem kell most a bizottságot létrehozni, a legközelebbi testületi 
ülésre biztos, hogy informálódik a polgármester úr is, és akkor megalakíthatja az önkormányzat a 
bizottságot is.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Van-e kérdés esetleg? Aki támogatja az értéktár 
létrehozását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
5 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
58/2017.(VI.28.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Döntés települési értéktár létrehozásáról 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete települési értéktárat hoz létre. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Csongrád Megyei Önkormányzat 
4.) Irattár 
 
13. napirendi pont: Beszámoló a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása 2016. 
évi költségvetésének végrehajtásáról 
 
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, beszámoló a Kistelek Környéki Települési 
Többcélú Társulása 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról. Itt a különböző szolgáltatások, itt 
föl van sorolva, jelentik a társulás működését. Nekünk nagyon hasznos, hogy ez a társulás 
működik, a gyermek, családvédelem terén aztán a jelzőrendszeres szolgálat terén, vagyunk 
érdekeltek. 2016-ban a családi napközi volt a neccesebb rész, de idéntől ezek megszűnnek 
önkormányzati fenntartásba, kerülnek, illetve bölcsődékké alakulnak, megváltozik a rendszere. Mi 
ebbe nem voltunk érdekeltek, ilyen alapon az eddigi költségek terén sem kellett nekünk 
befizetőknek lenni a ránk vonatkozó normatívák lefedezték ennek a szükséges költségeit. Kérdés 
van-e?  
 
Sági Mihály képviselő: A bizottság elfogadásra javasolja.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
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5 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
59/2017.(VI.28.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Beszámoló a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása 2016. évi költségvetésének 

végrehajtásáról 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kistelek Környéki Települések 
Többcélú Társulása 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulásának munkaszervezete 
4.) Irattár 
 
14. napirendi pont: Beszámoló a Térségi Intézményi Társulás 2016. évi költségvetésének 
végrehajtásáról 
 
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, beszámoló a Térségi Intézményi Társulás 
2016. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tudjuk azt, hogy az óvodánkat működtetjük, 
gyakorlatilag három óvodát és majd most a belépő bölcsődék fognak még bejönni a rendszerbe. 
Ebben a társulásban Pusztaszer és Kistelek tagja a társulásnak a többiek önállóan viszik ezt a 
feladatot. Mi minden évben megfontoltuk azt, hogy érdemes-e a tárulást fönntartani. Úgy 
gondoljuk, hogy anyagilag, ha csak az anyagiakat nézzük, akkor nem járunk jobban, sőt egy kicsit 
többe kerül, viszont sokkal nagyobb szakmai hátteret kapunk ezért és ez ér ennyit. Nem beszélve, 
arról hogy így a pályázataink, amik az óvodával, bölcsődével kapcsolatosak Kistelekkel közösen 
mennek, ami a mutatókat jelentősek, javítja. Amennyi kisebb hátrány van belőle az jelentősen 
kompenzálja az előny ami ebből származik. Ezért eddig még úgy döntöttünk, hogy a társulásban 
benne akarunk maradni, és nem kívánunk kilépni belőle. Nyilván most nem erről döntünk, erről 
már döntöttünk.  
 
Sági Mihály képviselő: A bizottság elfogadásra javasolta egyhangúlag.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Van-e kérdés esetleg? Aki elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
5 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
60/2017.(VI.28.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Beszámoló a Térségi Intézményi Társulás 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Térségi Intézményi Társulás 2016. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
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Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Térségi Intézményi Társulás munkaszervezete 
4.) Irattár 
 
15. napirendi pont: Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről 
 
Máté Gábor polgármester: Tizenötödik napirendi pont, polgármester tájékoztatója az elmúlt 
időszak eseményeiről. A legnagyobb események tulajdonképpen a kúrián voltunk, a legrövidebb 
esemény volt, mert az egész néhány mondat volt. Rettentően kedvezően alakult számunkra a 
játszótérrel kapcsolatos visszafizetés és bírságolás tényét a kúria is törvénytelennek ítélte, és 
helyben hagyta a Szegedi Járási Bíróság ítéletét. Ennek megfelelően a 24 millió forint visszafizetése 
nem jogszerű. Tudjuk azt, hogy a hosszas fontolás, időhúzás és hezitálás után mégis kifizettük ezt 
az összeget. most az előttünk álló feladat az, hogy döntsünk arról, hogy most mit csináljunk. 
Mielőtt mennék tovább a többi témában, erről minden képpen beszéljünk, hogy mi a helyzet most, 
mert gyakorlatilag történt egy kifizetés az MVH felé, amit azért tettünk meg, mert ezzel az 
összeggel el kellett számolnunk, tudván azt, hogy ha a kúria számunkra kedvező ítéletet hoz, 
akkor ezt nem kellett volna kifizetni, de a határidők viszont szorítottak nem lehetett mást 
választani. Most én úgy látom logikusnak, ha előállunk ezzel az ítélettel az MVH felé és követeljük 
vissza a pénzt.  
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Teljesen nem értek egyet ezzel. A logika lehet, hogy ezt diktálja, de a 
jogrendszer nem. Nincs ez a pénz, menetrend szerint ez volt a téma, bármikor a képviselő-testület 
is tárgyalta, hogy ez a pénz ez nincs. Ezzel 2016. december 31-ig el kellett számolnunk. Két útja 
lehetett volna ennek a pénznek, vagy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak utaljuk el, 
vagy pedig vissza a feladónak, a Belügyminisztérium kapja meg. Semmiképpen nem lett volna 
nálunk ez a pénz. Kénytelenek voltunk úgy dönteni, hogy az MVH-nak utaljuk el ezt a pénzt, mert 
nem mertük bevállalni azt a kockázatot, hogy ha esetleg a Belügyminisztériumnak utaljuk vissza, a 
Kúria meg időközben másképpen dönt, akkor nem tudjuk kifizetni. Most gyakorlatilag az történt, 
hogy elutaltuk az MVH-nak ezt a pénzt. Az MVH-tól azt a pénzt sem kapjuk meg, ami jogszerűen 
jár, és amiről már észrevették, hogy ezt most már tényleg ki kellene nekünk fizetni. Gondolok itt 
az Arborétum fenntartására, meg egyéb ilyen támogatási kérelmekre megítélt összegekre, most 
már olyan 1,5-2 millió forintnál tartunk, amit ebből a 24 millió forintos visszakövetelésből vontak 
lefele, ilyen beszámítással. Amikor a szegedi bíróságtól az ítéletet megkaptuk, mondtuk, hogy ez 
nem egészen így van, ők ezt el is fogadták, erről papírunk is van, pénzt viszont nem utaltak. Ezt a 
2 millió forintot sem adják, ez a 24 millió forint jogászilag, az én értelmezésem szerint, ez egy 
önkéntes teljesítés. Ez az, amiért én kezdettől fogva tiltakoztam az ellen, hogy ez el legyen utalva, 
még akkor is, amikor kiderült, hogy a kormány adja ezt pénzt, amiről elmondtam, hogy teljesen 
jogszabálysértően került hozzánk ez a pénz. Kaptuk ezt a pénzt, én tiltakoztam ellene, hogy ne 
utaljuk át önként, mert az egy felelősség-elismerés. Most is ugyanaz a dolog, hogy rendben van, a 
felelősség kérdését most már a bíróság egyértelműen tisztázta, bár jelzem, hogy azért az európai 
bírósághoz el lehet szaladni. Persze bízva a kollégák magas szintű felkészültségében lehet, hogy 
megkapjuk ezt a pénzt.  
 
Máté Gábor polgármester: Most az előtt állunk, hogy az MVH-nak jelezzük azt, hogy ezt a pénzt 
nem kellett volna nekünk átutalni.  
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Ez egy úgy nevezett nem peresíthető követelés. A másik, hogy a 
képviselő-testület bölcs belátására alapozva mindig az volt, hogy óvatosan, mert nem nyerünk 
pályázatokat. Most én mondom azt, hogy hagyjuk ezt a témát. Jogászilag én ezt mondom, ettől 
függetlenül a testület úgy dönt, ahogy dönt.  
 
Sági Mihály képviselő: Valamelyik nap bent voltam és akkor is végig futottuk ezt a témát, és 
aztán el kezdtem rajta otthon gondolkodni. Lehet, hogy nem jó az én meglátásom. Mi annak idején 
kaptunk a játszótér építésére 19 millió forintot, majd a határidő letelte után egy nappal tőlünk ezt 
a pénzt vissza akarták követelni, 130 valahány önkormányzattal együtt. Az önkormányzatnak nem 
volt rá pénze, hogy ezt visszafizesse, mert nekünk ezt vissza kellett volna fizetni. A 
Belügyminisztérium adott nekünk a kamataival együtt az én logikám szerint, 24 millió forintot, amit 
mi már nem tartoztunk visszafizetni, mert azután megváltozott, hogy ez az összes vidékfejlesztési 
beruházás rájöttek, hogy nem a Belügyminisztériumhoz tartozik, hanem az MVH-hoz. Mi 
tulajdonképpen az én logikám szerint, bennünket a Pintér Sándor megsegített 24 millió forinttal, 
hogy fizessük vissza, de ne a pusztaszeri önkormányzat költségvetéséből, mert annak nincsen erre 
pénze, az MVH-nak ezt a bírságot. A kúria döntését ki hogy értelmezi, természetesen azt tudom 
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mondani, hogy egy levélváltást megér. Ha megérkezik a kúriának a hivatalos levele, akkor írjunk 
nekik egy levelet. Én azt javaslom, hogy egy levélváltást megér, nem pereskedni akarok. Írni nekik 
egy levelet, hogy a képviselő-testület nevében a polgármester.  
 
Máté Gábor polgármester: Azt gondolom, ne mi találjuk ki, hogy ők mivel tudnak védekezni. 
Engem az érdekel, hogy van egy bírósági kúria határozat, ez azt mondja, hogy ez a befizetés, ez az 
igény a részükről, ez a követelés részükről nem volt jogos ennek kapcsán mi ezt jelezzük feléjük, 
hogy nem jogosan kértétek ezt a pénzt. Természetesen, ha megkapjuk ezt a pénzt, én nem 
gondolom, hogy ez a pénz a miénk, de mivel elszámoltunk vele, még az is lehet. Az majd utána 
jön, hogy azzal mit kezdünk. Én azt mondom, egyetlen egy lépést tegyünk meg, jelezzük az MVH 
felé azt, hogy a kúria ezt és ezt az ítéletet, döntést hozta, ennek kapcsán a kifizetett 24 millió 
forint nem megalapozottan lett kifizetve, mi tévők legyünk most. Még azt se kell mondani, hogy 
követeljük vissza, legyünk együttműködők.  
 
Sági Mihály képviselő: Én egyetértek egy ilyen levéllel, támogatom.  
 
Máté Gábor polgármester: Jó, akkor ezt így majd összehozzuk. Ha azt mondják, hogy igen 
tényleg így van, visszatoljuk ezt a BM-nek, nekem már az is jó. Eleve úgy kellett volna csinálni, 
hogy a BM odatolta volna az egészet, a 140 települését, ott kellett volna kezdeni és akkor nem 
lettek volna jogszerűtlen átutalások. Annyi legyen a határozat, hogy jelezzük az MVH felé, és 
kezdeményezzük ennek az ügynek a felülvizsgálatát. Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel, 
jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
5 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
61/2017.(VI.28.)Kt. határozat 
 
Tárgy: A „játszóteres támogatás” visszakövetelésének felülvizsgálata 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
kezdeményezze a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál a Miniszterelnökség Jogi Ügyekért 
Felelős Helyettes Államtitkárának 2015. január 15-én kelt JHÁT-JF/305/2 (2015) iktatószámú 
ügyirata alapján, a Belügyminiszter 2015. április 22-én kelt BMÖGF/87-23/2015. iktatószámú 
Támogatói Okirata szerinti 24 027 000,-Ft, azaz – Huszonnégymillió-huszonhétezer – forint összeg 
felhasználásával átutalt 24 027 841,-Ft, azaz – Huszonnégymillió-huszonhétezer-
nyolcszáznegyvenegy – forint összeg visszafizetési lehetőségének felülvizsgálatát, figyelemmel a 
Kúria e tárgyban meghozott ítéletére. 
 
Határidő: a Kúria ítéletének kézhezvételét követően 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: Pályázatokkal kapcsolatban, gyakorlatilag minden pályázatot 
megnyertünk. Az a tervem, hogy a piacnak nekiesünk amilyen gyorsan, csak lehet. Kitűztük a 
karókat, hogy körülbelül hol fog a piac lenni. Azt tervezzük, hogy idén a piacot, ha nem is teljesen 
lezárni, de az építési részét lezárnánk az idén. Azt mondják, hogy nem fogjuk tudni megcsinálni, de 
nem baj ezt tervezzük, aztán majd tolunk rajta, odébb tolni mindig lehet ezeken, a határidőkön. 
Komoly probléma, ami erősen fölmerült az a sportszoba kérdése. Egyrészt ott egy komoly bontást 
kell kezdeményezni mindjárt az elején. Én azt beszéltem a mérnökökkel, hogy célszerű lenne úgy 
megcsinálni, hogy a könyvtár meg a nyugdíjas klub része még maradhasson, ha ennek statikailag 
nincs akadálya és csak azt a részt, bontanánk el ahol az építkezés is, folyik. A könyvtár részt akkor 
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bontanánk el, ha már kész az épület. Kicsit húzva az időt, nem tudunk egyik pillanatról a másikra 
átmenni a könyvtárral sehova. A könyvtár az imaházba még nem tud menni, ha viszont elbontjuk 
az épületet, akkor viszont a könyvtárnak nem marad helye. A parti iskola állapota nem olyan, 
nagyon komolyan bele kellene invesztálni, hogy abból könyvtár lehessen. Viszont azt el tudom 
képzelni, hogy átmenetileg, ha már megépült a szabadidő központ, akkor már a mostani 
tornaszobára nem lesz szükség, átmenetileg a könyvtár oda át tudna menni. Ezen még megy a 
hezitálás. Ami a nagyobbik probléma az, hogy a szűkös keretek miatt a bontás teljes költsége nem 
szerepel a pályázatban. Tudjátok azt, hogy ott nagyon korlátozott volt a lehetőségünk és be kellett 
szorítani az összegeket. Mondtuk, hogy a bontással majd lesz valami. A nagyobbik gond az, 
hogyan szervezzük meg a bontást, mert nagyon komoly hatósági előírások vannak rá, mérnöki 
terveztetést kell csinálni, arra alkalmas vállalkozónak kell csinálni. Ráadásul a bontott anyagoknak 
különböző minősítése van a hasznosíthatótól a veszélyes hulladékig. Sajnos az épület nagy része 
vályog, a törvény úgy rendelkezik, hogy a vályog épület bontás anyaga veszélyes hulladék, ezért 
hulladéklerakóban kell elhelyezni. Ezért az egész épületet el kellene szállítani a sándorfalvi úti 
hulladéklerakóra, ami milliós költségeket jelentene.  
 
Sági Mihály képviselő: Kérdezem, hogy találnánk-e olyan vállalkozót, a cserépé, egyébé 
lebontaná ezt az egészet?  
 
Máté Gábor polgármester: Olyan vállalkozót találhatunk, aki ezt beszámítja majd az árba. 
Vannak benne új nyílászárók, amiket most cseréltünk, azok kibonthatók, használhatók, van 
faanyag benne, ami használható azt gondolom. Most a hétvégén meg volt a zarándokutunk, a 
püspök úrral, a tervező úrral és Farkas Sándor országgyűlési képviselő jelenlétében és 
közreműködésükkel leraktuk az alapkövét a templomnak. A tervek itt voltak az asztalon, mindenki 
megnézhette. Én azt gondolom az idén az építkezés ott is el fog kezdődni. Püspök úr mindi 
nagyvonalú terveket, meg időpontokat mond. Ő jövő évre, ilyenkorra, mikor a zarándokút lesz már 
a szentelést, gondolja, én azt gondolom még nem. Én jeleztem feléjük azt, hogy melyek azok az 
iparosok, vállalkozók, akik rendelkeznek azzal a felkészültséggel, hogy bevonhatók ebbe a 
rendszerbe. Nem tudom, hogy számolnak-e helyiekkel, milyen formában számolnak. Én azonban 
beszéltem a Tóth Pállal, aki vállalta, hogy megtervezi a színes üvegeket, illetve ennek a 
spalettának az egyik oldalán valamilyen természeti ábrát képzeltünk. Szívesen vállalná, ha a 
püspökség megbízza ezzel a munkával és ugyanígy az asztalos munkákat, ha a püspökség úgy 
dönt bele, lehet ebbe szállni. Viszont azt javasoltam még a püspökségnek, hogy egy-egy ablakot 
célszerű lenne meghirdetni a faluban, hogy ki az, aki adományként állná annak valamilyen 
költségét, és akkor megjelenne egy emléktáblán, vagy bárhogy, hogy ezt meg ezt kinek az 
adományából valósították meg. Ez egy szép dolog lenne, mert akkor egyrészt a költségekhez hozzá 
tudnánk úgy járulni, hogy közben, aki ajánlatot tett az is büszke lehetne magára. Egy dolgot 
kérnék még, az előttünk álló következő rendezvény az újkenyér ünnepe, amit terveztünk, ugyan az 
időpontját csak nagyjából lőttük be. Mivel 20-a vasárnap lesz, azt javaslom, hogy ne 20-ra tegyük, 
hanem 19-re. Hasonló módon, főzéssel, laza családias megmozdulással, szerényen, ha ezzel 
egyetértetek. Ennyi, amit én mondtam volna.  
 
Petkov Gáborné óvodavezető: Annyi kérdésem lenne az óvodát érintő pályázattal kapcsolatban, 
hogy lehet-e már tudni, hogy nálunk a külső munkálatok mikorra tervezhetők?  
 
Máté Gábor polgármester: Kisteleken Angélával kell erről beszélni. Vannak mérföldkövek 
meghatározva, ezeken lehet változtatni, még nem tartunk ott igazából. Csak papíros dolgok 
vannak, de érdemes megkérdezni Angélát, mert itt nem csak a mi részünk van ebben a dologban, 
hanem Kisteleknek is van egy 60 milliós része, azt össze kell hangolni. Van-e kérdés a 
beszámolómhoz? Nincs, aki a beszámolómat elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
5 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
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62/2017.(VI.28.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester tájékoztatóját 
a két ülés közötti időszak eseményeiről. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Irattár 
 
16. napirendi pont: Kérdések, bejelentések 
 
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, kérdések, bejelentések.  
 
Ocskó László képviselő: Először a másik rendezvényről, a traktoros találkozóról szeretnék kérni 
információt.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm, hogy mondtad. Az időpontjáról az utolsó információm a 
16-a, de ez még képlékeny. Szabó Tomiék terveznek egy traktoros találkozót, a szárító melletti 
parkoló lenne a bázisa és a mellette lévő Ocskó Dávid tulajdonában lévő, de egyébként a 
Gajdacsiék által művelt terület lenne erre felhasználva. A nemzeti parkkal is folyik az egyeztetés, 
ez ügyben, Tomiék egyeztetnek. Az utolsó időpont 16-a volt, amit a Tomival beszéltünk. Én 
mondtam, hogy amiben tudunk, abban segítünk. Ennyit tudok egyelőre. Itt a környékbeli 
rendezvényekhez is igazodni kell, nem jó szembe menni olyan dologgal, ami üti egymást esetleg.  
 
Ocskó László képviselő: Nekem van egy képviselő bejelentésem. Van egy közegészségügyi 
szempontból kicsit macerás dolog. Állattartással kapcsolatban Kaczur Pálnénak a Honfoglalás utca 
7 szám alatt lévő ingatlanán olyan állattartási körülmények vannak, hogy nem itatja, és nem eteti 
a tyúkokat és azok a saját testvéreinek a tetemét, fogyasztják. Már másik szomszéd is jelezte, 
hogy a bűz is elviselhetetlen.  
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Szólunk az állatorvosoknak, és ők majd intézkednek, ennyit tudunk 
tenni.  
 
Máté Gábor polgármester: Ez egy hivatalos bejelentésnek minősül.  
 
Ocskó László képviselő: Édesanyám otthon tartózkodik, valamint a másik szomszédban is most 
jelenleg kiköltöztek Szegedről szeptember közepéig. Én a mai nap folyamán is az ő kertjükből 
rálátással tudtunk lenni a tartási helyre. Az udvarban három tetem van, jelenleg, én próbáltam 
lefényképezni, de nem sikerült. Nyilván nem hatoltunk be, mert magánterület, de a szag magáért 
beszél. Ebben kérném a segítséget.  
 
Máté Gábor polgármester: Jegyző úr a megfelelő intézkedést holnap meg kell tenni. Köszönjük a 
bejelentést, holnap intézkedni fogunk.  
 
Ocskó László képviselő: A másik dolog, több lakossági észrevétel volt, hogy tulajdonos váltás 
történt a Borkáné féle háznál és külföldiek vásárolták meg. Fő utcán van, van-e az 
önkormányzatnak esetleg erre ráhatása, vagy tudnánk-e ráhatni, hogy kicsit tartsák rendbe.  
 
Máté Gábor polgármester: Nekik én szóltam, amikor ide beköltöztek és kezdett kicsit felnőni ott 
a gyom, akkor egy héten belül levágták. Szerintem most megint ideje, hogy vágják.  
 
Sági Mihály képviselő: Valószínűleg Laci nem az utcára gondol, a Rákóczi utca felöli oldalról.  
 
Máté Gábor polgármester: Az igen, tudunk szólni. Van egy bizonyos határ, ami a hivatalhoz 
tartozik közterületet, viseljük, meg felszólításokra nem tesznek eleget. Sajnos nem tudjuk rájuk 
terhelni még ennek a vágásnak a költségét sem, nincs hatáskörünk benne. A józanész és az emberi 
rábeszélés az, ami eszköz a kezünkben van, az összes többi olyan hosszadalmas, hogy kár vele 
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HATÁROZATOK JEGYZÉKE 
 
Sorszám Tárgy Határidő 
47/2017.(VI.28.)Kt. határozat Napirendi pontok elfogadása azonnal 
48/2017.(VI.28.)Kt. határozat Beszámoló a Szent Miklós Katolikus Általános 

Iskola Pusztaszeri Telephelye (Csizmazia György 
Általános Iskola) munkájáról 

azonnal 

49/2017.(VI.28.)Kt. határozat Beszámoló a Térségi Közös Igazgatású 
Közoktatási és Gyermekjóléti Intézmény 
Csizmazia György Óvoda munkájáról 

azonnal 

50/2017.(VI.28.)Kt. határozat Gyermekétkeztetés díjainak meghatározása azonnal 
51/2017.(VI.28.)Kt. határozat Beszámoló a háziorvos munkájáról azonnal 
52/2017.(VI.28.)Kt. határozat Beszámoló a fogorvos munkájáról azonnal 
53/2017.(VI.28.)Kt. határozat Dr. Balikó Katalin fogorvos megbízási 

szerződésének meghosszabbítása 
azonnal 

54/2017.(VI.28.)Kt. határozat Beszámoló a védőnő munkájáról azonnal 
55/2017.(VI.28.)Kt. határozat Költségvetési előirányzat átcsoportosítása azonnal 
56/2017.(VI.28.)Kt. határozat A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 

szakmai tájékoztatója 
azonnal 

57/2017.(VI.28.)Kt. határozat A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási 
Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása 

azonnal 

58/2017.(VI.28.)Kt. határozat Döntés települési értéktár létrehozásáról azonnal 
59/2017.(VI.28.)Kt. határozat Beszámoló a Kistelek Környéki Települések 

Többcélú Társulása 2016. évi költségvetésének 
végrehajtásáról 

azonnal 

60/2017.(VI.28.)Kt. határozat Beszámoló a Térségi Intézményi Társulás 2016. 
évi költségvetésének végrehajtásáról 

azonnal 

61/2017.(VI.28.)Kt. határozat A „játszóteres támogatás” visszakövetelésének 
felülvizsgálata 

azonnal 

62/2017.(VI.28.)Kt. határozat Polgármester tájékoztatója két ülés közötti 
időszak eseményeiről 

azonnal 
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I. Helyzetelemzés 

I.1. Tárgyi feltételek 

I.2. Személyi feltételek 

 1.sz.  
székhely intézmény  
(6768 Baks, Fő u. 82.)  
 

3.sz.  
székhely intézmény  
(6767 Ópusztaszer, 
Felszabadulás u. 22-
26.)  
 

5.sz.  
székhely intézmény  
(6769 Pusztaszer, 
Kossuth u. 38.)  
 

6.sz.  
székhely intézmény  
(6646 Tömörkény, 
Petőfi S. u. 9/A.)  
 

I.2.1. Pedagógus 
álláshelyek száma 

  12  

I.2.2. Pedagógusok 
száma 

  12  

I.2.3. Tanév közbeni 
fluktuáció és okai 

  1 fő távozott áthelyezés 
miatt 

 

I.2.4. Technikai 
dolgozók száma 

  2  

I.2.4.1. Oktatást segítő 
munkakörben dolgozók 
száma 

  0  
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I.3. Tanulókra vonatkozó adatok 

I.3.1. Tanulói létszám alakulása (év elejei, év végi) 

 1.sz.  
székhely intézmény  
(6768 Baks, Fő u. 82.)  
 

3.sz.  
székhely intézmény  
(6767 Ópusztaszer, 
Felszabadulás u. 22-
26.)  
 

5.sz.  
székhely intézmény  
(6769 Pusztaszer, 
Kossuth u. 38.)  
 

6.sz.  
székhely intézmény  
(6646 Tömörkény, 
Petőfi S. u. 9/A.)  
 

Évelejei létszám (2016. 
október 01.) 

169 fő 110 fő 102 fő 107 fő 

Évvégi létszám (2017. 
június 15.) 

  95 fő  

 

I.3.2. Napközis tanulószobai létszám alakulása (év elejei, év végi) 
 1.sz.  

székhely intézmény  
(6768 Baks, Fő u. 82.)  
 

3.sz.  
székhely intézmény  
(6767 Ópusztaszer, 
Felszabadulás u. 22-
26.)  
 

5.sz.  
székhely intézmény  
(6769 Pusztaszer, 
Kossuth u. 38.)  
 

6.sz.  
székhely intézmény  
(6646 Tömörkény, 
Petőfi S. u. 9/A.)  
 

Évelejei létszám 
(2016. október 01.) 

  Napközi: 36 
Tanulószoba: 21 
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I.3.3. Ismétlések, bukások száma és okai 

 1.sz.  
székhely intézmény  
(6768 Baks, Fő u. 82.)  
 

3.sz.  
székhely intézmény  
(6767 Ópusztaszer, 
Felszabadulás u. 22-
26.)  
 

5.sz.  
székhely intézmény  
(6769 Pusztaszer, 
Kossuth u. 38.)  
 

6.sz.  
székhely intézmény  
(6646 Tömörkény, 
Petőfi S. u. 9/A.)  
 

Ismétlések száma   1 fő  

Bukások száma   0  

Okai   0  

 

  I.3.4. Osztály- és tantárgyi átlagok 

Évvégi létszám (2017. 
június 15.) 

  Napközi: 35 
Tanulószoba: 25 
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Magatartás, szorgalom (2016/2017) 

 1. oszt. 2. oszt. 3. oszt. 4. oszt. 5. oszt. 6. oszt. 7. oszt. 8. oszt. átlag 
magatartás 4,3 4,8 4,8 4,35 4,84 4,71 4,66 4,91 4,67 
szorgalom 5,0 4,5 4,6 4,5 4,53 3,53 3,5 4,64 4,35 

 

 

 

Osztály: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. iskola 

Magyar nyelvtan - 3,6 4,16 3,92 3,76 3,1 3,58 3,72 3,69 
Magyar irodalom - 4,2 4,15 4,28 4,23 3,5 3,83 4,36 4,08 
Történelem - - - - 4,07 3,4 3,58 4,45 3,88 
Angol - - - 4,28 4,07 2,7 3,41 3,90 3,67 
Matematika - 4,1 4,16 4,16 3,84 3 3,50 3,81 3,79 
Informatika - - - - 4,23 3,8 3,72 3,9 3,9 
Természetismeret - 4,2 4,5 4,14 4,15 2,9 - - 3,98 
Fizika - - - - - - 3,45 3,8 3,6 
Biológia - - - - - - 3,50 3,9 3,7 
Kémia - - - - - - 3,00 3,9 3,45 
Földrajz - - - - - - 3,33 3,54 3,43 
Ének-zene - 4,8 4,9 4,85 5 5 5,00 5,0 4,94 
Rajz - 4,8 4,75 4,85 5 4,6 4,91 4,81 4,82 
Életvitel - 4,8 4,75 4,78 5 5 5,00 - 4,9 
Testnevelés - 4,7 4,9 4,78 5 4,2 4,30 4,45 4,62 
Hittan - 4,7 4,6 4,64 4,61 4,3 4,41 4,72 4,57 
Tánc- és dráma - - - - 5 - - - 5 
Osztály átlag: - 4,43 4,54 4,46 4,45 3,79 3,91 4,16 4,26 
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 I.3.6. Igazolt és igazolatlan mulasztások száma alsó és felső tagozaton 

Alsó tagozat 1634 óra, átlag 43 óra. 

Felső tagozat 3084 óra, átlag 57 óra. 

  

I.3.7. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma 
 1.sz.  

székhely intézmény  
(6768 Baks, Fő u. 82.)  
 

3.sz.  
székhely intézmény  
(6767 Ópusztaszer, 
Felszabadulás u. 22-26.)  
 

5.sz.  
székhely intézmény  
(6769 Pusztaszer, 
Kossuth u. 38.)  
 

6.sz.  
székhely intézmény  
(6646 Tömörkény, Petőfi 
S. u. 9/A.)  
 

Hátrányos helyzetű tanulók 
száma 

  8 fő  

Halmozottan helyzetű tanulók 
száma 

  8 fő  

I.3.8. Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma 
 1.sz.  

székhely intézmény  
(6768 Baks, Fő u. 82.)  
 

3.sz.  
székhely intézmény  
(6767 Ópusztaszer, 
Felszabadulás u. 22-26.)  
 

5.sz.  
székhely intézmény  
(6769 Pusztaszer, Kossuth 
u. 38.)  
 

6.sz.  
székhely intézmény  
(6646 Tömörkény, Petőfi 
S. u. 9/A.)  
 

Lemorzsolódással 
veszélyeztetett tanulók 
száma 

  26 fő  

 

I.3.9. Sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokkal küzdő tanulók száma 
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 1.sz.  
székhely intézmény  
(6768 Baks, Fő u. 82.)  
 

3.sz.  
székhely intézmény  
(6767 Ópusztaszer, 
Felszabadulás u. 22-26.)  
 

5.sz.  
székhely intézmény  
(6769 Pusztaszer, Kossuth 
u. 38.)  
 

6.sz.  
székhely intézmény  
(6646 Tömörkény, Petőfi 
S. u. 9/A.)  
 

Sajátos nevelési igényű 
tanulók száma 

  17 fő  

beilleszkedési, tanulási, 
magatartási zavarokkal 
küzdő tanulók száma 

  10 fő  

 

I.3.10. Magántanulók és a tanulói jogviszonyt szüneteltetők száma 

Magántanuló 3 fő, tanulói jogviszony szünetel 3 fő. 

I.3.11. Fegyelmi ügyek 

1 fő egyeztető tárgyalás, 1 fő fegyelmivel áthelyezve másik telephelyre. 

I.3.12. Belső mérések és azok tapasztalatai 

 

I.3.13. Jövő tanévi első osztályosok száma 
 1.sz.  

székhely intézmény  
(6768 Baks, Fő u. 82.)  
 

3.sz.  
székhely intézmény  
(6767 Ópusztaszer, 
Felszabadulás u. 22-26.)  
 

5.sz.  
székhely intézmény  
(6769 Pusztaszer, Kossuth 
u. 38.)  
 

6.sz.  
székhely intézmény  
(6646 Tömörkény, Petőfi 
S. u. 9/A.)  
 

2017/2018-as tanév első 
osztályosok létszáma 

12 fő 8 fő 6 fő 8 fő 
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I.3.14. Jövő tanévi kilencedik osztályosok száma 
 1.sz.  

székhely intézmény  
(6768 Baks, Fő u. 82.)  
 

3.sz.  
székhely intézmény  
(6767 Ópusztaszer, 
Felszabadulás u. 22-26.)  
 

5.sz.  
székhely intézmény  
(6769 Pusztaszer, Kossuth 
u. 38.)  
 

6.sz.  
székhely intézmény  
(6646 Tömörkény, Petőfi 
S. u. 9/A.)  
 

2017/2018-as tanév 
kilencedik osztályosok 
létszáma 

    

 

I.4. A középiskolai feltételi tapasztalatok, felvett tanulók száma 

 I.4.1. Középiskolai továbbtanulási mutatók, érettségi tapasztalatok 

Mindenki sikeresen felvételt nyert, egy fő fellebbezéssel. 3 fő gimnáziumba, 7 fő szakgimnáziumba, 1 fő szakiskolába tanul tovább.
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 I.4.2. A középiskolákba felvételt nyert tanulók eredményeiről szóló visszajelzések 

 I.4.3. Kiemelkedő tanulói teljesítmények (megyei és országos versenyeredmények) 

 

 
A tanuló neve 

A verseny 
elnevezése 

Helyszín, időpont Elért 
eredmény 

A verseny 
fajtája  

Jójárt Bálint 3. o. matematika Szentes, május 8. megyei 
Arnold Sára 4. o. versmondó Szentes, április  megyei 
Babos Klaudia, 
Németh Barbara, 
Szabó Kornél, 
Trombitás László 8. o. 

Barátunk a 
természet 

Kecskemét, június 
9-10. 

2. országos 

Buki Napsugár, 
Horváth Orsolya, 
Németh Barbara, 
Szeri Boglárka  

Lábtoll- labda 
Diákolimpia 
Országos Döntő 

Zánka, május 18-
19. 

2.  országos döntő 
csapat 

Németh Barbara -II- -II- 2. egyéni 
Horváth Orsolya -II- -II- 5. egyéni 
Buki Napsugár -II- -II- 12. egyéni 
Szeri Boglárka -II- -II- 16. egyéni 
Lázár Noel Alex Mynest madárfotó 

pályázat 
egész éves 10. országos 

 

 

II. Pedagógiai munka elemzése és értékelése 
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II.1. Kiemelt nevelési feladatok megvalósulása 

 II.1.1. Az elmúlt tanév munkatervében és a vonatkozó intézkedési tervekben foglaltak megvalósulása 

A munkatervben foglalt kiemelt nevelési feladatok átszőtték az iskola mindennapjait, pedagógusaink igyekeztek mindezek maradéktalan 

megvalósítására. 

 II.1.2. Egészséges életmódra nevelés 

Az iskola fontos hangsúlyt fektet az egészséges életmód megtanítására. Ennek keretében osztályfőnöki órák és előadások voltak a 

tanévben. Az iskola benne van a mindennap egy alma programban. A menzai étkeztetés is ennek keretében történik. Minden évben 

folyamatos az orvosi és védőnői kontroll. A sport szeretete és a mozgás fontossága beépítve jelenik meg a tanórákban és a testnevelés 

órákban, valamint a tömegsport is szerepel a lehetőségek között. 

 

 II.1.3. Környezeti nevelés 

Biokertész szakkör 10 fő, alsós természetbúvár szakkör 14 fő, felsős természetbúvár szakkör 15 fő. Máté Bence- Mynest madárles, 

Odútelep kezelése- Arborétum, szervezett madáretetés, kerékpáros túrák a környék védett területeire, szárazelem-gyűjtés, papír- PET- 

palackgyűjtés. Környezetvédelmi mérések, háztartási és környezeti kémia és gyakorlata, komposztálás és az iskola körüli zöldterület 

ápolása, globális környezetvédelmi problémák- projekt, osztálykirándulások az ország távoli természeti értékeinek megismerésére (3. 

osztály- Dunakanyar, Börzsöny, 4. osztály Péteri- tó, 5. osztály- Gyula, 6. és 8. osztály- Magas- Bakony), Tesz- Vesz Tavasz,  

Környezettudatos Színház, Országos Méhész Egyesület mézkóstoló és bemutató, tehetséggondozás- Barátunk a természet országos 

természetismereti verseny kimagasló eredmények. 

II.1.4. Mindennapos testnevelés megvalósulása 
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Iskolánkban a mindennapos testnevelés teljes mértékben megvalósításra kerül. A heti öt testnevelés osztályonként összevonás nélkül 

órarend szerinti öt órában teljesül. Az órákon mind a 8 osztály teljes létszámban vesz részt. Nincsenek kikérővel, egészségügyi okok miatt 

felmentéssel hiányzók. Felsőben egy, alsóban három osztályban van heti 1-1 délutáni testnevelés óra; az összes többi délelőtti órarend 

szerint. Ezeket az órákat a tanítók és a testnevelő tanár legjobb tudásuk és szándékuk szerint meg is tartják az olykor mostoha 

körülmények ellenére is. Igyekeznek minél több sportjátékot megismertetni, gyakoroltatni a gyerekkel. Hétfőn és kedden néptánc órákkal 

színesedik 1-5. osztályig a mindennapos testnevelés megvalósítása. 

 

 II.2. Országos mérések tapasztalatai (kompetenciamérés – szövegértés, matematikai eszköztudás, idegen nyelvi mérés, Netfit-mérés), 

tervezett intézkedések 

 A 2016/17. tanévi idegen nyelvi mérés eredményei /angol/  

6. osztály 

 

A 6. osztályban a 18 tanulóból 15 fő vett részt az idegen nyelvi mérésben. /3 fő hiányzott/ A tanulók közül 8 fő 50 % alatti eredményt ért 

el. 7 fő ért el 50 % feletti eredményt. 1 SNI-s tanuló teljesített 30 % alatt /26 % /. 1 fő pedig 90 % -ra teljesített.  

Eredmények: 1 fő - 26 % , 3 fő - 33 % , 2 fő 36 % , 1 fő 40 % , 1 fő 43 % , 2 fő 50 % , 1 fő 53 % , 1 fő 63 % , 1fő 66 % , 1 fő 73 % és 1 fő 

90 % .  

Az osztályban az olvasott szöveggel kapcsolatos feladatokat oldották meg a gyerekek gyengébben, a hangos szöveg értése feladatok 

jobban sikerültek. 

Az osztály gyenge eredményt ért el / osztályátlag 48,33 % / , ami nem meglepő, mert az órákon is hasonló eredmények születnek.  
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A gyerekekkel még több szövegértési feladatot fogunk megoldani a következő évben  az órákon és délutáni foglalkozás keretében és 

otthoni feladatként több olvasott szövegértési feladatot kapnak. 

 

8. osztály 

 

A 8. osztályban 10 fő vett részt az idegen nyelvi mérésben. /1 tanuló igazgatói felmentést kapott/ Minden tanuló 60 % felett teljesített. 4 

fő ért el 70 % alatti, 6 fő pedig 70 és 80 % közötti eredményt.  

Eredmények: 2 fő 62 % , 1 fő 65 % ,1 fő 67 % , 2 fő 70 % ,1 fő 72 % , 1 fő 75 % és 2 fő 80 % . 

Az osztályban a hangos szöveg értése feladatok sikerültek egy kicsivel gyengébben. A 8. osztályban jól teljesítettek a tanulók, mindenki 

60 % feletti eredményt ért el, az osztály átlaga pedig 70,3 % lett. Azt hiszem a tanulók a középiskolában is megállják a helyüket és bízom 

benne hogy ott is mindenki minimum 60 % felett teljesít majd az idegen nyelvi mérésen. 

 

FIT jelentés a 2016. tanévre 6. osztály- szövegértés 

 

A 6. osztály létszáma 18 fő, ebből SNI 5 fő, BTMN 2 fő, mentesült az írás alól 1 fő. Jelentésre jogosult 13 fő. 

A tanulók átlageredménye szövegértésből: 

Pusztaszer telephelyen: 1408 (1332, 1520) 

községi általános iskolákban: 1425 (1423, 1427) 

kis községek általános iskoláiban: 1410 (1403, 1415) 

Az 1. szinten teljesített: 1 fő 
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A 2. szinten teljesített: 5 fő 

A 3. szinten teljesített: 3 fő 

A 4. szinten teljesített: 2 fő 

Az 5. szinten teljesített: 2 fő 

 

Az átlageredmények összehasonlítása az előző évekhez képest: 

2016-ban: 1408 (1332; 1520)  

2015-ben: 1524 (1382; 1669)  

2014-ben: 1561 (1480; 1627)  

2013-ben: 1303 (1185; 1387) 

Nincs szignifikáns változás a 2016-os eredményekben az előző évi eredményekhez képest. 

 

FIT jelentés a 2016. tanévre 8. osztály- szövegértés 

 

A 8. osztály létszáma 13 fő, ebből SNI 4 tanuló, jelentésre jogosult 9 tanuló. 

A tanulók átlageredménye szövegértésből: 

Pusztaszer telephelyen: 1589 (1534, 1671) 

községi általános iskolákban: 1499 (1496; 1501) 

kis községek általános iskoláiban: 1485 (1480; 1491) 

Az 1. szinten teljesített: 0 
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A 2. szinten teljesített: 0 

A 3. szinten teljesített: 1 

A 4. szinten teljesített: 7 

Az 5.- 6. szinten teljesített: 1 

 

Az átlageredmények összehasonlítása az előző évekhez képest: 

2016-ban: 1589 (1534; 1671)  

2015-ben: 1450 (1370; 1518) 

2014-ben: 1543 (1451; 1674)  

2013-ban: 1386 (1322; 1453) 

 

A 2014-es évhez képest nincs szignifikáns változás a 2016. évben, a 2015. és 2013. évhez képest javulás mutatkozik. 

A kompetencia eredmények javítása érdekében mind a két évfolyamon tartok kompetenciára felkészítő foglalkozásokat heti 1-1 órában. 

 

FIT jelentés a 2016. tanévre 6. osztály- matematika 

 

A 6. osztály létszáma 18 fő, ebből SNI 5 fő, BTMN 2 fő, mentesült az írás alól 1 fő. Jelentésre jogosult 13 fő. 

A tanulók átlageredménye szövegértésből: 

Pusztaszer telephelyen: 1377 (1310, 1478) 

községi általános iskolákban: 1432 (1430, 1434) 
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kis községek általános iskoláiban: 1432 (1426, 1436) 

Az 1. szinten teljesített: 5 fő 

A 2. szinten teljesített: 4 fő 

A 3. szinten teljesített: 2 fő 

A 4. szinten teljesített: 2 fő 

 

 

Az átlageredmények összehasonlítása az előző évekhez képest: 

2016-ban: 1377 (1310; 1478)  

2015-ben: 1484 (1383; 1591)  

2014-ben: 1575 (1542; 1609)  

2013-ben: 1486 (1411; 1559) 

A 2016. évi eredmény szignifikánsan alacsonyabb a 2014. évi eredményhez képest. 

 

FIT jelentés a 2016. tanévre 8. osztály- matematika 

 

A 8. osztály létszáma 13 fő, ebből SNI 4 tanuló, jelentésre jogosult 9 tanuló. 

A tanulók átlageredménye szövegértésből: 

Pusztaszer telephelyen: 1609 (1563, 1665) 

községi általános iskolákban: 1537 (1534; 1539) 
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kis községek általános iskoláiban: 1536 (1529; 1542) 

Az 1. szinten teljesített: 0 

A 2. szinten teljesített: 0 

A 3. szinten teljesített: 1 

A 3.-4. szinten teljesített: 4 

A 4. szinten teljesített: 2 

Az 5. szinten teljesített: 2 

 

Az átlageredmények összehasonlítása az előző évekhez képest: 

2016-ban: 1609 (1563; 1665)  

2015-ben: 1573 (1474; 1677) 

2014-ben: 1615 (1547; 1720)  

2013-ban: 1427 (1370; 1461) 

 

A 2014-es és a 2015-ös évhez képest nincs szignifikáns változás a 2016. évben, a 2013. évhez képest javulás mutatkozik. 

A kompetencia eredmények javítása érdekében mind a két évfolyamon tartok kompetenciára felkészítő foglalkozásokat heti 1-1 órában. 

 

 

                   NET FIT- mérés eredményei, tapasztalatok, intézkedések 
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Testösszetétel és tápláltsági profil 

- Testtömeg-index: 6. osztályban 16% alatt van a fokozott fejlesztésre szorulók aránya; 5. o. 20%; 7.o. fiúk 30%; 8.o fiúk 33%. 

- Testzsír százalék: 7. osztályban a legideálisabb, mert nincs fokozott fejlesztésre szoruló; 6-os lányok 9%-a; 5-es lányok 20%; 8-os 

lányok 20% 

A fokozott fejlesztés (étkezési szokások változtatása, több mozgás) szükségéről tájékoztattam az érintett tanulókat és szüleiket. 

Állóképességi profil: 5. osztály 100%-ban egészségzónát teljesített; 7.o. 90%-ban; 6.o. 83%-ban; 8.o. 60%-ban. Ezeket az eredményeket a 

motiváció erőssége is befolyásolta, ami sajnos 8.o-ban már gyengült. 

Vázizomzat fittségi profil: A 7. osztály az összes próba átlagát tekintve a legjobb: 95%-os egészségzónát teljesített. Az 5. osztály 90%-ot; 

a 6.o. 88,55-ot; a 8.o. 77,6% egészségzónát teljesített.  

Ezeket jó teljesítménynek tartom. Különösen úgy, hogy az öt próba teljesítése során egyik osztályban sem volt fokozott fejlesztést igénylő 

eredmény. 

                                                    

 

 

 II.3. A hit- és erkölcstanoktatással kapcsolatos tapasztalatok 

A 2016/2017-es tanév első félévében Katona Attila hitoktató tanított hittant. Az első és a második osztály hittan órán egy csoportot 

alkotott, így az iskolában 7 hittanos csoport indult. Az órák kedden, szerdán és csütörtökön voltak. Minden hónapban tartottunk egy 

iskolai misét, ahol a diákok olvastak fel. 

Sajnos a 6. és a 7. osztályban ritkán lehetett normális órát tartani, mivel mindkét osztályban volt egy-egy fegyelmezetlen tanuló. Ezekről 

az esetekről jegyzőkönyv készült, melyek a fegyelmi tárgyaláson bemutatásra kerültek. 
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A 2016/2017-es tanév második félévében, január 3-tól Nagy Tibor káplán vette át a hitoktatást Katona Attilától. Az osztályok száma nem 

változott. Az első és a második osztály hittan órán egy csoportot alkotott, így az iskolában 7 hittanos csoport volt. Az órák kedden, 

szerdán és csütörtökön voltak.  

Minden hónapban egy iskolai misét mutattam be, ahol a diákok olvastak fel. Illetve örömmel segítettek az előkészületekben. 

Némely osztályban a felsőbb tagozatokban nehezebben lehetett hittan órát tartani. Sokszor magatartási problémák voltak a diákokkal. 

Viszont durvább kihágások nem voltak, ezért nem láttam indokoltnak a jegyzőkönyvbe vételét.  

A legjobb eredményt az alsó osztályokban sikerült elérni, ahol a gyermekek fegyelmezetten dolgoztak. Az egyes osztályokban előforduló 

nehezebben tanuló diákok kicsit megnehezítették a tanítást, mert ők állandó odafigyelést igényeltek. 

A diákok rendszeres felmérőt írtak, így képet kaphattam arról, hogy ki mennyire igyekszik és milyen képességekkel rendelkeznek.  

 
 

 II.4. Kiemelkedő pedagógusi tevékenységek 

 II.5. Az iskolavezetőség belső ellenőrzésének és a pedagógiai ellenőrzéseknek a tapasztalatai 

  II.5.1. Óralátogatások száma és tapasztalatai 

6 óra, a látogatott pedagógusok jól felkészültek voltak, a látogatás szempontrendszere szerint valamennyi óra pedagógiailag és szakmailag 

is sikeres volt. 

  II.5.2. Bemutatótanítás (órák száma és tapasztalatai) 

3 óra hospitálás, mindhárom a pedagógusminősítés és portfólióíráshoz kapcsolódott. 

  II.5.3. Tanfelügyeleti ellenőrzésekből adódó következtetések (intézkedési terv) 
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  II.5.4. Pedagógusminősítési eljárások és tapasztalatai 

Az idei tanévben 3 kolléga minősült, mindhárman pedagógus 2. fokozatba kerültek, nagyon jó eredménnyel. 

 II.6. A nevelést-oktatást segítő munkatársak tevékenységének értékelése 

Az iskola külső és belső környezete rendezett, köszönhetően a technikai dolgozók munkájának.  

III. Az iskolai szervezet működése 

III.1. Iskolavezetőség 

1 fő telephelyvezető, 2 fő munkaközösség vezető, havonta ill. szükség esetén megbeszélések. 

III.2. Nevelőtestület 

A nevelőtestület minden hónap második keddjén tartott munkaértekezletet, ahol az aktuális feladatok megbeszélése történt. Ezen kívül 

eseti megbeszéléseket is tartottunk, valamint a kollégák napi kapcsolatban voltak egymással (kis létszámú tantestület). 

III.3. Szakmai munkaközösségek 

A felsős munkaközösség munkája: 

A felsős munkaközösség kiegyensúlyozottan dolgozik együtt. A havonta megtartott értekezleteken kívül lehetőség van a problémák 

mindennapos megbeszélésére is. Ez legtöbbször az SNI, BTMN és esetleg a HHH tanulók esetében fordul elő. Segítjük egymást 

módszertani útmutatókkal, konfliktuskezelési ötletekkel. Tartjuk a kapcsolatot az alsós kollegákkal is. 

 

III.4. Diákönkormányzat 

III.5. Gyermekvédelmi feladatokkal megbízott pedagógus, szabadidő-szervező 

IV. Az intézmény kapcsolatrendszere 

IV.1. Fenntartó szervezet – SzeGeKIF (pedagógiai munka, bérszámfejtés, könyvelés) 
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IV.2. Pedagógiai szakmai szolgáltatokkal való együttműködés 

IV.3. Szülői szervezet, szülőkkel való együttműködés 

Szülői szervezet által szervezett rendezvények: Szüreti bál, Mikulás buli, Szülők bálja, Gyermeknap. 

IV.4. Gyermekjóléti- és családsegítő szolgálat 

Napi kapcsolatban vagyunk, mint a jelzőrendszer egyik tagja, szóban és írásban is folyamatos a kommunikáció. Több család esetében 

történtek lépések. 

IV.5. Hatóságok 

Kisteleki Rendőrkapitányság- Iskolarendőr 2 hetente előadások a 3. osztályban, évente 2 alkalommal iskolaszintű. 

Védőnői Szolgálat 

IV.6. Más külső segítő szervezetek 

Máltai Szeretetszolgálat 

Pedagógiai Szakszolgálat- Kistelek 

Pusztaszer Község Közalapítványa 

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága 

 

 

V. Szervezési feladatok 

V.1. A tanítás nélküli munkanapok felhasználása, változás a munkatervhez képest 

Munkatervhez képest nem volt változás 

V.2. Iskolai ünnepélyek, rendezvények, ezek értékelése 
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Okt. 6, október 23. Advent 1,2,3,4. Karácsony, Alsós farsang, felsős farsang, Márc. 15, Anyák napja. Szüreti bál, őszi akadályverseny, 

Ópusztaszer rendhagyó történelem óra, Mikulás futás, osztálykirándulások, testvérosztály rendezvények, Ballagás, Virágvasárnap, 

diákmisék, Mercedes gyár látogatása, Operanagykövet előadása, Szent Miklós kupa, Országos Méhész Egyesület mézes nap, 

környezettudatos színházi előadás, Kulturális fesztivál, Sulisztár. 

 

VI. Pályázatok – Azok eredményessége 

VII. Továbbképzéseken, tanfolyamokon, konferenciákon való részvétel 

TIOP – 1.1.1-12/1 „Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztése a közoktatásban” projekt keretében megvalósuló- Tanulói 

tevékenységek támogatása interaktív IKT eszközökkel – 30 órás Kordás Tímea, Balog Tünde. 

Felkészítés a portfolióvédésre- Gajdacsi Zoltán, Huszárné Katona Mária, Vágó Tiborné. 

 

VIII. Egyéb, az intézmény működésével kapcsolatos, fontos történések, események 

 

 

Baks, 2017. június 08. 

 

Somogyiné Utasy Ibolya 

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

 
Az óvoda nyitva tartása takarítással: reggel 6.00 – 18.00 
Gyermekek fogadása: 7.00 - 17.00 
Az óvoda 5 napos (hétfőtől péntekig) heti 60+1 (+1 óra fogadó óra) órás munkarenddel üzemel. 
Eltérő az óvodai munkarend, a gyermekek fogadásának rendje abban az esetben, ha a 
munkaszüneti napok rendje is eltérően alakul. 
Nyári takarítási szünet: minden év augusztus első 3 hete 
Nevelés nélküli munkanapok:Nem vettünk igénybe ebben a tanévben. 
Az óvodai férőhelyek száma:45fő: az egységes óvoda-bölcsőde csoportban 15+5 (max 15 
óvodás+max 5 bölcsis), a nagy-középső csoportban 25 fő. Az intézménybe felvehető gyermekek 
maximális összlétszámát a mindenkori hatályos Alapító Okirat tartalmazza. A csoportok 
minimális illetve maximális létszámát a Nkt. határozza meg. Az év közbeni gyermeklétszám 
(átvétel miatti) eltérést nem kell engedélyeztetni a Fenntartóval. 
Az egységes óvoda bölcsőde szervezeti átalakítására fog sor kerülni, helyette mini-bölcsőde lesz. 
A K.T.99/E § -a 2018. szept. 1-ig adott haladékot a módosításra, így pályázati forrásból lesz idő 
az átszervezésre. 
 
 
Az óvodás gyerekek létszáma: 2016 okt .1-én  :31 

2017 máj. 31-én :37 
2017. szept. 1-én várható:37 - ebből 32 óvodás és 5 

bölcsődés 
HH(hátrányos helyzetű gyermek):2 
HHH(halmozottan hátrányos helyzetű):3 
Rendszeres gyermek véd. kedvezményre jogosult:16 
Tanköteles korú gyermek : 10, iskolába megy 7  gyermek. 
 
3 gyermek szülői kérésre még egy évig óvodában marad.  
2017  jun.15-ig beiratkozott az óvodába a 2017-2018-es tanévre  7 új gyerek,5 bölcsődés korú, 2 
óvodás korú. Így a tanév kezdő létszám    37 lesz, a folyamatos felvétel miatt a tanév során a 
létszám változni szokott.  
A következő tanév életkori eloszlása: 
Tanköteles korú(nagycsoportos): 18 
Középsős:8  
Kiscsoportos:6 
Bölcsődés:5 
A NKT. 8§ 1 bek. alapján minden 3 éves korú gyermek beiratkozott,  az egységes óvoda-
bölcsőde csoportban a felvehető 2-3 évesek  100 % voltak. A gyermekek hiányzása és annak 
igazolása rendben zajlott, szabálysértés nem történt. 
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Személyi feltételek: 
3 óvónő, 3 dajka, 1csecsemő és kisgyermek nevelő dolgozik az óvodában, két műszakos 
munkarendben. A  negyedik óvónői állást pályázat útján hirdette az intézmény igazgató, de a 
pályázat sikertelen volt, a munkát  egyenlőtlen munkabeosztással szerveztem meg. 
Egy óvónő ebben az évben nyugdíjba megy, helyette július 3-tól helyettesítő óvodapedagógust 
fogunk alkalmazni, neki bölcsődére vonatkozó képesítése is van. 
2014 szeptember 01-től az óvoda-bölcsőde  működéséhez szükséges csecsemő és kisgyermek 

nevelőt  alkalmaznunk. Az ő feladata az óvodai térítési díjjakkal és egyéb adminisztrációval 
kapcsolatos teendők ellátása is, mivel a képesítése erre alkalmassá teszi. 
Két óvónőnek speciális 30 órás tanfolyamot kellet végezni a kétéves korú kisgyermekek 
neveléséhez. 
 
 

Logopédus heti 4 órában állt rendelkezésünkre, 10  óvodás beszédét fejlesztette. 
Fejlesztő pedagógushoz  6 gyerek járt, 2 beilleszkedési-tanulási-magatartási (BTM)zavarral 
küzd. 
Sajátos nevelési igényű gyerek nincs intézményünkben. 
 
Tárgyi feltételek: 
Két foglalkoztatóban folyik az óvodai nevelés. A harmadik foglalkoztatóban  kis létszámú 
csoportokban, ill. egyénileg a képességfejlesztő,  logopédiai, pszichológusi foglalkozások 
folynak. 
A működéshez szükséges eszközök, berendezések rendelkezésünkre állnak. 
Az elmúlt években pályázati forrásokból tudtuk fedezni az óvoda  szakmai anyag  és játék 
szükségletét.  
Az óvoda játszó udvara az elmúlt években majdnem teljesen megújult, még  a homokozó vár 
átalakításra. A hátsó udvar kerítésének javítására szükség lesz. 
A napkollektor hatékony működésének köszönhetően az óvoda áram fogyasztását teljesen fedezi. 
A gázzal előállított meleg víz árammal történő előállítása gazdaságos lenne, technikailag át kell 
gondolni. 
Pályázatból kerül kialakításra a külön mini-bölcsődei terem, hozzá mosdó felújítás, és az óvoda 
külső környezetének, bejáratának felújítása. 
 
Kapcsolat a szülőkkel 
Mindkét csoportban három szülői értekezletet tartottunk. Állandó, napi kapcsolatot tartunk a 
szülőkkel, a beszoktatás ideje alatt a szülők bejöhetnek gyerekeikkel a csoportszobába, 
megismerkedni az óvodával, a gyerekekkel, óvónénikkel. Nyíltnapokat tartottunk, hogy a szülők 
bepillantást nyerhessenek a kicsik napi tevékenységeibe. 
Rendezvényeinken mindig számíthatunk a szülők erkölcsi és anyagi támogatására. 
Ebben a tanévben Farsangkor jótékonysági rendezvényt szerveztünk, ami a családokkal közösen 
adott lehetőséget az ünneplésre, a közös élményre, így közelebb kerülnek egymáshoz a szülők, 
pedagógusok és gyerekek. A befolytpénzből udvari játékokat vásároltunk a gyerekeknek. 
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Kapcsolat az iskolával  
Az iskola vezetőiével egyeztetjük a tankötelezettség kapcsán a teendőket, a rendezvényeket, 
szülői értekezleteket, közös rendezvényeink vannak ( Karácsony, Március 15. ). A leendő tanító 
többször látogatás tett az óvodában, hogy a gyerekekkel és a szülőkkel megismerjék egymást, a 
gyerekekkel is voltunk látogatóban  az iskolában. 
 
Kapcsolat a Térségi Intézményi Társulással 
Az intézmény igazgatójával és a  tagintézmény vezetőkkel havonta találkozunk, kapcsolatunk 
együttműködően jónak mondható, ha szükséges segítjük egymást,  a közös pályázatokban 
összehangoltan  dolgozunk, közös továbbképzéseket, szakmai napokat szerveztünk. Ebben a 
tanévben igazgató úr 2 napon, mindkét csoportban vezetői látogatáson ellenőrizte a 
tagintézményünket, pozitív visszajelzésekkel véleményezte munkánkat. 
 
Nevelési munka 
Az óvodában ebben a tanévben egy  nagy-középső csoport és egy egységes óvoda-bölcsőde  
csoport működött, a nagyobbak csoportjába jártak az iskolába induló nagyok és a középsősök, a 
kicsik csoportjába jártak a bölcsisek és a kiscsoportos korúak. Az óvoda Pedagógiai Programja a 
Tevékenységközpontú Óvodai Program szemléletét követi. A gyermekek egyéni fejlődését 
fejlődési naplóban követjük nyomon, erről  a K.T. rendelkezése alapján évente  legalább kétszer 
tájékoztatjuk a szülőket. Megállapítottuk, hogy önmagához képest minden kisgyermek fejlődött. 
Főbb feladataink közé tartozik a minél több, változatos tevékenység lehetőségének 
megteremtése, a gyerekek képességeinek kibontakoztatása, az alap kompetenciák fejlesztése. A 
hátrányos helyzetű és részképességek fejlődésében elmaradott, ill. a kiemelkedő képességű 
gyerekekre egyénre szabott fejlesztési terveket készítenek az óvónők, a Szakszolgálat ellenőrzése 
és útmutatása alapján.  Sajnos egyre több azon gyerekek száma, akik ilyen felzárkóztatást, 
fejlesztést igényelnek. Pontos heti-, ill. órarend szerint történik a gyerekek differenciált 
fejlesztése. 2 fő BTM-es gyerek van az óvodában. 
Kiemelt szakmai feladat , a pedagógus életpálya modell bevezetésével kapcsolatos minősítési 
eljárás, és intézményi önértékelési feladatok új rendszerének elsajátítása és bevezetése. Ez 
hosszadalmas, nehézkes, sok egyéb feladatot ró a pedagógusokra .Ehhez szakmai segítséget 
kértünk és kaptunk a szegedi Pedagógiai Oktatási Központtól. 
 
Az egységes óvoda-bölcsőde intézmény szerkezetét 2018. 09.01.-ig át kell alakítani a NKT. 99/E 
§ értelmében. Az előzetes tájékoztatás és pályázati kiírás alapján „Mini-bölcsőde” létrehozása 
lesz lehetséges. A kormányhivatalnál megkezdődött a változás engedélyeztetése, alapító okirat 
módosítás. 
 
 
Gyermekvédelem. 
2 veszélyeztetett gyermeket tartunk nyilván, halmozottan hátrányos helyzetű: 3 gyerek. 
Szoros kapcsolatot tartunk a védőnővel, jegyző úrral, igyekszünk minden lehetőséget 
megragadni, hogy segíteni tudjunk a rászorulóknak. A családsegítő szolgálattal szorosabb lett a 
kapcsolatunk, a családgondozó együttműködő, amikor szükség volt rá, megszervezte a 
családlátogatást, ellenőrzést. 
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Étkezés 
Az óvodában melegítő konyha üzemel. Az étel szállítást és a  konyha működtetését heti 
váltásban 1 dajka végzi, HACCP  minőség biztosítási rendszer előírásait követve. 
34 gyerek étkezik, 16-an gyermekvédelmi kedvezmény alapján, 17-en jövedelem igazolás 
alapján kapnak ingyenes étkezést,  jövedelem igazolás alapján 1 gyermek fizet teljes árat az 
étkezésért. 
Az étel minősége jó, a mennyisége a szűkös normatívának megfelelő. Fizetéssel elmaradva  
nincs senki. Az egységes óvoda-bölcsődei csoportban a legkisebbek étkeztetését  külön meg 
kellett szervezni, ők 4-szer étkeznek naponta.  
 
Intézményi Önértékelés 
Ebben a tanévben vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés volt az óvodában. A visszajelzések és 
értékelés pozitív, megerősítő megállapításokat fogalmazott meg, ill javaslatokat az önértékelési 
feladatokhoz a továbbiakban. 
A tanév végég a pedagógiai munka belsőellenőrzésének megállapítása alapján minden dolgozó 
kiválóan alkalmas a munkakörét ellátni. 
 
  
Rendezvényeink 
 
Őszi gyümölcs nap 
Mikulás 
Fenyőünnep 
Farsang 
Nyíltnapok 
Anyák napja 
Gyerek nap  
Évzáró 
 
Támogatások 
-Farsangkor jótékony célú rendezvényt szerveztünk, a bevételt udvari játék vásárlásra 
fordítottuk. 
 145 000 Ft képviselői alap felajánlást kaptunk Kósáné Buknicz Mária képviselő asszonytól, 
kirándulni vittük a gyerekeket Kecskemétre a Vadasparkba és a Planetáriumba.  
 
 
Pályázatok  
TOP 1.4.1-15 pályázat beadásra került, hogy az egységes óvoda-bölcsőde átalakítására a 
megfelelő infrastruktúra rendelkezésre álljon, a pályázat nyert, a megvalósítás folyamatban van. 
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Pénzügyek 
Az alapvető működési költségből a kötelező szakfeladat ellátását az eddigi pályázatok 
forrásaiból jelentősen tudjuk kiegészíteni(anyag és eszköz beszerzés) 
 A tagintézmény  költségvetése megközelítőleg a tervezettnek megfelelően alakul. 
 
 
Pusztaszer 2017. 06 25. 
 

Petkov Gáborné 
Tagintézmény-vezető 















BESZÁMOLÓ a VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

    A településen a védőnői teendőket 1993. szeptember 06. óta látom el. Az előző években tapasztalt 

demográfiai mutatók éveken keresztül hasonlóan alakultak, idén enyhe csökkenést mutatnak. 

A várandós anyák száma jelenleg 5 fő, eddig 2 szülés volt. A várandós anyák gondozása az előző 

évek gyakorlata szerint történik. Havonta 1 alkalommal, kisteleki nőgyógyász tart tanácsadást. 

Ilyenkor történik a várandósok részére a különböző igazolások kiállítása, a szakmai teendők 

megbeszélése és az egyes vizsgálatok időpontjainak egyeztetése.  

   Védőnői fogadóóra a hét minden munkanapján 8-9-ig, önálló védőnői tanácsadás minden 

csütörtökön 8-10-ig biztosított a várandós anyák részére. Ilyenkor testsúlymérés, vérnyomás 

ellenőrzés, vizeletvizsgálat, magzati szívhanghallgatás történik, ellátom az anyákat az egyes 

vizsgálatokra szóló beutalókkal, időpontot egyeztetek a vizsgálatot végző intézményekkel, értékelem 

önállóan vagy a háziorvossal konzultálva a hozott leleteket, ellátom az anyákat a korának és 

állapotának megfelelő életmódbeli tanácsokkal. 

   A védőnői tanácsadást természetesen a csecsemők és kisgyermekek is igénybe veszik, szintén 

csütörtökön 10-12-ig, számukra testsúly,- testmagasságmérést és kornak megfelelő status 

vizsgálatokat végzek. 

   Jelenleg 9 csecsemő és 13 kisded gondozása a feladatom. A szaktanácsadási rend itt úgy alakul, 

hogy kéthetente jön Kistelekről gyermekgyógyász. Ilyenkor történik az életkorhoz kapcsolódó status 

vizsgálatok elvégzése és a szakorvosi konzíliumot igénylő problémák megbeszélése. 

   A háziorvos is tart tanácsadást a praxisában lévő gyermekek részére, szintén kéthetenkénti 

gyakorisággal. itt kapják meg a csecsemők és gyermekek a védőoltásokat. 

   A 3-6 éves korosztály létszáma: 37 fő, az ő gondozásuk rendszerint az óvodában történik.   

   Szükség szerint végzek a fejtetvesség vizsgálatot, amely sajnos visszatérő probléma, de szerencsére 

minimális a fertőzöttek száma. 

   Az iskolai tevékenység kapcsán minden oktatási évben el kell végezni négy osztály védőnői és orvosi 

szűrővizsgálatát. Minden oktatási évben 3 osztály részesül kötelező védőoltásban, összesen 6 

alkalommal, ezek előkészítése, szervezése is védőnői feladat. 3 évvel ezelőtt bevezetésre került a 7. 

osztályos lányok körében a választható méhnyakrák elleni védőoltás, melyet az állam ingyen 

biztosított a szülők részére. Nagy örömömre szolgált, hogy minden gyermek családja kérte a 

védőoltást. Ebben a z egészségkultúra fejlődését látom, mert a szülők felismerték azt, hogy milyen 

fontos a megelőzés.  

    Ezen kívül egészségnevelés is történik az iskolában az osztályfőnökökkel egyeztetett témában.  



   A családlátogatás is fontos részét képezi a munkámnak.  Ez biztosítja számomra, hogy megismerjem 

a család életkörülményeit, szokásait. Ezek mind nagymértékben befolyásolják a várandós anyák és a 

családban élő gyermekek egészségi állapotát. Itt tudom megtenni javaslataimat, tanácsaimat az 

esetleges szükséges változtatásra vonatkozóan. 

   Sajnos egyre gyakrabban találkozom olyan családokkal, ahol valamilyen veszélyeztető tényező áll 

fenn, legyen az egészségügyi vagy szociális ok esetleg mindkettő együtt. Az ő gondozásuk nagy 

odafigyelést igényel. 

   Rendszeresen részt veszek továbbképzéseken, hogy naprakész információkkal tudjam segíteni a 

védőnői szolgáltatást igénybevevők életét. 

    Ezen kívül napi kapcsolatban vagyok a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat munkatársával, 

megbeszéljük a felmerült problémákat, megpróbálunk megoldást keresni, szinte heti 

rendszerességgel közösen teszünk családlátogatásokat. 

   Az elmúlt évben jeleztem, hogy, egy kisérleti projekt keretében méhnyakszűrést  végeztem  

településen. A projekt sikeresen zárult, így 2015. október hónaptól országos szinten a védőnők is 

végezhetnek ilyen szűrést /természetesen az, aki rendelkezik a megfelelő képzettséggel/. Tavaly óta 

megtörtént a Védőnői Szolgálat működési engedélyének módosítása, így már hivatalos formában 

végezhetem a méhnyakszűrést, így helybe hoztuk a nők részére ezt a fontos szűrővizsgálatot abban a 

reményben, hogy ezzel hozzájárulunk a halálozási arány csökkenéséhez. 

   Azon kívül részt veszek minden olyan projektben, mely a települési egészségterv része.  

   Örömömre szolgált, hogy idei évben sikerült megvásárolni egy magzati szívhanghallgatót és 1 

hallásszűrésre alkalmas készüléket, melyek eddig nem álltak rendelkezésemre és ez megnehezítette a 

munkámat és a szakmai vezetéstől is nagyon sok elmarasztalást kaptam miatta.  

   Ezúton szeretném megköszönni Polgármester Úrnak és Kovács Henriettnek, hogy megtalálták a 

módját annak, hogy megvalósulhasson a beszerzés. 

   Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet a beszámolóm elfogadására!   

                                                           

                                                                                                         Tisztelettel: Gubina Tiborné 

                                                                                                                                   védőnő 

 

Pusztaszer, 2017.06.22 



Pusztaszer Község Polgármesterétől 
 
Iktatószám:  443-3/2017             

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

2017. június 28-ai ülésére 
 
Tárgy: A községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.16.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A helyi önkormányzatokra vonatkozóan az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)- (5) bekezdése 
alapján készítjük el a  2017. évi költségvetési rendelet módosítását, amely a 2017. I. negyedév végére összegyűlt 
változások költségvetési előirányzatokon történő átvezetése. A javasolt rendelet-módosítást az alábbi indokolással 
terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 
 
 
BEVÉTELI JOGCÍMEK 
 
I. Önkormányzati költségvetési és finanszírozási bevételek (8.651.669Ft) 
 
I.1 Működési költségvetési bevételek 
 
I.1.1. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.024.945Ft) 
 

B115 Működési célú költségvetési tám. és kieg. tám.  
A következő összegekkel javaslom emelni az előirányzatot (180.688Ft)   

2017. évi bérkompenzáció 180.688Ft. 
 
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
A következő összeggel javaslom emelni az előirányzatot (6.844.257Ft) 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, Startmunka mintaprogramok támogatása 6.844.257Ft. 
 

I.2.2. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1.607.185Ft) 
 
B25 Egyéb felh. célú támogatás bevétele áh-on belülről  
A következő összeggel javaslom emelni az előirányzatot (1.607.185Ft) 

Startmunka programok fejlesztési támogatása 1.607.185Ft. 
 
I.1.3 B3 Közhatalmi bevételek (15.349Ft) 
 

B36 Egyéb közhatalmi bevétel (15.349Ft) 
A következő összegekkel javaslom emelni az előirányzatot (15.349Ft) 

Pótlék, bírság, igazg. szolg.díj bevétel 15.349Ft. 
 

I.1.4 B4 Működési bevételek (4.190Ft) 
 

B411 Egyéb működési bevételek (4.190Ft) 
A következő összegekkel javaslom emelni az előirányzatot (4.190Ft) 
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KIADÁSI JOGCÍMEK 
 
1.  Önkormányzati költségvetési és finanszírozási kiadások (8.951.669Ft) 
 
I.1. Működési költségvetési kiadások 
 
 I.1.1. K1 Személyi juttatások (1.898.995Ft) 
 A következő összeggel javaslom növelni az előirányzatot (1.898.995Ft) 

2017 évi bérkompenzáció, Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás illetmény,Startmunka projektekben 
foglalkoztatottak illetménye, reprezentáció 1.898.995Ft. 
 
I.1.2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (194.612Ft) 

A következő összegekkel javaslom növelni az előirányzatot (194.612Ft) 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás projektekben tevékenykedők illetményéhez kapcsolódó szociális 
hozzájárulási adó,  Startmunka projektekben foglalkoztatottak illetményéhez kapcsolódó szociális 
hozzájárulási adó, 2017. évi bérkompenzációhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó 194.612Ft. 
 
I.1.3. K3 Dologi kiadások (3.376.890Ft) 
A következő összegekkel javaslom emelni az előirányzatot (3.376.890Ft) 

Szolgáltatási kiadások, valamint a hozzájuk kapcsolódó ÁFA előirányzat növekménye 3.376.890Ft. 
 
I.1.5.K5  Tartalékok (-131.648Ft) 
A következő összeggel javaslom emelni az előirányzatot (2.006.789Ft) 

Egyéb működési célú támogatások, közhatalmi bevételek, működési célú támogatások 2.006.789Ft 
előirányzat növekedése miatti tartalék előirányzat növelés 2.006.789Ft összegben. 

 
A következő összeggel javaslom csökkenteni az előirányzatot (2.138.437Ft) 

Tartalék előirányzatból átcsoportosítás rovatok kiadásaira 2.138.437Ft. 
 
I.2. Felhalmozási költségvetési kiadások 
 
 I.2.5. K5 Tartalékok (1.607.185Ft) 
 A következő összegekkel javaslom növelni az előirányzatot (1.607.185Ft) 

Startmunka tárgyi eszköz beszerzés előirányzat növelése 1.607.185Ft összegben.  
 

I.1. Finanszírozási kiadások  
 

I.1.9. K9 Finanszírozási kiadások működési (1.705.635Ft) 
 A következő összegekkel javaslom növelni az előirányzatot (1.705.635Ft) 

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése központi költségvetésnek 1.705.635Ft összegben.  
 

 

Az indokolás számszaki melléklete tartalmazza a módosított előirányzatokat, cím- és előirányzat csoport szerinti 
bontásban. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szöveges indokolás és a mellékletekben szereplő 
számadatok alapján fogadja el a 2017. évi költségvetési rendelet módosítását tartalmazó rendelet-tervezetet. 
 
 
 
Pusztaszer, 2017. június 19. 

 
 
 
Máté Gábor 
polgármester 
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RENDELET-TERVEZET 
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 
……/2017.(………) önkormányzati rendelete 

 
a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 

2/2017.(III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
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) A Kör. 4. § (1) bekezdésében meghatározott költségvetési bevételi főösszeg 88.053.595Ft-ra (Nyolcvannyolcmillió-
ötvenháromezer-ötszázkilencvenöt forintra) változik. 
 
(2) A Kör. 4. § (1) bekezdésében meghatározott költségvetési kiadási főösszeg 146.064.025Ft-ra (Száznegyvenhatmillió-
hatvannégyezer-huszonöt forintra) változik.   
 
(3) A Kör. 4. § (1) bekezdésében a költségvetési egyenleg 58.010.430Ft. 
 
2. § (1) A Kör. 1. melléklete (Bevételek) helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
 
(2) A Kör. 2. melléklete (Kiadások) helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 
 
(3) A Kör. 3. melléklete (Előirányzat felhasználási ütemterv) helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 
 
(4) A Kör. 4. melléklete (Bevételek és kiadások tevékenységenként) helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 
 
(5) A Kör. 5.  melléklete (Működési mérleg, Felhalmozási mérleg, Összevont mérleg) helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 
 
(6) A Kör. 8. melléklete (Kimutatás a 2017. évi bérjellegű juttatásokról) helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 
 
(7) A Kör. 10. melléklete (Központi költségvetési kapcsolatokból származó támogatások) helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 
 
3. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. március 31-étől kell 
alkalmazni. 
 
 
 
 
 
                          Máté Gábor 
                          polgármester 

                                  dr. Jaksa Tibor 
                                        aljegyző 

 



 1. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017(III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 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

2017. I né 

módosított 

előirányzat Ft-ban

139 117 991    147 769 660    

118 282 646    125 327 130    

20 835 345      22 442 530      

I. 1 B1,B3-4, B6   Működési költségvetési bevétel 79 401 926      86 446 410      

1 B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 50 848 184          57 873 129         

1 B11 A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 42 717 084           42 897 772          

1 B111 Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok 3 168 830             3 168 830            

1 B111 Közvilágítás fenntartásával kapcsolatos feladatok 13 760 000           13 760 000          

1 B111 Köztemető fenntartás 1 267 806             1 267 806            

1 B111 Közutak fenntartásának támogatása 3 836 300             3 836 300            

1 B111 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok 5 384 698             5 384 698            

1 B111 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 1 053 150             1 053 150            

1 B111 A 2015 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 76 200                  76 200                  

1 B113 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 11 588 000           11 588 000          

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

1 B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 627 920             1 627 920            

1 B115 2017. évi bérkompenzáció -                          180 688               

1 B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  8 131 100             14 975 357          

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

őrszolgálat
1 080 000             1 080 000            

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

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

1 B16 Elkülönített állami pénzalapok műk. célú támogatás bevételei -                          6 844 257            

3 B3 Közhatalmi bevételek 24 400 000          24 415 349         

3 B34 Vagyoni típusú adó Magánszemélyek kommunális adója 5 000 000             5 000 000            

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

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

3 B36 Egyéb közhatalmi bevételek Pótlékok, bírságok -                          15 349                  

4 B4 Működési bevételek 4 118 142            4 122 332           

4 B402 Szolgáltatások ellenértéke 22 500                  22 500                  

4 B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 927 100                927 100               

4 B404 Tulajdonosi bevételek 3 148 942             3 148 942            

4 B405 Ellátási díjak 9 600                     9 600                    

4 B408 Kamatbevételek 10 000                  10 000                  

4 B411 Egyéb működési bevételek -                          4 190                    

6 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 35 600                  35 600                 

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

I. 2 B2, B5, B7 Felhalmozási költségvetési bevétel -                     1 607 185        

2 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -                         1 607 185           

2 B25 Elkülönített állami pénzalapok felhalmozási célú támogatás bevételei -                          1 607 185            

5 B5 Felhalmozási bevételek -                         -                        

7 B7
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 

kívülről
-                         -                        

B8 Finanszírozási bevételek 59 716 065      59 716 065      

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

I. 2 8 B813 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 20 835 345           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 2/2017.(III.16.)önkormányzati rendelet módosításáról 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

2017. I.né  

módosított 

előirányzat Ft-ban

   139 117 991         147 769 660    

   118 282 646         125 327 130    

     20 835 345           22 442 530    

I. 1 K1-5 Működési költségvetési kiadások    118 282 646         123 621 495    

1 K1 Személyi juttatások 25 333 179       27 232 174         

2 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 949 169         5 143 781            

3 K3 Dologi kiadások 26 833 660       30 210 550         

4 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 11 588 000       11 588 000         

5 K5 Egyéb működési célú kiadások 49 578 638       49 446 990         

5 K506 Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Többcélú Társulás 2 948 844          2 948 844            

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

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

központ és gyermekjóléti szolgálat
454 000             454 000                

5 K506 Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Közös Hivatal 5 801 766          5 801 766            

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

5 K512 Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Non-profit szervek 1 500 000          1 500 000            

5 K513 Képviselői alap tartalék 1 500 000          1 500 000            

5 K513 Tartalékok 20 879 128        20 747 480          

I. 2 K5-8 Felhalmozási költségvetési kiadások 20 835 345    22 442 530      

5 K513 Tartalékok -                   1 607 185            

6 K6 Beruházások 891 298            891 298               

7 K7 Felújítások 19 944 047       19 944 047         

K7 Köztemető felújítás 19 944 047        19 944 047          

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

I. K9 Finanszírozási kiadások -                   1 705 635        

1 9 K9 Finanszírozási kiadások működési -                      1 705 635            

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
szeptemb

er
október november december összesen

B1

Működési célú 

támogatások 
5 193 106 3 411 269 3 591 958 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 42 897 772

B1

Működési célú 

támogatások 
504 258 504 258 7 618 515 504 258 504 258 774 258 1 004 258 1 004 258 774 258 504 258 504 262 774 258 14 975 357

B3 Közhatalmi bevételek
2 034 000 2 034 000 2 049 349 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 24 415 349

B4 Működési bevételek
343 178 343 184 347 368 343 178 343 178 343 178 343 178 343 178 343 178 343 178 343 178 343 178 4 122 332

B6

Működési célú átvett 

pénzeszközök
35 600 35 600

Működési költségvetési 

bevételek
8 074 542 6 292 711 13 607 190 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 86 446 410

Felhalmozási költségvetési 

bevételek
1 607 185 1 607 185

Rovatrend Megnevezés január február március április május június július augusztus
szeptemb

er
október november december összesen

K1-5

Működési költségvetési 

kiadások
9 773 554 9 773 554 15 112 403 9 773 554 9 773 554 9 773 554 9 773 554 9 773 554 9 773 554 9 773 554 9 773 553 10 773 553 123 621 495

K5-8

Felhalmozási költségvetési 

kiadások
1 607 185 445 649 445 649 19 944 047 22 442 530

Költségvetési kiadások 

öszesen
9 773 554 9 773 554 16 719 588 10 219 203 9 773 554 10 219 203 9 773 554 9 773 554 29 717 601 9 773 554 9 773 553 10 773 553 146 064 025

Rovatrend Megnevezés január február március április május június július augusztus
szeptemb

er
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

Rovatrend Megnevezés január február március április május június július augusztus
szeptemb

er
október november december összesen

K9
Finanszírozási működési 

kiadás
1 705 635 1 705 635

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási bevételek

Költségvetési kiadások

3. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …../2017.(……) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv a 2017. évre

Költségvetési bevételek



4. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.16.)  önkormányzati rendelet módosításáról szóló ...../2017.(.......) önkormányzati rendelethez

 Lakás- és 

helyiséggazdálk

odás 

Sport, ifjúsági 

ügyek
Ft

Rovat

rend
 Bevételek megnevezése 

 Közutak, hidak 

alagutak  

üzemeltetése, 

fenntartása 

045160-1  

 Város és 

községgazdálk

odási egyéb 

szolgáltatások 

066020-1 

Köztemető 

fenntartás és -

működtetés 

013320-1

 Az 

önkormányzati 

vagyonnal való 

gazdálkodással 

kapcsolatos 

feladatok 

013350 

 

Szabadidőspor

t-(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 

 

Önkormányzato

k elszámolásai a 

központi 

költségvetéssel 

018010-1 

 Támogatási 

célú 

finanszírozási 

műveletetk 

018030-1 

Önkormányzat

ok funkcióra 

nem sorolható 

bevételei 

államháztartás

on kívülről 

900020-1 

Összesen

B1

 Működési célú 

támogatások 

államháztartáson belülről 

1 080 000     3 182 200     3 868 900     49 742 029     57 873 129     

B2

 Felhalmozási célú 

támogatások 

államháztartáson belülről 

1 607 185       1 607 185       

B3  Közhatalmi bevételek 5 000             24 410 349    24 415 349     

B4  Működési bevételek 518 423        387 500        2 783 942     43 226           200 000        100 000        89 241           4 122 332       

B6
 Működési célú átvett 

pénzeszközök 
35 600           35 600             

B7
 Felhalmozási célú átvett 

pénzeszközök 
-                  -                  -                    

B1-7
 Költségvetési bevételek 

összesen 
-                 1 639 023    387 500        2 783 942    43 226          3 182 200    4 068 900    100 000        -                 89 241          51 349 214    24 410 349   88 053 595     

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 

-                 1 639 023    387 500        2 783 942    43 226          3 182 200    4 068 900    100 000        -                 89 241          51 349 214    59 716 065   24 410 349   147 769 660   

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási bevételek alaptevékenységenként 2017.

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

 Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 

bekezdése szerinti helyi közügyek, 

valamint helyben biztosítható 

közfeladatok körében ellátandó 

helyi önkormányzati feladatok  

 Településüzemeltetés   Egészségügyi alapellátás 

 Kulturális szolgáltatás, 

könyvtári ellátás, helyi 

közművelődési tevékenység  

Önkormányzati működéssel, 

döntéselőkészítéssel,végrehajtással kapcsolatos 

feladatok 

1



4. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.16.)  önkormányzati rendelet módosításáról szóló ...../2017.(.......) önkormányzati rendelethez

Hulladékgazdálk

odás

Sport, ifjúsági 

ügyek

Rovat

rend
Kiadások megnevezése

 Közutak, hidak 

alagutak  

üzemeltetése, 

fenntartása 

045160-1  

 Város és 

községgazdálk

odási egyéb 

szolgáltatások 

066020-1 

 

Önkormányzat

ok 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, 

ártalmatlanítás

a 051040-1

 Szabadidősport-

(rekreációs 

sport-) 

tevékenység és 

támogatása 

081045-1

K1 Személyi juttatások 7 979 150 6 622 784 1 096 900 3 011 440 1 110 400

K2

Munkaadókat terhelő 

járulékok és szociális 

hozzáárulási adó

1 749 356 1 356 725 257 458 687 024 260 943

K3 Dologi kiadások 2 286 000 10 294 690 1 651 000 342 900 6 032 500 823 590 339 090 755 650 647 700 3 238 170 817 880 1 379 500

K4
Ellátottak pénzbeli 

juttatásai

K5 Egyéb működési célú kiadás 21 830 610 3 868 900 750 000 750 000

K5
Egyéb működési célú kiadás 

tartalék
23 854 665

K8 Beruházás 891 298

K8 Felújítás 19 944 047

Költségvetési kiadások 

összesen
2 286 000 44 769 159 7 979 509 1 651 000 21 641 305 21 830 610 6 032 500 4 522 054 4 207 990 755 650 2 019 043 3 988 170 817 880 2 129 500

K9 Finanszírozási kiadás 

 Költségvetési és 

finanszírozási kiadások 

összesen 

2 286 000 44 769 159 7 979 509 1 651 000 21 641 305 21 830 610 6 032 500 4 522 054 4 207 990 755 650 2 019 043 3 988 170 817 880 2 129 500

Létszám 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00

ebből közfoglalkoztatott

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási kiadások alaptevékenységenként 2017.

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

 Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 

bekezdése szerinti helyi közügyek, 

valamint helyben biztosítható 

közfeladatok körében ellátandó 

helyi önkormányzati feladatok  

 Településüzemeltetés  Egészségügyi alapellátás 

 Kulturális szolgáltatás, könyvtári 

ellátás, helyi közművelődési 

tevékenység  

2



4. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.16.)  önkormányzati rendelet módosításáról szóló ...../2017.(.......) önkormányzati rendelethez

Településüzem

eltetés 
Ft-ban

Rovat

rend
Kiadások megnevezése

Hosszabb 

időtartamú 

Köz 

foglalkoztatás 

041233-1

Közfoglalkozta

tási 

mintaprogram 

041237-1

Intézményen 

kívüli 

gyermekétkezt

etés 104037

Egyéb szociális 

és 

természetbeni 

ellátások, 

támogatások 

(szociális 

ösztöndíjak) 

107060-1

 

Önkormányzat

ok 

elszámolásai a 

központi 

költségvetéssel 

018010-1 

Összesen

K1 Személyi juttatások 2 485 655 4 925 845 27 232 174

K2

Munkaadókat terhelő 

járulékok és szociális 

hozzáárulási adó

289 703 542 572 5 143 781

K3 Dologi kiadások 393 700 254 000 954 180 30 210 550

K4
Ellátottak pénzbeli 

juttatásai
11 588 000 11 588 000

K5 Egyéb működési célú kiadás 27 199 510

K5
Egyéb működési célú kiadás 

tartalék
23 854 665

K8 Beruházás 891 298

K8 Felújítás 19 944 047

Költségvetési kiadások 

összesen
3 169 058 5 722 417 954 180 11 588 000 146 064 025

K9 Finanszírozási kiadás 
1 705 635

1 705 635

 Költségvetési és 

finanszírozási kiadások 

összesen 

3 169 058 5 722 417 954 180 11 588 000 1 705 635 147 769 660

Létszám 10,00 13,00 23,00

ebből közfoglalkoztatott

10,00 13,00 23,00

Közfoglalkoztatás Szociális ellátások

 Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 

bekezdése szerinti helyi közügyek, 

valamint helyben biztosítható 

közfeladatok körében ellátandó 

helyi önkormányzati feladatok  

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási kiadások alaptevékenységenként 2017.

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

és megnevezés)  

3



5. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ...../2017.(......) önkormányzati rendelethez

 Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT 

2017. évi eredeti 

előirányzat

2017. I.né módosított 

előirányzat

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -                                      1 607 185                      

B5 Felhalmozási bevételek -                                      -                                   

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -                                      -                                   

Költségvetési bevételek -                                      1 607 185                      

B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 20 835 345                       20 835 345                   

B8 Finanszírozási bevételek 20 835 345                       20 835 345                   

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 20 835 345                       22 442 530                   

  Ft-ban 

 ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT 

2017. évi eredeti 

előirányzat

2017. I.né módosított 

előirányzat

K5 Tartalék felhalmozási célú -                                      1 607 185                      

K6 Beruházás 891 298                             891 298                         

K7 Felújítás 19 944 047                       19 944 047                   

K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -                                      -                                   

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás -                                      -                                   

Költségvetési kiadások 20 835 345                       22 442 530                   

K9 Finanszírozási kiadások -                                      -                                   

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 20 835 345                       22 442 530                   

 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 2/2017.(III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ..../2017.(.....) önkormányzati rendelethez

 Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT 

2017. évi eredeti 

előirányzat

2017. I. né 

módosított 

előirányzat

B11
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati 

feladatainak általános támogatása
42 717 084           42 897 772                

B16 Egyéb működési célú támogatás mezőőri feladatok 1 080 000              1 080 000                   

B16 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól védőnő 3 182 200              3 182 200                   

B16 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól fogorvos 3 868 900              3 868 900                   

B16 Elk. Állami pa. Működési célú támogatása -                               6 844 257                   

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 50 848 184           57 873 129                

B34 Magánszemély kommunális adója 5 000 000              5 000 000                   

B35 Helyi iparűzési adó 15 000 000           15 000 000                

B35 Gépjárműadó 40% 4 400 000              4 400 000                   

B36 Pótlék, bírság -                               15 349                          

B3 Közhatalmi bevételek 24 400 000           24 415 349                

B4 Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke 4 118 142              4 122 332                   

B4 Működési bevételek 4 118 142              4 122 332                   

B64
Működési célú visszatérítendő támogatások,  kölcsön 

visszatérülése államháztartáson kívülről
35 600                     35 600                          

B6 Működési célú átvett pénzeszközök 35 600                     35 600                          

Költségvetési bevételek 79 401 926           86 446 410                

B81 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 38 880 720           38 880 720                

B8 Finanszírozási bevételek 38 880 720           38 880 720                

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 

ÖSSZESEN
           118 282 646                   125 327 130    

 Ft-ban  Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT 

2017. évi eredeti 

előirányzat

2017. I.né 

módosított 

előirányzat

K1 Személyi juttatások 25 333 179           27 232 174                

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó 4 949 169              5 143 781                   

K3 Dologi kiadások 26 833 660           30 210 550                

K4 Elátottak pénzbeli juttatásai 11 588 000           11 588 000                

K5 Többcélú Társulás működési célú támogatása 2 948 844              2 948 844                   

K5
Többcélú Társulás működési célú támogatása gyermekjóléti 

szolg.
454 000                  454 000                       

K5 Óvoda működési célú támogatása 12 626 000           12 626 000                

K5 Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása 5 801 766              5 801 766                   

K5 Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos) 3 868 900              3 868 900                   

K5 Non profit szervek támogatása 1 500 000              1 500 000                   

K5 Tartalékok 22 379 128           22 247 480                

K5 Egyéb működési célú kiadás 49 578 638           49 446 990                

Költségvetési kiadások 118 282 646        123 621 495             

K9 Finanszírozási kiadások -                               1 705 635                   

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 

ÖSSZESEN
           118 282 646                   125 327 130    

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 2/2017.(III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ...../2017.(.....) önkormányzati rendelethez

 Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT 

2017. évi eredeti előirányzat
2017. I.né módosított 

előirányzat

B1
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 

támogatása
42 717 084                            42 897 772                         

B1 Egyéb működési célú támogatás Mezőőri feladatok 1 080 000                              1 080 000                            

B1 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól 3 182 200                              3 182 200                            

B1 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól 3 868 900                              3 868 900                            

B1 Elk. Állami pa. Működési célú támogatás bevétele -                                           6 844 257                            

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 50 848 184                            57 873 129                         

B3 Magánszemély kommunális adója 5 000 000                              5 000 000                            

B3 Helyi iparűzési adó 15 000 000                            15 000 000                         

B3 Gépjárműadó 40% 4 400 000                              4 400 000                            

B3 Pótlék, bírság -                                           15 349                                 

B3 Közhatalmi bevételek 24 400 000                            24 415 349                         

B4 Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke 4 118 142                              4 118 142                            

B4 Működési bevételek 4 118 142                              4 122 332                           

B6
Működési célú visszatérítendő támogatások,  kölcsön visszatérülése 

államháztartáson kívülről
35 600                                    35 600                                 

B6 Működési célú átvett pénzeszközök 35 600                                    35 600                                 

Mködési célú költségvetési bevételek 79 401 926                            86 446 410                         

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -                                           1 607 185                            

B5 Felhalmozási bevételek -                                           -                                        

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -                                           -                                        

Felhalmozási célú költségvetési bevételek -                                           1 607 185                           

Költségvetési bevételek összesen 79 401 926                            88 053 595                         

B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 38 880 720                            38 880 720                         

B8 Működési célú finanszírozási bevételek 38 880 720                            38 880 720                         

B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 20 835 345                            20 835 345                         

B8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 20 835 345                            20 835 345                         

Finanszírozási bevételek összesen 59 716 065                            59 716 065                         

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 139 117 991                          147 769 660                       

Rovat szám

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Költségvetési és finanszírozási bevételek

1



5. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ...../2017.(.....) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT 

2017. évi eredeti előirányzat
2017. I.né módosított 

előirányzat

K1 Személyi juttatások 25 333 179                            27 232 174                         

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó 4 949 169                              5 143 781                           

K3 Dologi kiadások 26 833 660                            30 210 550                         

K4 Elátottak pénzbeli juttatásai 11 588 000                            11 588 000                         

K5 Többcélú Társulás működési célú támogatása 2 948 844                              2 948 844                            

K5 Többcélú Társulás működési célú támogatása gyermekjóléti szolg. 454 000                                  454 000                               

K5 Óvoda működési célú támogatása 12 626 000                            12 626 000                         

K5 Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása 5 801 766                              5 801 766                            

K5 Egyéb vállalkozás működési célú támogatása 3 868 900                              3 868 900                            

K5 Non profit szervek támogatása 1 500 000                              1 500 000                            

K5 Képviselői alap tartalék 1 500 000                              1 500 000                            

K5 Tartalékok 20 879 128                            20 747 480                         

K5 Egyéb működési célú kiadás 49 578 638                            49 446 990                         

Működési célú költségvetési kiadások 118 282 646                          123 621 495                       

K5 Tartalékok -                                           1 607 185                            

K6 Beruházás 891 298                                  891 298                               

K7 Felújítás 19 944 047                            19 944 047                         

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás -                                           -                                        

Felhalmozási célú költségvetési kiadások 20 835 345                            22 442 530                         

Költségvetési kiadások összesen 139 117 991                          146 064 025                       

K9
Működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások -                                           1 705 635                           

Finanszírozási kiadások összesen -                                           1 705 635                           

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 139 117 991                          147 769 660                       

Rovat szám

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Költségvetési és finanszírozási kiadások

2



Ft-ban

Kormányzati funkció Fő
Törvény szerinti 

illetmények K1101

Béren kívüli 

juttatások K1107-

1109

Választott 

tisztviselők 

juttatásai, 

egyéb külső 

személyi 

juttatások K121-

123

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 1 441 300 100 000 14350 1 555 650

066020-1 Város és 

községgazdálkodási 

egyéb szolgáltatások 1,00 2 118 300 100 000 2 218 300

066020-1 Város és 

községgazdálkodási 

egyéb szolgáltatások 1,00 1 909 200 425 000 2 334 200

066020-1 Város és 

községgazdálkodási 

egyéb szolgáltatások 1,00 1 771 000 100 000 1 871 000

066020-1 Város és 

községgazdálkodási 

egyéb 

szolgáltatások 

összesen: 4,00 7 239 800 725 000 14 350 7 979 150

074031-1 Család és 

nővédelmi 

egészségügyi 

gondozás 1,00 2 911 440 100000 3 011 440

082042-1 Könyvtári 

állomány 

gyarapítása, 

nyilvántartása 1,00 1 010 400 100 000 1 110 400

013320-1 Köztemető 

fenntartás és 

működtetés 1,00 996 900 100000 1 096 900

041233-1 Hosszabb 

időtartamú 

közfoglalkoztatás 10,00 2 485 655 0 2 485 655

041237-1 

Közfoglalkoztatási 

mintaprogram 13,00 4 925 845 0 4 925 845

ÖNKORMÁNYZAT 

ÖSSZESEN 31,00 19 570 040 1 025 000 6 637 134 27 232 174

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

6. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.16.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló ……/2017.(…….) önkormányzati rendelethez



 7. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 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

2017. évi bérkompenzáció 110 294 70 394 180 688

Központi költségvetési támogatás 

mindösszesen 42 717 084 1 705 635 3 487 471 3 521 563 3 481 664 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 42 897 772

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





 1. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2017.(VI.29.) 
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

2017. I né 

módosított 

előirányzat Ft-ban

139 117 991    147 769 660    

118 282 646    125 327 130    

20 835 345      22 442 530      

I. 1 B1,B3-4, B6   Működési költségvetési bevétel 79 401 926      86 446 410      

1 B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 50 848 184          57 873 129         

1 B11 A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 42 717 084           42 897 772          

1 B111 Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok 3 168 830             3 168 830            

1 B111 Közvilágítás fenntartásával kapcsolatos feladatok 13 760 000           13 760 000          

1 B111 Köztemető fenntartás 1 267 806             1 267 806            

1 B111 Közutak fenntartásának támogatása 3 836 300             3 836 300            

1 B111 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok 5 384 698             5 384 698            

1 B111 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 1 053 150             1 053 150            

1 B111 A 2015 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 76 200                  76 200                  

1 B113 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 11 588 000           11 588 000          

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

1 B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 627 920             1 627 920            

1 B115 2017. évi bérkompenzáció -                          180 688               

1 B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  8 131 100             14 975 357          

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

őrszolgálat
1 080 000             1 080 000            

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

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

1 B16 Elkülönített állami pénzalapok műk. célú támogatás bevételei -                          6 844 257            

3 B3 Közhatalmi bevételek 24 400 000          24 415 349         

3 B34 Vagyoni típusú adó Magánszemélyek kommunális adója 5 000 000             5 000 000            

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

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

3 B36 Egyéb közhatalmi bevételek Pótlékok, bírságok -                          15 349                  

4 B4 Működési bevételek 4 118 142            4 122 332           

4 B402 Szolgáltatások ellenértéke 22 500                  22 500                  

4 B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 927 100                927 100               

4 B404 Tulajdonosi bevételek 3 148 942             3 148 942            

4 B405 Ellátási díjak 9 600                     9 600                    

4 B408 Kamatbevételek 10 000                  10 000                  

4 B411 Egyéb működési bevételek -                          4 190                    

6 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 35 600                  35 600                 

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

I. 2 B2, B5, B7 Felhalmozási költségvetési bevétel -                     1 607 185        

2 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -                         1 607 185           

2 B25 Elkülönített állami pénzalapok felhalmozási célú támogatás bevételei -                          1 607 185            

5 B5 Felhalmozási bevételek -                         -                        

7 B7
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 

kívülről
-                         -                        

B8 Finanszírozási bevételek 59 716 065      59 716 065      

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

I. 2 8 B813 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 20 835 345           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 2/2017.(III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2017.(VI.29.) 
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

2017. I.né  

módosított 

előirányzat Ft-ban

   139 117 991         147 769 660    

   118 282 646         125 327 130    

     20 835 345           22 442 530    

I. 1 K1-5 Működési költségvetési kiadások    118 282 646         123 621 495    

1 K1 Személyi juttatások 25 333 179       27 232 174         

2 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 949 169         5 143 781            

3 K3 Dologi kiadások 26 833 660       30 210 550         

4 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 11 588 000       11 588 000         

5 K5 Egyéb működési célú kiadások 49 578 638       49 446 990         

5 K506 Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Többcélú Társulás 2 948 844          2 948 844            

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

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

központ és gyermekjóléti szolgálat
454 000             454 000                

5 K506 Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Közös Hivatal 5 801 766          5 801 766            

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

5 K512 Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Non-profit szervek 1 500 000          1 500 000            

5 K513 Képviselői alap tartalék 1 500 000          1 500 000            

5 K513 Tartalékok 20 879 128        20 747 480          

I. 2 K5-8 Felhalmozási költségvetési kiadások 20 835 345    22 442 530      

5 K513 Tartalékok -                   1 607 185            

6 K6 Beruházások 891 298            891 298               

7 K7 Felújítások 19 944 047       19 944 047         

K7 Köztemető felújítás 19 944 047        19 944 047          

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

I. K9 Finanszírozási kiadások -                   1 705 635        

1 9 K9 Finanszírozási kiadások működési -                      1 705 635            

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
szeptemb

er
október november december összesen

B1

Működési célú 

támogatások 
5 193 106 3 411 269 3 591 958 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 42 897 772

B1

Működési célú 

támogatások 
504 258 504 258 7 618 515 504 258 504 258 774 258 1 004 258 1 004 258 774 258 504 258 504 262 774 258 14 975 357

B3 Közhatalmi bevételek
2 034 000 2 034 000 2 049 349 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 24 415 349

B4 Működési bevételek
343 178 343 184 347 368 343 178 343 178 343 178 343 178 343 178 343 178 343 178 343 178 343 178 4 122 332

B6

Működési célú átvett 

pénzeszközök
35 600 35 600

Működési költségvetési 

bevételek
8 074 542 6 292 711 13 607 190 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 86 446 410

Felhalmozási költségvetési 

bevételek
1 607 185 1 607 185

Rovatrend Megnevezés január február március április május június július augusztus
szeptemb

er
október november december összesen

K1-5

Működési költségvetési 

kiadások
9 773 554 9 773 554 15 112 403 9 773 554 9 773 554 9 773 554 9 773 554 9 773 554 9 773 554 9 773 554 9 773 553 10 773 553 123 621 495

K5-8

Felhalmozási költségvetési 

kiadások
1 607 185 445 649 445 649 19 944 047 22 442 530

Költségvetési kiadások 

öszesen
9 773 554 9 773 554 16 719 588 10 219 203 9 773 554 10 219 203 9 773 554 9 773 554 29 717 601 9 773 554 9 773 553 10 773 553 146 064 025

Rovatrend Megnevezés január február március április május június július augusztus
szeptemb

er
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

Rovatrend Megnevezés január február március április május június július augusztus
szeptemb

er
október november december összesen

K9
Finanszírozási működési 

kiadás
1 705 635 1 705 635

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási bevételek

Költségvetési kiadások

3. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv a 2017. évre

Költségvetési bevételek



4. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelethez

 Lakás- és 

helyiséggazdálk

odás 

Sport, ifjúsági 

ügyek
Ft

Rovat

rend
 Bevételek megnevezése 

 Közutak, hidak 

alagutak  

üzemeltetése, 

fenntartása 

045160-1  

 Város és 

községgazdálk

odási egyéb 

szolgáltatások 

066020-1 

Köztemető 

fenntartás és -

működtetés 

013320-1

 Az 

önkormányzati 

vagyonnal való 

gazdálkodással 

kapcsolatos 

feladatok 

013350 

 

Szabadidőspor

t-(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 

 

Önkormányzato

k elszámolásai a 

központi 

költségvetéssel 

018010-1 

 Támogatási 

célú 

finanszírozási 

műveletetk 

018030-1 

Önkormányzat

ok funkcióra 

nem sorolható 

bevételei 

államháztartás

on kívülről 

900020-1 

Összesen

B1

 Működési célú 

támogatások 

államháztartáson belülről 

1 080 000     3 182 200     3 868 900     49 742 029     57 873 129     

B2

 Felhalmozási célú 

támogatások 

államháztartáson belülről 

1 607 185       1 607 185       

B3  Közhatalmi bevételek 5 000             24 410 349    24 415 349     

B4  Működési bevételek 518 423        387 500        2 783 942     43 226           200 000        100 000        89 241           4 122 332       

B6
 Működési célú átvett 

pénzeszközök 
35 600           35 600             

B7
 Felhalmozási célú átvett 

pénzeszközök 
-                  -                  -                    

B1-7
 Költségvetési bevételek 

összesen 
-                 1 639 023    387 500        2 783 942    43 226          3 182 200    4 068 900    100 000        -                 89 241          51 349 214    24 410 349   88 053 595     

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 

-                 1 639 023    387 500        2 783 942    43 226          3 182 200    4 068 900    100 000        -                 89 241          51 349 214    59 716 065   24 410 349   147 769 660   

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási bevételek alaptevékenységenként 2017.

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

 Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 

bekezdése szerinti helyi közügyek, 

valamint helyben biztosítható 

közfeladatok körében ellátandó 

helyi önkormányzati feladatok  

 Településüzemeltetés   Egészségügyi alapellátás 

 Kulturális szolgáltatás, 

könyvtári ellátás, helyi 

közművelődési tevékenység  

Önkormányzati működéssel, 

döntéselőkészítéssel,végrehajtással kapcsolatos 

feladatok 

1



4. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelethez

Hulladékgazdálk

odás

Sport, ifjúsági 

ügyek

Rovat

rend
Kiadások megnevezése

 Közutak, hidak 

alagutak  

üzemeltetése, 

fenntartása 

045160-1  

 Város és 

községgazdálk

odási egyéb 

szolgáltatások 

066020-1 

 

Önkormányzat

ok 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, 

ártalmatlanítás

a 051040-1

 Szabadidősport-

(rekreációs 

sport-) 

tevékenység és 

támogatása 

081045-1

K1 Személyi juttatások 7 979 150 6 622 784 1 096 900 3 011 440 1 110 400

K2

Munkaadókat terhelő 

járulékok és szociális 

hozzáárulási adó

1 749 356 1 356 725 257 458 687 024 260 943

K3 Dologi kiadások 2 286 000 10 294 690 1 651 000 342 900 6 032 500 823 590 339 090 755 650 647 700 3 238 170 817 880 1 379 500

K4
Ellátottak pénzbeli 

juttatásai

K5 Egyéb működési célú kiadás 21 830 610 3 868 900 750 000 750 000

K5
Egyéb működési célú kiadás 

tartalék
23 854 665

K8 Beruházás 891 298

K8 Felújítás 19 944 047

Költségvetési kiadások 

összesen
2 286 000 44 769 159 7 979 509 1 651 000 21 641 305 21 830 610 6 032 500 4 522 054 4 207 990 755 650 2 019 043 3 988 170 817 880 2 129 500

K9 Finanszírozási kiadás 

 Költségvetési és 

finanszírozási kiadások 

összesen 

2 286 000 44 769 159 7 979 509 1 651 000 21 641 305 21 830 610 6 032 500 4 522 054 4 207 990 755 650 2 019 043 3 988 170 817 880 2 129 500

Létszám 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00

ebből közfoglalkoztatott

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási kiadások alaptevékenységenként 2017.

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

 Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 

bekezdése szerinti helyi közügyek, 

valamint helyben biztosítható 

közfeladatok körében ellátandó 

helyi önkormányzati feladatok  

 Településüzemeltetés  Egészségügyi alapellátás 

 Kulturális szolgáltatás, könyvtári 

ellátás, helyi közművelődési 

tevékenység  

2



4. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelethez

Településüzem

eltetés 
Ft-ban

Rovat

rend
Kiadások megnevezése

Hosszabb 

időtartamú 

Köz 

foglalkoztatás 

041233-1

Közfoglalkozta

tási 

mintaprogram 

041237-1

Intézményen 

kívüli 

gyermekétkezt

etés 104037

Egyéb szociális 

és 

természetbeni 

ellátások, 

támogatások 

(szociális 

ösztöndíjak) 

107060-1

 

Önkormányzat

ok 

elszámolásai a 

központi 

költségvetéssel 

018010-1 

Összesen

K1 Személyi juttatások 2 485 655 4 925 845 27 232 174

K2

Munkaadókat terhelő 

járulékok és szociális 

hozzáárulási adó

289 703 542 572 5 143 781

K3 Dologi kiadások 393 700 254 000 954 180 30 210 550

K4
Ellátottak pénzbeli 

juttatásai
11 588 000 11 588 000

K5 Egyéb működési célú kiadás 27 199 510

K5
Egyéb működési célú kiadás 

tartalék
23 854 665

K8 Beruházás 891 298

K8 Felújítás 19 944 047

Költségvetési kiadások 

összesen
3 169 058 5 722 417 954 180 11 588 000 146 064 025

K9 Finanszírozási kiadás 
1 705 635

1 705 635

 Költségvetési és 

finanszírozási kiadások 

összesen 

3 169 058 5 722 417 954 180 11 588 000 1 705 635 147 769 660

Létszám 10,00 13,00 23,00

ebből közfoglalkoztatott

10,00 13,00 23,00

Közfoglalkoztatás Szociális ellátások

 Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 

bekezdése szerinti helyi közügyek, 

valamint helyben biztosítható 

közfeladatok körében ellátandó 

helyi önkormányzati feladatok  

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási kiadások alaptevékenységenként 2017.

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

és megnevezés)  

3



5. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelethez

 Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT 

2017. évi eredeti 

előirányzat

2017. I.né módosított 

előirányzat

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -                                      1 607 185                      

B5 Felhalmozási bevételek -                                      -                                   

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -                                      -                                   

Költségvetési bevételek -                                      1 607 185                      

B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 20 835 345                       20 835 345                   

B8 Finanszírozási bevételek 20 835 345                       20 835 345                   

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 20 835 345                       22 442 530                   

  Ft-ban 

 ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT 

2017. évi eredeti 

előirányzat

2017. I.né módosított 

előirányzat

K5 Tartalék felhalmozási célú -                                      1 607 185                      

K6 Beruházás 891 298                             891 298                         

K7 Felújítás 19 944 047                       19 944 047                   

K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -                                      -                                   

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás -                                      -                                   

Költségvetési kiadások 20 835 345                       22 442 530                   

K9 Finanszírozási kiadások -                                      -                                   

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 20 835 345                       22 442 530                   

 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 2/2017.(III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelethez

 Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT 

2017. évi eredeti 

előirányzat

2017. I. né 

módosított 

előirányzat

B11
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati 

feladatainak általános támogatása
42 717 084           42 897 772                

B16 Egyéb működési célú támogatás mezőőri feladatok 1 080 000              1 080 000                   

B16 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól védőnő 3 182 200              3 182 200                   

B16 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól fogorvos 3 868 900              3 868 900                   

B16 Elk. Állami pa. Működési célú támogatása -                               6 844 257                   

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 50 848 184           57 873 129                

B34 Magánszemély kommunális adója 5 000 000              5 000 000                   

B35 Helyi iparűzési adó 15 000 000           15 000 000                

B35 Gépjárműadó 40% 4 400 000              4 400 000                   

B36 Pótlék, bírság -                               15 349                          

B3 Közhatalmi bevételek 24 400 000           24 415 349                

B4 Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke 4 118 142              4 122 332                   

B4 Működési bevételek 4 118 142              4 122 332                   

B64
Működési célú visszatérítendő támogatások,  kölcsön 

visszatérülése államháztartáson kívülről
35 600                     35 600                          

B6 Működési célú átvett pénzeszközök 35 600                     35 600                          

Költségvetési bevételek 79 401 926           86 446 410                

B81 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 38 880 720           38 880 720                

B8 Finanszírozási bevételek 38 880 720           38 880 720                

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 

ÖSSZESEN
           118 282 646                   125 327 130    

 Ft-ban  Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT 

2017. évi eredeti 

előirányzat

2017. I.né 

módosított 

előirányzat

K1 Személyi juttatások 25 333 179           27 232 174                

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó 4 949 169              5 143 781                   

K3 Dologi kiadások 26 833 660           30 210 550                

K4 Elátottak pénzbeli juttatásai 11 588 000           11 588 000                

K5 Többcélú Társulás működési célú támogatása 2 948 844              2 948 844                   

K5
Többcélú Társulás működési célú támogatása gyermekjóléti 

szolg.
454 000                  454 000                       

K5 Óvoda működési célú támogatása 12 626 000           12 626 000                

K5 Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása 5 801 766              5 801 766                   

K5 Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos) 3 868 900              3 868 900                   

K5 Non profit szervek támogatása 1 500 000              1 500 000                   

K5 Tartalékok 22 379 128           22 247 480                

K5 Egyéb működési célú kiadás 49 578 638           49 446 990                

Költségvetési kiadások 118 282 646        123 621 495             

K9 Finanszírozási kiadások -                               1 705 635                   

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 

ÖSSZESEN
           118 282 646                   125 327 130    

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 2/2017.(III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelethez

 Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT 

2017. évi eredeti előirányzat
2017. I.né módosított 

előirányzat

B1
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 

támogatása
42 717 084                            42 897 772                         

B1 Egyéb működési célú támogatás Mezőőri feladatok 1 080 000                              1 080 000                            

B1 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól 3 182 200                              3 182 200                            

B1 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól 3 868 900                              3 868 900                            

B1 Elk. Állami pa. Működési célú támogatás bevétele -                                           6 844 257                            

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 50 848 184                            57 873 129                         

B3 Magánszemély kommunális adója 5 000 000                              5 000 000                            

B3 Helyi iparűzési adó 15 000 000                            15 000 000                         

B3 Gépjárműadó 40% 4 400 000                              4 400 000                            

B3 Pótlék, bírság -                                           15 349                                 

B3 Közhatalmi bevételek 24 400 000                            24 415 349                         

B4 Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke 4 118 142                              4 118 142                            

B4 Működési bevételek 4 118 142                              4 122 332                           

B6
Működési célú visszatérítendő támogatások,  kölcsön visszatérülése 

államháztartáson kívülről
35 600                                    35 600                                 

B6 Működési célú átvett pénzeszközök 35 600                                    35 600                                 

Mködési célú költségvetési bevételek 79 401 926                            86 446 410                         

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -                                           1 607 185                            

B5 Felhalmozási bevételek -                                           -                                        

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -                                           -                                        

Felhalmozási célú költségvetési bevételek -                                           1 607 185                           

Költségvetési bevételek összesen 79 401 926                            88 053 595                         

B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 38 880 720                            38 880 720                         

B8 Működési célú finanszírozási bevételek 38 880 720                            38 880 720                         

B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 20 835 345                            20 835 345                         

B8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 20 835 345                            20 835 345                         

Finanszírozási bevételek összesen 59 716 065                            59 716 065                         

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 139 117 991                          147 769 660                       

Rovat szám

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Költségvetési és finanszírozási bevételek

1



5. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT 

2017. évi eredeti előirányzat
2017. I.né módosított 

előirányzat

K1 Személyi juttatások 25 333 179                            27 232 174                         

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó 4 949 169                              5 143 781                           

K3 Dologi kiadások 26 833 660                            30 210 550                         

K4 Elátottak pénzbeli juttatásai 11 588 000                            11 588 000                         

K5 Többcélú Társulás működési célú támogatása 2 948 844                              2 948 844                            

K5 Többcélú Társulás működési célú támogatása gyermekjóléti szolg. 454 000                                  454 000                               

K5 Óvoda működési célú támogatása 12 626 000                            12 626 000                         

K5 Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása 5 801 766                              5 801 766                            

K5 Egyéb vállalkozás működési célú támogatása 3 868 900                              3 868 900                            

K5 Non profit szervek támogatása 1 500 000                              1 500 000                            

K5 Képviselői alap tartalék 1 500 000                              1 500 000                            

K5 Tartalékok 20 879 128                            20 747 480                         

K5 Egyéb működési célú kiadás 49 578 638                            49 446 990                         

Működési célú költségvetési kiadások 118 282 646                          123 621 495                       

K5 Tartalékok -                                           1 607 185                            

K6 Beruházás 891 298                                  891 298                               

K7 Felújítás 19 944 047                            19 944 047                         

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás -                                           -                                        

Felhalmozási célú költségvetési kiadások 20 835 345                            22 442 530                         

Költségvetési kiadások összesen 139 117 991                          146 064 025                       

K9
Működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások -                                           1 705 635                           

Finanszírozási kiadások összesen -                                           1 705 635                           

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 139 117 991                          147 769 660                       

Rovat szám

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Költségvetési és finanszírozási kiadások

2



Ft-ban

Kormányzati funkció Fő
Törvény szerinti 

illetmények K1101

Béren kívüli 

juttatások K1107-

1109

Választott 

tisztviselők 

juttatásai, 

egyéb külső 

személyi 

juttatások K121-

123

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 1 441 300 100 000 14350 1 555 650

066020-1 Város és 

községgazdálkodási 

egyéb szolgáltatások 1,00 2 118 300 100 000 2 218 300

066020-1 Város és 

községgazdálkodási 

egyéb szolgáltatások 1,00 1 909 200 425 000 2 334 200

066020-1 Város és 

községgazdálkodási 

egyéb szolgáltatások 1,00 1 771 000 100 000 1 871 000

066020-1 Város és 

községgazdálkodási 

egyéb 

szolgáltatások 

összesen: 4,00 7 239 800 725 000 14 350 7 979 150

074031-1 Család és 

nővédelmi 

egészségügyi 

gondozás 1,00 2 911 440 100000 3 011 440

082042-1 Könyvtári 

állomány 

gyarapítása, 

nyilvántartása 1,00 1 010 400 100 000 1 110 400

013320-1 Köztemető 

fenntartás és 

működtetés 1,00 996 900 100000 1 096 900

041233-1 Hosszabb 

időtartamú 

közfoglalkoztatás 10,00 2 485 655 0 2 485 655

041237-1 

Közfoglalkoztatási 

mintaprogram 13,00 4 925 845 0 4 925 845

ÖNKORMÁNYZAT 

ÖSSZESEN 31,00 19 570 040 1 025 000 6 637 134 27 232 174

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

6. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.16.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 5/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelethez



 7. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2017.(VI.29.) 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

2017. évi bérkompenzáció 110 294 70 394 180 688

Központi költségvetési támogatás 

mindösszesen 42 717 084 1 705 635 3 487 471 3 521 563 3 481 664 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 42 897 772
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Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

…/2017.(…….) önkormányzati rendelete 
 

az anyakönyvi események és egyéb családi események engedélyezéséről, 
szolgáltatási díjáról, továbbá az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről 

 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi 
I. törvény 96. § bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 

Értelmező rendelkezések 
 
1. § E rendelet alkalmazásában: 
1. anyakönyvi esemény: a házasságkötés létesítése, 
2. egyéb családi esemény: a névadó és a házassági évforduló, 
3. csengelei hivatal: Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal 6765 Csengele, Petőfi u. 13. 
4. pusztaszeri hivatal: Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltség 6769 
Pusztaszer, Kossuth u. 45. 
5. hivatali helyiség: a hivatal épületében található házasságkötő-terem, 
6. hivatali munkaidő: a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatában meghatározott munkaidő. 
 

A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli 
anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályai 

 
2. § (1) Az anyakönyvvezetőnél illetékmentes kérelmet kell benyújtani a kérelem indokolásával: 
a) a hivatali munkaidőben, hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény iránt, 
b) a hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben történő anyakönyvi esemény iránt, 
c) valamint a hivatali munkaidőn kívül történő és hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény 
iránt. 
 
(2) A jegyző az engedélyezési eljárása során a határozatot a kérelem benyújtásától számított 8 
napon belül hozza meg. 
 
3. § (1) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény akkor engedélyezhető, ha a felek által 
megjelölt külső helyszín alkalmas az anyakönyvi esemény méltóságteljes lebonyolítására és a 
jogszabályban előírt feltételek biztosítására. 
 
(2) Az engedélyező a helyszínen köteles meggyőződni arról, hogy a kérelemben megjelölt helyszín 
megfelel az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolítása feltételeinek, valamint 
jelen rendelet előírásainak. 
 
(3) A hivatali helyiségen kívül engedélyezett helyszínen biztosítani kell a megfelelő méretű és 
minőségű fedett helyszínt, mely biztosítja az anyakönyv biztonságos kezelését. 
 
4. § (1) A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény – munkaszüneti napok kivételével – 
a) január 1. és március 31. között szombaton 10 órától 16 óráig, 
b) április 1. és október 31. között szombaton 14 órától 19 óráig, 
c) november 1. és december 31. között szombaton 10 órától 16 óráig 
engedélyezhető. 
 
(2) Vasárnapi napon, december 31-én, az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérő szombati időpontban, 
illetve munkanapokon hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény csak különös méltánylást 
érdemlő esetben, a kérelemben részletesen kifejtett indokok alapján engedélyezhető. 
 
 
 
 



Az anyakönyvi események és egyéb családi események 
megrendezésének térítési díjai 

 
5. § (1) Hivatali munkaidőben az anyakönyvi események és egyéb családi események 
vonatkozásában az 
a) az ünnepség céljára az anyakönyvvezető döntése alapján kiválasztott, megfelelően berendezett 
helyiség biztosítása, 
b) az ünnepi beszéd, 
c) az emléklap és 
d) az anyakönyvi kivonat 
díjmentes. 
 
(2) Az önkormányzat által biztosított egyéb szolgáltatásokért a jelen rendelet 1. mellékletében 
foglalt díjat kell megfizetni. 
 
(3) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény, a hivatali munkaidőn kívül tartott anyakönyvi 
esemény, továbbá a hivatali munkaidőn kívül és hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény 
esetén az önkormányzat részére fizetendő többletszolgáltatás díját és ebből az anyakönyvvezetőt 
megillető díjat e rendelet 2. melléklete tartalmazza. 
 
6. § (1) A térítési díj ellenében végzett szolgáltatásokat és azok díjtételeit az anyakönyvvezetők és 
a szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek a családi esemény típusának megfelelő, e rendelet 3-6. 
mellékleteit képező megrendelőlapon rögzítik. 
 
(2) A jelen rendelet 1-2. számú mellékletében meghatározott díjakat a Csengelei Közös 
Önkormányzati Hivatal által kiállított számla alapján kell megfizetni, és a díj megfizetését az erről 
szóló bizonylat bemutatásával kell az eljáró anyakönyvvezető felé igazolni legkésőbb az anyakönyvi 
eseményt vagy az egyéb családi eseményt megelőző 15. napon. 
 
(3) Az anyakönyvi esemény vagy az egyéb családi esemény elmaradása esetén, ha azt a felek 
annak kitűzött időpontja előtt legalább 3 nappal bejelentik, a befizetett díjat 15 napon belül vissza 
kell fizetni a kérelmező részére. 
 
7. § (1) A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi eseményen közreműködő anyakönyvvezetőt 
az 2010. évi I. törvény 19. § (2) bekezdése alapján választása szerint a köztisztviselők jogállásáról 
szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett e rendelet 2. számú mellékletében 
meghatározott díjazás illeti meg. 
 
(2) Az anyakönyvi eseményen és egyéb családi eseményen közreműködő személyek tiszteletdíjait 
jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza. 
 

Záró rendelkezés 
 
8. § Ez az önkormányzati rendelet 2017. július 1. napján lép hatályba. 
 
 
 
 
 

Máté Gábor 
polgármester 

dr. Jaksa Tibor 
aljegyző 

 



1. melléklet a …/2017.(……..) önkormányzati rendelethez 
 

 
Az önkormányzat által biztosított egyéb szolgáltatásokért fizetendő díjak: 
 
               nettó egységár      bruttó egységár 

(27% ÁFA) 
 
Névadó díja hivatali munkaidőn túl a hivatalban:   1.575,-Ft   2000,-Ft 

 

Hivatali munkaidőn kívüli és hivatali helyiségen kívüli:     3.000,-Ft 

 



2. melléklet a ……/2017.(………) önkormányzati rendelethez 

 

Házasságkötés létesítése esetén fizetendő többletszolgáltatási díjak: 

 

1.) Hivatali munkaidőn kívül és hivatali helyiségen kívül: 

 a) a hivatal épületén kívül      bruttó 3.000,- Ft 

 melyből az anyakönyvvezetőt megillető díjazás:  bruttó 2.000,- Ft 

 

2.) Hivatali helyiségen kívül (hivatali munkaidőben): 

 a hivatal épületén kívül:     bruttó 2.000,- Ft 

 

3.) Hivatali munkaidőn kívül (hivatali helyiségben):   bruttó 2.000,- Ft 

 melyből az anyakönyvvezetőt megillető díjazás:   bruttó 1.500,- Ft 

 
 



Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

6/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelete 
 

az anyakönyvi események és egyéb családi események engedélyezéséről, 
szolgáltatási díjáról, továbbá az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről 

 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi 
I. törvény 96. § bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 

Értelmező rendelkezések 
 
1. § E rendelet alkalmazásában: 
1. anyakönyvi esemény: a házasságkötés létesítése, 
2. egyéb családi esemény: a névadó és a házassági évforduló, 
3. csengelei hivatal: Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal 6765 Csengele, Petőfi u. 13. 
4. pusztaszeri hivatal: Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltség 6769 
Pusztaszer, Kossuth u. 45. 
5. hivatali helyiség: a hivatal épületében található házasságkötő-terem, 
6. hivatali munkaidő: a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatában meghatározott munkaidő. 
 

A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli 
anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályai 

 
2. § (1) Az anyakönyvvezetőnél illetékmentes kérelmet kell benyújtani a kérelem indokolásával: 
a) a hivatali munkaidőben, hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény iránt, 
b) a hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben történő anyakönyvi esemény iránt, 
c) valamint a hivatali munkaidőn kívül történő és hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény 
iránt. 
 
(2) A jegyző az engedélyezési eljárása során a határozatot a kérelem benyújtásától számított 8 
napon belül hozza meg. 
 
3. § (1) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény akkor engedélyezhető, ha a felek által 
megjelölt külső helyszín alkalmas az anyakönyvi esemény méltóságteljes lebonyolítására és a 
jogszabályban előírt feltételek biztosítására. 
 
(2) Az engedélyező a helyszínen köteles meggyőződni arról, hogy a kérelemben megjelölt helyszín 
megfelel az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolítása feltételeinek, valamint 
jelen rendelet előírásainak. 
 
(3) A hivatali helyiségen kívül engedélyezett helyszínen biztosítani kell a megfelelő méretű és 
minőségű fedett helyszínt, mely biztosítja az anyakönyv biztonságos kezelését. 
 
4. § (1) A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény – munkaszüneti napok kivételével – 
a) január 1. és március 31. között szombaton 10 órától 16 óráig, 
b) április 1. és október 31. között szombaton 14 órától 19 óráig, 
c) november 1. és december 31. között szombaton 10 órától 16 óráig 
engedélyezhető. 
 
(2) Vasárnapi napon, december 31-én, az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérő szombati időpontban, 
illetve munkanapokon hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény csak különös méltánylást 
érdemlő esetben, a kérelemben részletesen kifejtett indokok alapján engedélyezhető. 
 
 
 
 





1. melléklet a 6/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelethez 
 

 
Az önkormányzat által biztosított egyéb szolgáltatásokért fizetendő díjak: 
 
               nettó egységár      bruttó egységár 

(27% ÁFA) 
 
Névadó díja hivatali munkaidőn túl a hivatalban:   1.575,-Ft   2000,-Ft 

 

Hivatali munkaidőn kívüli és hivatali helyiségen kívüli:     3.000,-Ft 

 



2. melléklet a 6/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelethez 

 

Házasságkötés létesítése esetén fizetendő többletszolgáltatási díjak: 

 

1.) Hivatali munkaidőn kívül és hivatali helyiségen kívül: 

 a) a hivatal épületén kívül      bruttó 3.000,- Ft 

 melyből az anyakönyvvezetőt megillető díjazás:  bruttó 2.000,- Ft 

 

2.) Hivatali helyiségen kívül (hivatali munkaidőben): 

 a hivatal épületén kívül:     bruttó 2.000,- Ft 

 

3.) Hivatali munkaidőn kívül (hivatali helyiségben):   bruttó 2.000,- Ft 

 melyből az anyakönyvvezetőt megillető díjazás:   bruttó 1.500,- Ft 

 
 















TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 

(egységes szerkezetben) 

 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁNAK LÉTREHOZÁSÁRA ÉS 

MŰKÖDTETÉSÉRE 
 

Preambulum 

 
A társulás tagönkormányzatai rögzítik, hogy közfeladataik ellátására, valamint Szeged 
Önkormányzata és a régióhoz tartozó Önkormányzatok között 2002. márciusában létrejött 
Konzorciumi szerződés végrehajtására, az ott írt célok megvalósítására megállapodtak az EU 
által támogatott regionális hulladékgazdálkodási együttműködésben, a 
hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó feladataik és tevékenységük koordinálásában, a Szeged 
Regionális Hulladékgazdálkodási Programja elnevezésű ISPA/Kohéziós Alap projekt 
rekultivációs programjának megvalósítása érdekében létrehozandó közszolgáltatói vagyon 
tulajdonlása és üzemeltetése, továbbá egyéb környezetvédelmi fejlesztések közös 
megvalósításában, melynek céljából önálló jogi személyiséggel rendelkező, közös alapítású 
önkormányzati társulást hoznak létre, melynek működése és fenntartása közös. A társulásban 
részt vevő önkormányzatok rögzítik továbbá, hogy jelen társulás által a társulás megalakulását 
követően benyújtott környezetvédelmi pályázatok a rekultivációs kötelezettségek teljesítését 
segítik elő. 
 
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés k) pontjában, valamint a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 87.§-
ban biztosított társulási jog alapján a térség hulladékgazdálkodási feladatainak korszerűbb, 
hatékonyabb ellátása érdekében a részt vevő önkormányzatok képviselő-testületei és 
közgyűlése, mint alapító tagok önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk 
tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és arányos teherviselés alapján az Mötv. 13. § (1) 
bekezdésének 19. pontjában, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben 
foglalt hulladékgazdálkodási feladataik és a környezetvédelmi közös projektek 
végrehajtásában – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a 
továbbiakban: Áht.) rendelkezéseire - jelen társulás keretében együttműködnek. 
 
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1.) A Társulás neve: Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás (a 
továbbiakban: Társulás) 

 
2.) A Társulás székhelye:  6772 Deszk, Tempfli tér 7. 
 

A Társulás telephelyei: 6728 Szeged, Városgazda sor 1.  
    6720 Szeged, Széchenyi tér 11. 
 
3.) A Társulás tagjainak (a továbbiakban: Tag, együtt: Tagok) neve, székhelye, 
képviselője: 

 
1 Algyő Nagyközség Önkormányzat   Molnár Áron polgármester  

Székhelye: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40. 
2 Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat   Toroczkai László polgármester  



Székhelye: 6783 Ásotthalom, Szent István tér 1. 
3 Baks Községi Önkormányzat    Búza Zsolt polgármester  

Székhelye: 6768 Baks, Fő u. 92. 
4 Balástya Községi Önkormányzat   Ujvári László polgármester  
 Székhelye: 6764 Balástya, Rákóczi u. 5. 
5 Balotaszállás Községi Önkormányzat  Huszta István polgármester 

Székhelye: 6412 Balotaszállás, Ady Endre u. 26. 
6 Bordány Nagyközség Önkormányzata   Tanács Gábor polgármester   

Székhelye:6795 Bordány, Benke Gedeon u. 44. 
7 Csengele Községi Önkormányzat   Kormányos Sándor polgármester  

Székhelye: 6765 Csengele, Petőfi u. 13.  
8 Deszk Község Önkormányzata    Király László polgármester  

Székhelye: 6772 Deszk, Tempfli tér 7.  
9 Dóc Községi Önkormányzat    Tóth Margit polgármester  

Székhelye: 6766 Dóc, Alkotmány u. 17.  
10 Domaszék Községi Önkormányzat   Kispéter Géza polgármester  

Székhelye: 6781 Domaszék, Köztársaság tér 1. 
11 Ferencszállás Községi Önkormányzat  Jani János polgármester  

Székhelye: 6774 Ferencszállás, Szegedi u. 53. 
12 Forráskút Község Önkormányzata    Fodor Imre polgármester  

Székhelye: 6793 Forráskút, Fő u. 74. 
13 Kelebia Község Önkormányzata    Maczkó József polgármester  

Székhelye: 6423 Kelebia, Ady Endre u. 114. 
14 Kistelek Városi Önkormányzat   Nagy Sándor polgármester  

Székhelye: 6760 Kistelek, Árpád u. 1-3. 
15 Kiszombor Nagyközség Önkormányzata   Szegvári Ernőné polgármester  

Székhelye: 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. 
16 Klárafalva Községi Önkormányzat   Fekete József polgármester  

Székhelye: 6773 Klárafalva, Kossuth u. 171. 
17 Kübekháza Községi Önkormányzat   Dr. Molnár Róbert polgármester  

Székhelye: 6755 Kübekháza, Petőfi tér 2.  
18 Mórahalom Városi Önkormányzat   Nógrádi Zoltán polgármester  

Székhelye: 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1. 
19 Ópusztaszer Községi Önkormányzat   Makra József polgármester  

Székhelye: 6767 Ópusztaszer, Tóhajlat 130. 
20 Öttömös Községi Önkormányzat   Dr. Dobó István polgármester  

Székhelye: 6784 Öttömös, Fő u. 12.  
21 Pusztamérges Községi Önkormányzat  Dr. Papp Sándor polgármester  

Székhelye: 6785 Pusztamérges, Móra tér 2. 
22 Pusztaszer Községi Önkormányzat   Máté Gábor polgármester  

Székhelye: 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. 
23 Röszke Község Önkormányzata    Borbásné Márki Márta 

polgármester 
Székhelye: 6758 Röszke, Felszabadulás u. 84.  

24 Ruzsa Község Önkormányzata    Sánta Gizella polgármester  
Székhelye: 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.  

25 Sándorfalva Városi Önkormányzat   Gajdosné Pataki Zsuzsanna Mária 
       polgármester  
Székhelye: 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.  

26 Szatymaz Községi Önkormányzat   Barna Károly polgármester 



Székhelye: 6763 Szatymaz, Kossuth Lajos u. 30. 
27 Szeged MJV Önkormányzata    Dr. Botka László polgármester  

Székhelye: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10.  
28 Tiszasziget Község Önkormányzata    Ferenczi Ferenc polgármester  

Székhelye: 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. 
29 Tompa Város Önkormányzata    Véh László polgármester 

Székhelye: 6422 Tompa, Szabadság tér 3. 
30 Újszentiván Községi Önkormányzat   Putnik Lázár polgármester  

Székhelye: 6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 7.  
31 Üllés Nagyközségi Önkormányzat   Nagy Attila Gyula polgármester  

Székhelye: 6794 Üllés, Dorozsmai út 40.  
32 Zákányszék Község Önkormányzata    Matuszka Antal polgármester  

Székhelye: 6787 Zákányszék, Lengyel tér 7.  
33 Zsombó Nagyközség Önkormányzata   Gyuris Zsolt polgármester  

Székhelye: 6792 Zsombó, Alkotmány u. 3.  
 

4.) A Társulás feladatai és hatásköre: 

 
A Tagok közös környezetvédelmi és gazdasági érdekeinek és a Társulás jelen megállapodás 
„Preambulumában” szereplő céljainak megfelelően az Mötv. 13. § (1) bekezdésének 19. 
pontjában meghatározott hulladékgazdálkodási feladataik hatékonyabb és célszerűbb ellátása 
érdekében együttműködnek: 
 

• a közös környezetvédelmi fejlesztésekben és beruházásokban; 
• az önálló projektek közös kidolgozásában a szilárd hulladék regionális kezelésének 
megoldására vonatkozóan; 
• a rendszer kiépítéséhez és megvalósításához szükséges pénzügyi alapok 
előteremtésében, így különösen KEOP és KEHOP projektek lebonyolításában; 
• a projektek végrehajtása során a magyarországi hatályos jogszabályi rendelkezések, 
valamint a vonatkozó Európai Uniós előírások betartásában, különös tekintettel a 
közbeszerzési törvény és hulladékról szóló törvény rendelkezéseire. 

 
A Társulás a fenti feladatok ellátása kapcsán – a Társulási Tanács döntésének megfelelően - 
jogosult pályázatokat benyújtani, lebonyolítani, kedvezményezettként kötelezettséget vállalni, 
s köteles a Tagoknak feladatairól folyamatosan beszámolni. 
 

5.) A Társulást képviseli: 

 

A Társulási Tanács elnöke, azaz Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának mindenkori 
polgármestere, akadályoztatása esetén a Társulási Tanács alelnöke. 
 

6.) A Társulásba történő belépés szabályai: 

 

A Társulásba történő belépés feltétele a Társulási megállapodásban és a Szervezeti és 
Működési Szabályzatban rögzítettek elfogadása. 
A Társulásba történő belépést követő 15 napon belül megfizetendő a Társuláshoz való 
egyszeri hozzájárulás mértéke, amely az állandó lakosság száma alapján kerül 
meghatározásra, oly módon, hogy 2500 fő állandó lakos alatt egységesen, mindösszesen 
5.000,- Ft, ezt meghaladó állandó lakosság esetén az állandó lakos számmal egyenes arányban 



lakosonként két forint az egyszeri hozzájárulás mértéke. A hozzájárulás nem teljesítése esetén 
irányadó eljárás az inkasszó. 
 

7.)  A Társulás lakosságszámának meghatározása 

 

A Társulás tagjainak lakosságszámát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
általános választása évének január 1-jei lakosságszáma alapján kell meghatározni. A Tagok 
lakosságszámát a Társulási megállapodás 1. sz. melléklete tartalmazza. 
 

8.) A Tagok feladatai, kötelezettségei: 

 

• kötelesek rendszeresen részt venni a Társulás szerveinek munkájában és elősegíteni a 
Társulás céljainak megvalósítását, 

• tevékenységükben saját önkormányzati érdekeik érvényesítése során nem sérthetik a 
Társulás által megfogalmazott térségi érdekeket, 

• kötelesek a tagsági hozzájárulás és tagdíj befizetésére az esedékesség időpontjában a 
Társulás működésének biztosítása érdekében, 

• kötelesek a Társulási Tanács határozatainak végrehajtására, 

• kötelesek a Társulás működéséhez, feladatellátásához szükséges adat- és 
információszolgáltatásra, 

• tudomásul veszik a pályázati kiírásokhoz, valamint az állami támogatáshoz fűződő 
speciális szabályokat, így különösen az európai uniós és a vonatkozó hazai előírásokat, 

• kötelesek a Társulás sikeres működése érdekében kiküszöbölni minden, a 
hatáskörükbe tartozó, és a helyi önkormányzati érdekekkel nem ütköző, a 
megvalósítást akadályozó folyamatot, cselekményt, mely szerződésük, 
kötelezettségvállalásuk megszegéséhez vezetne, 

• kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen Társulási megállapodás aláírását követő 5 
évig a Társulásból nem lépnek ki. 

 
9.) A Társulás ellátási területe: 
 

A 3.) pontban felsorolt társult települések közigazgatási területe.  
 

10.) A Társulás létrejötte és időtartama: 
 
A Társulás a Tagok képviselő-testületeinek minősített többséggel hozott határozataival 
jóváhagyott Társulási megállapodás aláírásával jön létre. 
 
A Társulás az alapításának napjától kezdődően határozatlan időtartamra, de legalább 10 évre 
jön létre. 
 
11.) A Társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel 
hozott döntése szükséges: 
 
a./ a Társulási megállapodás jóváhagyásához; 
b./ a Társulási megállapodás módosításához; 
c./ a Társulás megszüntetéséhez; 
d./ a Társuláshoz történő csatlakozásról; 



e./ a Társulásból történő kiválásról; 
f./ a Társulásból történő kizárásról; 
g./ a Tagoknak a Társulás költségeire szolgáltatott pénzbeli hozzájárulásukra vonatkozó 
arányainak módosításához. 
 

12.) A Társulás jogállása: 

 

A Társulás önálló jogi személyiséggel rendelkező szerv, melynek gazdálkodására a 
költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
 

A Társulás pénzügyi-számviteli, gazdálkodási, döntés-előkészítési, végrehajtás szervezési, 
munkaszervezeti feladatait a Deszki Polgármesteri Hivatal látja el. 
 

II. A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSÉNEK FINANSZÍROZÁSA, A TÁRSULÁSI CÉLOK 
MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTHATÓ ANYAGI JAVAK KÖRE 

 
1.) A Társulás működését és feladatvállalását az alábbi anyagi erőforrások biztosítják: 
 

• a Tagok által évente befizetésre kerülő tagdíj összege, 
• a Tagok által vállalt feladatok megvalósításához évenként meghatározott külön 

hozzájárulás, 
• központi támogatások, 
• pályázatok útján elnyert támogatások, 
• az egyes Tagok által - külön nyilvántartott - dologi hozzájárulások, tárgyi 

eszközök és immateriális javak, 
• egyéb befizetések, felajánlások. 

 

A Társulás által létrehozott egyéb vagyon esetében a mindenkor hatályos rendelkezések az 
irányadók. 
 

2.) Költségviselés: 

 

A Tagok a Társulás működési költségeit az általuk képviselt települések lakosságának 
számával arányosan viselik. A Tagok a Társulás költségeire szolgáltatott pénzbeli 
hozzájárulásuk 50-50%-át minden év május 31. és szeptember 30. napjáig a Társulás 
számlájára befizetik. A Tagoknak a Társulás költségeire szolgáltatott pénzbeli 
hozzájárulásukra vonatkozó arányai vonatkozásában az 1. sz. mellékletben meghatározott 
lakosságszám az irányadó. A Tagok pénzügyi hozzájárulásuk meg nem fizetése esetére 
kötelezettséget vállalnak arra, hogy a pénzforgalmi szolgáltatójuknak adott, a beszedési 
megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulást, felhatalmazó nyilatkozatot a Társulás részére 
írásban haladéktalanul letétbe helyezik, amely alapján a Társulás beszedési megbízást 
nyújthat be a pénzforgalmi szolgáltatóhoz (inkasszó). 
 

3.) Részletfizetés: 

 

Amennyiben a Tag anyagi helyzete indokolja a Társulási Tanács hozzájárulhat a II. 2.) 
pontban írt befizetés több részletben, vagy módosított határidőre történő teljesítéséhez is, 
amennyiben ez a Társulás működését nem veszélyezteti.  
 



A több részletben, illetve módosított határidőre történő teljesítéshez kapcsolódó kérelmeket a 
tárgy év február 28. napjáig lehet benyújtani a Társuláshoz. A kérelmek elbírálására a 
Társulási Tanács jogosult. Amennyiben a Tag a hozzájárulást a Társulási Tanács által 
megállapított határidőre sem fizeti meg, úgy köteles a határidő lejártát követő naptól a 
megfizetés napjáig a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő összegű késedelmi 
kamatot is fizetni. 
 

4.) Nem pénzbeli hozzájárulás: 
 

A Tagok a működéshez szükséges egyes eszközök, berendezési tárgyak, vagyonértékű jogok 
(pl. bérleti jog) ideiglenes vagy végleges átengedésével is hozzájárulhatnak a Társulás 
működéséhez. 
 
Az átadás-átvételről a Társulási Tanács határozatban dönt. Az átengedést az átadó tag és a 
Társulás között létrejövő külön megállapodásban kell rögzíteni. 
 
A megállapodásnak tartalmaznia kell: 
 

• a vagyontárgy (vagyoni értékű jog) megnevezését, 
• a hozzájárulás pénzben kifejezhető értékét, 
• az átadás ideiglenes vagy végleges jellegét. 

 

Az átadott vagyontárgyakról (vagyoni értékű jogról) az átadó nevét és a vagyontárgy pénzben 
kifejezhető értékét is tartalmazó nyilvántartást kell vezetni. Az átadott vagyontárgyakat a 
Társulás egyéb vagyonától elkülönítetten kell kezelni.  
 

5.) A Társulás saját vagyonnal rendelkezhet, melynek szaporulata a Társulást illeti meg.  
 

6.) Rendelkezés pályázati vagyonelemekről: 
 

A Tagok rögzítik, hogy a központi támogatás igénybevételével keletkezett/aktivált vagyonról 
– a törvényben megszabott határidő figyelembe vételével - a törvényben meghatározott 
módon rendelkezhetnek. 
 

III. A TÁRSULÁS BIZOTTSÁGAI 

 

A Társulás gazdasági tevékenységének ellenőrzésére a Tagok Operatív Bizottságot és 
Pénzügyi Bizottságot hoznak létre. A 3-3 fős bizottságok tagjait a Társulási Tanács tagjai 
minősített többséggel választják maguk közül. 
 

Az Operatív és Pénzügyi Bizottság tagjait a Társulási Tanács az általános önkormányzati 
választásokkal megegyező időtartamra választja. A bizottságok tagjai újraválaszthatók, 
illetőleg bármikor indoklás nélkül visszahívhatók. 
 

Az Operatív és Pénzügyi Bizottság működésére vonatkozó szabályokat a Társulás 
szabályzatai, így különösen a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 
 

 
 



IV. A TÁRSULÁS DÖNTÉSHOZÓ SZERVE, MŰKÖDÉSI SZABÁLYAI  
 

1.) Társulási Tanács: 
 

A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amelyet a társult önkormányzatok által 
delegált tagok alkotnak, akik az általuk képviselt település lakosságának számával arányos 
szavazati joggal rendelkeznek, de ez a szavazati arány egyik Tag esetében sem haladhatja 
meg az összes szavazat 49%-át. Ebben az esetben a 49 %-on felül maradó rész a többi 
önkormányzat között lakosságszám arányosan kerül elosztásra. A Tagok a szavazati arányait 
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-jei 
lakosságszáma alapján kell figyelembe venni. (2. sz. melléklet) 

 

2.) A Társulási Tanács megalakultnak tekintendő, ha a Tagok képviselő-testületeinek 
mindegyike jóváhagyta a Társulási megállapodást, kijelölte képviselőjét, és a Társulási 
Tanács alakuló ülése kimondta a megalakulását. 
 

3.) A Társulás működéséről szóló beszámolási kötelezettség: 
 

A Társulási Tanács tagjai kötelesek évente legalább egyszer képviselő testületeiknek 
beszámolni a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről.  
 

4.) A Társulási Tanács elnök és alelnök(ök) megválasztásának rendje: 

 

A Társulási Tanács tagjai sorából a mindenkori helyhatósági választásokat követő első 
Társulási Tanács ülésén elnököt és alelnökö(ke)t választ meghatározva az elnök helyettesítési 
rendjét és sorrendjét. 

  
A Társulási Tanács az elnököt és alelnök(öke)t minősített többséggel és titkos szavazással 
választja.  
Az elnök képviseli a Társulást, összehívja és vezeti a Társulási Tanács üléseit. 
Az alelnök(ök) folyamatosan segítik az elnök munkáját, az elnök akadályoztatása esetén 
pedig teljes jogkörrel helyettesítik a Társulási Tanács határozatában foglaltak szerint. 
 

5.) A helyettesítés rendje: 

 

A Társulási Tanács ülését az elnök, távollétében a Társulási Tanács határozatában foglalt 
helyettesítési sorrendnek megfelelően az alelnök hívja össze és vezeti. Együttes 
akadályoztatásuk esetén a tanács ülését a korelnök hívja össze és vezeti. 
 

6.) Döntéshozatal: 
 

A Társulási Tanács főszabály szerint nyilvános ülésén, nyílt szavazással hozott határozattal 
dönt. A Társulási Tanács minősített többséggel zárt ülés rendelhet el az Mötv. 46. § (2) 
bekezdés c) pontjában meghatározott esetekben. 
 

A Társulási Tanács a döntéseit általában egyszerű többséggel hozza. Érvényes döntéséhez 
legalább annyi tag igen szavazat szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok 
szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát.  
 



Minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a társulásban 
részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt települések 
lakosságszámának a felét. 
 

6.1.) A Társulási Tanács minősített többséggel dönt: 

 
a) a Társulási Tanács hatáskörébe tartozó személyi kérdésekben, 
b) a Társulás költségvetésének elfogadásáról, módosításáról, 
c) minden vagyoni tárgyú előterjesztésről, 
d) a Társulási megállapodás és a Társulás szervezeti és működési szabályzatának 
elfogadásáról, ezen dokumentumok módosításáról, 
e) a működési hozzájárulás meghatározásáról, 
f)  a Társulás közbeszerzési szabályzatának elfogadásáról, 
g) pályázat benyújtásáról, 
h) a Társulásból történő kizárásáról, a Társuláshoz való  csatlakozásáról, valamint a 
Társulásból történő kiválásáról, 
i) a Tagokat terhelő egyéb pénzügyi kötelezettség megállapításáról, 
j) a Társulás megszüntetéséről, 
k) intézmény alapításáról, átszervezéséről, megszüntetéséről, 
l) zárt ülés elrendeléséről, 
m) az Mötv. 50. §-ában meghatározott esetekben. 

 

7.) Határozatképesség: 

 

A Tárulási Tanács határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok felével rendelkező 
képviselő jelen van. 
 

8.) Szavazás rendje: 

 

Szavazni a társulási tag képviselőjének személyesen vagy a társulási tag képviselő-testülete 
által írásban delegált helyettes képviselő útján lehet. 
 

A Társulási Tanács a napirendi pont megtárgyalását követően szavaz az előterjesztés 
mellékletét képező határozati javaslatról. 
 

A Társulási Tanács tagjai igenlő, vagy ellenszavazattal vesznek részt a szavazásban, illetőleg 
tartózkodnak a szavazástól. 
 

Nyílt szavazás módja: A szavazás kézfelemeléssel történik. 
Titkos szavazás módja: A szavazás - a Társulási Tanács által választott tagokból álló 
szavazatszámláló bizottság felállítását követően - a döntéshozatal módjának megfelelő 
mennyiségű szavazócédulán történik. 
 

9.) Az ülést össze kell hívni legkésőbb a kezdeményezést követő 15 napon belül: 
 

• Szükség szerint, de legalább évente hat alkalommal; 
• A Társulási Tanács által meghatározott időpontban; 
• A Társulás tagjai egynegyedének - napirendet tartalmazó – indítványára; 
• A Csongrád Megyei Kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére; 
• A Társulás bármely bizottságának kezdeményezésére. 



10.) Sürgősségi indítvány benyújtásának szabályai: 

 

A Társulási Tanács elnöke vagy szakmai vezetője javasolhatja a Társulási Tanácsnak 
valamely, a meghívóban nem szereplő előterjesztés vagy önálló indítvány sürgősségi 
tárgyalását. A javaslatot indokolni kell. 
 

A sürgősségi indítványt – a sürgősség tényének indoklásával együtt – legkésőbb a Társulási 
Tanács ülését megelőző 3. nap 12 óráig kell a Tagoknak postai vagy elektronikus úton 
eljuttatni. 
 

A sürgősség kérdésében a Társulási Tanács a napirend megállapítása során vita nélkül 
határoz. A sürgősség tárgyának elfogadásához olyan szavazati többség szükséges, amilyen az 
ügy érdemi elbírálásához kell. 
 

11.) A Társulási Tanács hatásköre: 
 

•  jóváhagyja az ügyrendjét és éves munkatervét (munkaprogramját), 
• megállapítja a Tagok időszakra eső hozzájárulásának mértékét, 
• dönt a költségvetés, zárszámadás és a társulás éves munkájáról szóló beszámoló 
 elfogadásáról, 
• megválasztja a Társulási Tanács elnökét, alelnök(ei)t, 
• dönt a társulási megállapodás céljával összefüggő kérdésekben, 
• dönt a saját Közbeszerzési Szabályzatának megalkotásáról, módosításáról. 

 

12.) Jegyzőkönyv: 

 

A Társulási Tanács minden üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-testület 
üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó Mötv. 52.§ (2) bekezdése szerinti szabályokat kell 
alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet a Társulási Tanács által felhatalmazott személyek 
hitelesítik. A jegyzőkönyvet tizenöt napon belül meg kell küldeni a Csongrád Megyei 
Kormányhivatalnak. 
 

13.) Szervezeti és működési szabályzat: 
 

A Társulási Tanács részletes szervezeti és működési szabályait – a Társulási megállapodásban 
meghatározott keretek között – maga állapítja meg. 
 

14.) A Társulás munkaszervezete: 

 

A Társulási Tanács működésével kapcsolatos feladatokat a Társulás saját alkalmazottak és 
munkaszervezete útján végzi. 
 

A Társulás munkaszervezeti feladatait a Deszki Polgármesteri Hivatal látja el. A 
munkaszervezet ellátja és felel az Áht. 26. § (1) bekezdése alapján a Társulásra az Áht. 23-25. 
§-ában meghatározott feladatokért a fenti rendelkezésekben foglalt eltérésekkel. A Társulás 
zárszámadással kapcsolatos beszámolási kötelezettségeit az Áht. 91. § alapján köteles végezni 
figyelemmel az Áht. 29/A §-ára. 
 



A munkaszervezetre vonatkozó részletes szabályokat a Társulás Szervezeti és Működési 
Szabályzata tartalmazza. 
  

V. A TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSE 
 
1.) A Társulás ellenőrzését a Tagok a Társulási Tanácsba delegált képviselőik és a Pénzügyi 
Bizottság útján látják el. 
 

2.) A Társulás együttműködik a Csongrád Megyei Kormányhivatallal és a Magyar 
Államkincstárral. 
 

VI. CSATLAKOZÁS A TÁRSULÁSHOZ 

 
1.) A Társulás célja minél több térségi önkormányzat bevonása a regionális együttműködésbe, 
ezért a Társulási Tanács minősített többségi határozata esetén a Társulás stratégiai céljaival 
összhangban a Társulás bővíthető. 
 
2.) Új önkormányzat jelen Társulási megállapodást aláíró önkormányzatokkal, azonos 
feltételekkel csatlakozhat a Társuláshoz, a Társulási Tanács minősített többséggel hozott 
határozata alapján, amennyiben vállalja a Társulás létrehozásához kapcsolódó egyszeri 
hozzájárulás megfizetését, valamint a Társulási megállapodásban foglaltakat feltétel nélkül 
elfogadja. 
 
3.) Az újonnan csatlakozók kötelesek a Társulás tagjai által korábban befizetett 
hozzájárulások egy főre vetített értékét saját lakos számuk figyelembe vételével a csatlakozást 
követően a Társulási Tanács döntése szerinti ütemezésben és határidőkben megfizetni. 
 

VII. A KIVÁLÁS , KIZÁRÁS, MEGSZŰNÉS SZABÁLYAI  
 
1.) A Társulásból a közös beruházási program befejezését követő végső pénzügyi 
elszámolások végleges lezárását követő 5 év elteltével, legalább 6 hónappal korábban a 
Társulási Tanácshoz intézett írásbeli nyilatkozattal lehet kiválni a naptári év utolsó napjával. 
 
2.) A Társulásból való kiválás esetén a kiváló Tag a Társulás vagyonából mindazon 
vagyonelemek őt megillető részére, melyekhez a pályázatok megvalósítása során az önerő 
biztosításával hozzájárult, teherviselése arányában, az eszközök könyv szerinti értékének 
mértékéig kizárólag olyan időpontban tarthat igényt, amely a Társulás létét, illetve működését 
nem veszélyezteti. A kiválás időpontjában hatályos üzemeltetési szerződéses jogviszonyokat a 
kiválás nem sértheti. A kiváló Tag eszközértékét a Társulási Tanács erre vonatkozó határozata 
esetén a Társulás pénzben megválthatja. A vagyontárgy kiváló Tag részére történő kiadását 
legfeljebb 5 évre el lehet halasztani. Erre az időszakra a kiváló Tagot használati díj illeti meg, 
amelyet a kiválást jóváhagyó határozattal egy időben a kiváló Tag és a Társulás között 
létrejövő külön megállapodásban kell rögzíteni.  
 
3.) A Társulási Tanács jogosult a kiválás elfogadását megtagadni, amennyiben a kiválás 
alkalmatlan időre esik. Alkalmatlan a kiválás időpontja, amennyiben a Tag vagy Tagok 
kiválása a Társulás által kitűzött célok megvalósítását ellehetetlenítené, vagy a célok 
megvalósítását jelentős többletkiadással tenné lehetővé. 
 



4.) Társulási Tag kizárása: A Társulási Tanács minősített többséggel hozott határozatával a 
naptári év utolsó napjával fontos okból kizárhatja a Társulásból azt a tagot, aki a 
megállapodásban foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi, illetve kötelezettségének ismételt 
– legalább 30 napos határidőt is tartalmazó – felhívásra nem tesz eleget. 
 
Súlyos kötelességszegésnek minősül a hozzájárulás befizetési határidejének elmulasztása, 
valamint a Társulási Tanács döntéseinek nem, vagy nem megfelelő módon történő 
végrehajtása. 
 
5.) A Társulás megszűnik:  

• ha a Társulás tagjai az Mötv. 88. § (2) bekezdés szerinti minősített többséggel azt 
elhatározzák, 

• törvény erejénél fogva, 
• bíróság jogerős döntése alapján.  

 
6.) A Társulás által létrehozott egyéb vagyon esetében a mindenkor hatályos rendelkezések az 
irányadók azzal, hogy a Társulás vagyona, a közös fejlesztési programokban vállalt 
teherviselés arányában a Tagok tulajdonába kerül.  
 
7.) A Társulás megszűnése esetén a Társulás tulajdonát képező vagyon felosztásának részletes 
szabályait a Társulási Tanács határozza meg, ennek végrehajtására a Társulási Tanács elnöke 
köteles. 
 
8.) A Tagok megállapodnak abban, hogy a Társulás működése során felmerült vitás 
kérdésekben bármelyik társult képviselő-testület kérheti a Települési Önkormányzatok 
Országos Szövetsége által felkért tagokból álló egyeztető bizottság állásfoglalását, s hogy a 
kereset benyújtása előtt a képviselő-testület kéri a bizottság állásfoglalását. 
 

VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  
 
1.) A jelen Társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Mötv. rendelkezései 
irányadók. 
 
2.) A Felek a Társulási megállapodást elolvasás és áttanulmányozás után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
 
Záradék:  
A Társulási megállapodás jelen módosítása 2017. …. napján lép hatályba, a Társulás a 
módosított szabályok szerint 2017.  .......  napjától kezdi meg működését.  
 
Kelt: Szeged, 2017……………………. 
 
Záradék: 
A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási megállapodását az 
alábbiakban felsorolt fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi képviselő-
testületi üléseiken hagyták jóvá: 
 
Társult Önkormányzatok: 
 

1 Algyő Nagyközség Önkormányzat   Molnár Áron polgármester  



Székhelye: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40. 
Képviselő testületi határozat száma: 

2 Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat   Toroczkai László polgármester  
Székhelye: 6783 Ásotthalom, Szent István tér 1. 
Képviselő testületi határozat száma: 

3 Baks Községi Önkormányzat    Búza Zsolt polgármester  
Székhelye: 6768 Baks, Fő u. 92.  
Képviselő testületi határozat száma: 

4 Balástya Községi Önkormányzat   Ujvári László polgármester  
 Székhelye: 6764 Balástya, Rákóczi u. 5. 

Képviselő testületi határozat száma: 
5 Balotaszállás Községi Önkormányzat  Huszta István polgármester 

Székhelye: 6412 Balotaszállás, Ady Endre u. 26. 
Képviselő testületi határozat száma: 

6 Bordány Nagyközség Önkormányzata   Tanács Gábor polgármester   
Székhelye:6795 Bordány, Benke Gedeon u. 44. 
Képviselő testületi határozat száma: 

7 Csengele Községi Önkormányzat   Kormányos Sándor polgármester  
Székhelye: 6765 Csengele, Petőfi u. 13.  
Képviselő testületi határozat száma: 

8 Deszk Község Önkormányzata    Király László polgármester  
Székhelye: 6772 Deszk, Tempfli tér 7.  
Képviselő testületi határozat száma: 

9 Dóc Községi Önkormányzat    Tóth Margit polgármester  
Székhelye: 6766 Dóc, Alkotmány u. 17.  
Képviselő testületi határozat száma: 

10 Domaszék Községi Önkormányzat   Kispéter Géza polgármester  
Székhelye: 6781 Domaszék, Köztársaság tér 1. 
Képviselő testületi határozat száma: 

11 Ferencszállás Községi Önkormányzat  Jani János polgármester  
Székhelye: 6774 Ferencszállás, Szegedi u. 53. 
Képviselő testületi határozat száma: 

12 Forráskút Község Önkormányzata    Fodor Imre polgármester  
Székhelye: 6793 Forráskút, Fő u. 74. 
Képviselő testületi határozat száma: 

13 Kelebia Község Önkormányzata    Maczkó József polgármester  
Székhelye: 6423 Kelebia, Ady Endre u. 114. 
Képviselő testületi határozat száma: 

14 Kistelek Városi Önkormányzat   Nagy Sándor polgármester  
Székhelye: 6760 Kistelek, Árpád u. 1-3. 
Képviselő testületi határozat száma: 

15 Kiszombor Nagyközség Önkormányzata   Szegvári Ernőné polgármester  
Székhelye: 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. 
Képviselő testületi határozat száma: 

16 Klárafalva Községi Önkormányzat   Fekete József polgármester  
Székhelye: 6773 Klárafalva, Kossuth u. 171. 
Képviselő testületi határozat száma: 

17 Kübekháza Községi Önkormányzat   Dr. Molnár Róbert polgármester  
Székhelye: 6755 Kübekháza, Petőfi tér 2.  
Képviselő testületi határozat száma: 



18 Mórahalom Városi Önkormányzat   Nógrádi Zoltán polgármester  
Székhelye: 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1. 
Képviselő testületi határozat száma: 

19 Ópusztaszer Községi Önkormányzat   Makra József polgármester  
Székhelye: 6767 Ópusztaszer, Tóhajlat 130. 
Képviselő testületi határozat száma: 

20 Öttömös Községi Önkormányzat   Dr. Dobó István polgármester  
Székhelye: 6784 Öttömös, Fő u. 12.  
Képviselő testületi határozat száma: 

21 Pusztamérges Községi Önkormányzat  Dr. Papp Sándor polgármester  
Székhelye: 6785 Pusztamérges, Móra tér 2. 
Képviselő testületi határozat száma: 

22 Pusztaszer Községi Önkormányzat   Máté Gábor polgármester  
Székhelye: 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. 
Képviselő testületi határozat száma: 

23 Röszke Község Önkormányzata    Borbásné Márki Márta 
polgármester 
Székhelye: 6758 Röszke, Felszabadulás u. 84.  
Képviselő testületi határozat száma: 

24 Ruzsa Község Önkormányzata    Sánta Gizella polgármester  
Székhelye: 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.  
Képviselő testületi határozat száma: 

25 Sándorfalva Városi Önkormányzat   Gajdosné Pataki Zsuzsanna Mária 
       polgármester  
Székhelye: 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.  
Képviselő testületi határozat száma: 

26 Szatymaz Községi Önkormányzat   Barna Károly polgármester 
Székhelye: 6763 Szatymaz, Kossuth Lajos u. 30. 
Képviselő testületi határozat száma: 

27 Szeged MJV Önkormányzata    Dr. Botka László polgármester  
Székhelye: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10.  
Képviselő testületi határozat száma: 

28 Tiszasziget Község Önkormányzata    Ferenczi Ferenc polgármester  
Székhelye: 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. 
Képviselő testületi határozat száma: 

29 Tompa Város Önkormányzata    Véh László polgármester 
Székhelye: 6422 Tompa, Szabadság tér 3. 
Képviselő testületi határozat száma: 

30 Újszentiván Községi Önkormányzat   Putnik Lázár polgármester  
Székhelye: 6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 7.  
Képviselő testületi határozat száma: 

31 Üllés Nagyközségi Önkormányzat   Nagy Attila Gyula polgármester  
Székhelye: 6794 Üllés, Dorozsmai út 40.  
Képviselő testületi határozat száma: 

32 Zákányszék Község Önkormányzata    Matuszka Antal polgármester  
Székhelye: 6787 Zákányszék, Lengyel tér 7.  
Képviselő testületi határozat száma: 

33 Zsombó Nagyközség Önkormányzata   Gyuris Zsolt polgármester  
Székhelye: 6792 Zsombó, Alkotmány u. 3.  

Képviselő testületi határozat száma: 



1. sz. melléklete 

 
TÁRSULÁSI TELEPÜLÉSEK LAKOSSÁGSZÁMA 

 

 

Ssz. Település Lakosságszám 2014. (fő) 

1. Algyő Nagyközség Önkormányzata 5066 

2. Ásotthalom Község Önkormányzata 3855 

3. Baks Község Önkormányzata 2000 

4. Balástya Község Önkormányzata 3445 

5. Balotaszállás Község Önkormányzata 1495 

6. Bordány Község Önkormányzata 3267 

7. Csengele Község Önkormányzata 2001 

8. Deszk Község Önkormányzata 3442 

9. Dóc Község Önkormányzata 714 

10. Domaszék Község Önkormányzata 4880 

11. Ferencszállás Község Önkormányzata 610 

12. Forráskút Község Önkormányzata 2287 

13. Kelebia Község Önkormányzata 2515 

14. Kistelek Város Önkormányzata 7095 

15. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 3875 

16. Klárafalva Község Önkormányzata 477 

17. Kübekháza Község Önkormányzata 1466 

18. Mórahalom Város Önkormányzata 5872 

19. Ópusztaszer Község Önkormányzata 2251 

20. Öttömös Község Önkormányzata 712 

21. Pusztamérges Község Önkormányzata 1182 

22. Pusztaszer Község Önkormányzata 1419 

23. Röszke Község Önkormányzata 3145 

24. Ruzsa Község Önkormányzata 2447 

25. Sándorfalva Város Önkormányzata 7804 

26. Szatymaz Község Önkormányzata 4626 

27. Szeged MJV Önkormányzata  

28. Tiszasziget Község Önkormányzata 1745 

29. Tompa Város Önkormányzata 4368 

30. Újszentiván Község Önkormányzata 1912 

31. Üllés Nagyközség Önkormányzata 3022 

32. Zákányszék Község Önkormányzata 2670 

33.  Zsombó Nagyközség Önkormányzata 3358 

 

 

 

 

 

 

 



2. sz. melléklete 

 

SZAVAZATI ARÁNYOK 

 

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Lakosszám

2014.

Szav. 
arány 
2014.

Algyő Nagyközség Önkormányzata 5 066 2,72

Ásotthalom Község Önkormányzata 3 855 2,07

Baks Község Önkormányzata 2 000 1,07

Balástya Község Önkormányzata 3 445 1,85

Balotaszállás Község Önkormányzata 1 495 0,80

Bordány Nagyközség Önkormányzata 3 267 1,75

Csengele Község Önkormányzata 2 001 1,07

Deszk Község Önkormányzata 3 442 1,85

Dóc Község Önkormányzata 714 0,38

Domaszék Község Önkormányzata 4 880 2,62

Ferencszállás Község Önkormányzata 610 0,33

Forráskút Község Önkormányzata 2 287 1,23

Kelebia Község Önkormányzata 2 515 1,35

Kistelek Város Önkormányzata 7 095 3,81

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 3 875 2,08

Klárafalva Község Önkormányzata 477 0,27

Kübekháza Község Önkormányzata 1 466 0,79

Mórahalom Város Önkormányzata 5 872 3,15

Ópusztaszer Község Önkormányzata 2 251 1,21

Öttömös Község Önkormányzata 712 0,38

Pusztamérges Község Önkormányzata 1 182 0,63

Pusztaszer Község Önkormányzata 1 419 0,76

Röszke Község Önkormányzata 3 145 1,69

Ruzsa Község Önkormányzata 2 447 1,31

Sándorfalva Város Önkormányzata 7 804 4,19

Szatymaz Község Önkormányzata 4 626 2,48

Szeged MJ Város Önkormányzata 49,00

Tiszasziget Község Önkormányzata 1 745 0,94

Tompa Város Önkormányzata 4 368 2,34

Újszentiván Község Önkormányzata 1 912 1,03

Üllés Nagyközség Önkormányzata 3 022 1,62

Zákányszék Község Önkormányzata 2 670 1,43

Zsombó Nagyközség Önkormányzata 3 358 1,80

Szumma 95 023 100
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2017. június 22. ülésre  

 
 

Tárgy: Tájékoztató a Kisteleki Többcélú Társulás 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetését az 1/2016. (II.15.) számú 

rendeltével fogadta el. Az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátásáról részben saját intézményén, 

részben pedig Társulások által fenntartott intézményeken keresztül gondoskodik. 

 

A Kisteleki Többcélú Társulás 2004. évben jött létre a helyi önkormányzatok társulásairól és 

együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. alapján.  

A társulás működési területe a kistérséget alkotó települési önkormányzatok közigazgatási területe (Baks, 

Balástya, Csengele, Kistelek, Ópusztaszer, Pusztaszer).  

2016. évben az alábbi feladatokat látta el a Társulás:  

• szociális intézményi feladat 

• szociális alapszolgáltatási feladat 

• gyermekjóléti alapellátási feladat 

• családi napközik működtetése 

A Többcélú Társulás feladatai 2 saját intézményén keresztül valósítja meg: 

• Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 

• Kisteleki Kistérségi Gyerekesély Iroda  

 

Szociális feladatok ellátása a társulás által fenntartott intézmény keretein belül történik. Az alapszolgáltatási 

feladatokban különböző a települések részvétele. A család- és gyermekjóléti szolgálat és a házi 

segítségnyújtás ellátása mind a 6 településen társulás által történik. A szociális étkezést 3 településen tartja 

fenn a társulás: Kistelek, Csengele, Pusztaszer. 

4 családi napközit működtet a Társulás 2010 októberétől, 3 település részvételével: Kisteleken 2, Bakson és 

Balástyán 1-1 csoport, mely a települések döntése alapján 2017. évtől megváltozik, a pályázati fenntartási 

kötelezettség lejárta miatt. 

2015. évtől Kistelek székhellyel kialakításra került a családi és gyermekjóléti központ, mely az egész 

kistérség terültén látja el feladatait. 

A szociális intézményi feladat Kisteleki székhelyen működő idősek gondozóháza által valósul meg. 
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1. Bevételi források 

A Társulás módosított bevételi előirányzata 240.947 eFt, a teljesítés 222.221 eFt, a címrend szerinti 

bevételeket a határozat 1. sz. melléklete tartalmazza. Az intézmények (Társulás, Kistérségi Gyerekesély 

Iroda és Szociális Központ) jogcím szerinti bevételeit a 3, 4 és 5. számú mellékletek részletezik. 

 

2. Kiadások alakulása 

A Társulás módosított kiadási előirányzata 240.947 eFt, a teljesítés 219.500 eFt, a címrend szerinti 

kiadásokat a határozat 2. sz. melléklete tartalmazza. Az intézmények (Társulás, Kistérségi Gyerekesély 

Iroda és Szociális Központ) jogcím szerinti kiadásait a 3, 4 és 5. számú mellékletek részletezik. 

 

3. A vagyon és pénzmaradvány alakulása 

2015. és 2016. évi mérleg adatait a határozat 13. melléklete tartalmazza. 2015. évtől a mérleg és 

pénzmaradvány kimutatás mellett már eredmény-kimutatást is készítenek a költségvetési szervek.  A 

társulás és intézményeinek összesített eredmény-kimutatását a 14. melléklet mutatja be, az összesített 

maradvány-kimutatást pedig a 15. melléklet. 

 

A társulásban résztvevő önkormányzatok a társult feladatok ellátása alapján részesülnek normatív 

támogatásokban és különböző mértékben járulnak hozzá az éves költségvetéshez. Településenként és 

feladatokra lebontott beszámolókat a határozat 6.-11. mellékeltek mutatják be. Az év végi tényleges 

mutatószámok alapján járó normatív támogatások Kistelek Városi Önkormányzat beszámolójában 

szerepelnek. A társulási beszámolóban szerepelő településekre lebontott beszámolók kiegészítésre kerültek 

a ténylegesen járó normatív támogatások összegével. 

 

 

Kistelek, 2017. május 31. 

        Nagy Sándor 

             elnök 

 

 

 

 

 
 



































































Tárgy: Tájékoztató a Térségi Intézményi Társulás 2016. évi költségvetésének 
végrehajtásáról 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetését az 1/2016. (II.15.) 

számú rendeltével fogadta el. Az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátásáról részben saját 

intézményén, részben pedig Társulások által fenntartott intézményeken keresztül gondoskodik. 

 

Az önkormányzat működési területéhez két óvoda és egy bölcsőde, egy általános iskola, egy 

középiskola, kollégium, könyvtár, szociális intézmény tartozik.  

A köznevelési intézmények 2007. július 1.-től a Térségi Intézményi Társulás fenntartásába 

tartoznak.  2013. júliusi felülvizsgálat során a társulási megállapodás a feladatok ellátása 

tekintetében nem változott, így a Térségi Közös Igazgatású Köznevelési és Gyermekjóléti 

Intézmény működteti Kistelek 2 óvodáját és bölcsődéjét, valamint Pusztaszer óvodáját. 

A társulás pozitívnak értékelhető nemcsak gazdasági, hanem szakmai szempontból is. 

Pedagógusok szakmai közös konzultációja, közös rendezvények szervezése. 

 

1. Bevételi források 

A Társulás módosított bevételi előirányzata 236.560 eFt, a teljesítés 220.255 eFt, a címrend 

szerinti bevételeket a határozat 1. sz. melléklete tartalmazza.  

 

2. Kiadások alakulása 

A Társulás módosított kiadási előirányzata 236.560 eFt, a teljesítés 218.739 eFt, a címrend 

szerinti kiadásokat a határozat 2. sz. melléklete tartalmazza.  

 

3. A vagyon és pénzmaradvány alakulása 

2015. és 2016. évi mérleg adatait a határozat 7. melléklete tartalmazza. 2015. évtől a mérleg és 

pénzmaradvány kimutatás mellett már eredmény-kimutatást is készítenek a költségvetési 

szervek.  A társulás és intézménye összesített eredmény-kimutatását a 8. melléklet mutatja be, 

az összesített maradvány-kimutatást pedig a 9. melléklet. 

 

A társulásban résztvevő intézmények a társult feladatok ellátása alapján részesülnek normatív 

támogatásokban és különböző mértékben járulnak hozzá az éves költségvetéshez. Az év végi 

tényleges mutatószámok alapján járó normatív támogatások Kistelek Városi Önkormányzat 



beszámolójában szerepelnek. A társulási beszámolóban szerepelő településekre lebontott 

beszámolók kiegészítésre kerültek a ténylegesen járó normatív támogatások összegével. 

 

 Kiadások fedezetének összetétele 

Intézmény neve Saját bevételek Állami támogatás 
Önkormányzati 

támogatás 

Kiadások összesen 

  2015.  2016. 2015.  2016. 2015. 2016. 2015.  2016. 
TKI Intézmény központi 
feladatok 3 460  17 670 0  0 0 0 3 197  17 382  

Bölcsőde 847  49 7 357  7 778 13 523 16 064 21 727  23 891 

Hétszínvirág Óvoda 3 054  610 54 207  53 256 14 651  9 532 71 912  63 398 

Szivárvány Óvoda 2 922  713 54 107  57 177  17 358  22 215  74 387 80 105 

Kisteleki tagintézmények 
összesen 10 283 19 042 115 671 118 211 47 532 47 811 171 223 184 776 

              

Csizmazia Óvoda  925 90  23 082 20 856 7 257  12 072 31 264  33 018 

              

TKI Mindösszesen 11 208 19 132 138 753 139 067 54 789 59 883 202 487 217 794 

 

 

 

Kistelek, 2017. május 31. 

        Nagy Sándor 

             elnök 

 


































