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Máté Gábor polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, képviselőket, 
meghívottjainkat, érdeklődőket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, a hét fős 
tagságból jelen van öt fő. Megjegyezném, hogy a képviselő-testület üléséről hangfelvétel készül a 
jegyzőkönyv elkészítése érdekében. Nincs akadálya a munkánknak. Kiküldésre került a napirendi 
pont, a bizottsági ülés után úgy gondolom még egy javaslat lesz napirendi pontra. Van-e javaslat 
egyéb napirendi pontra?  
 
Nagy Emese képviselő: Arról volt szó, hogy a januári ülésre a fogászati géppel kapcsolatban nem 
kerül napirendre, de mondta a Misi, hogy a bizottsági ülésen erről szó volt.  
 
Máté Gábor polgármester: Ha van olyan állapotban, hogy tudunk róla tárgyalni akkor igen.  
 
Nagy Emese képviselő: Igazából csak érintőlegesen beszélnék róla, tájékoztatót tudok adni.  
 
Máté Gábor polgármester: Rendben, nyilván döntést nem fogunk tudni hozni, ezért gondoltuk 
azt, hogy februárra tennénk ezt a témát, mert akkor februárra tudunk előrébb lépni. Akkor ezt a 
nyolcadik napirendi pontba tennénk, ott egyébként is egészségügyi témával kell foglalkoznunk. 
Akkor a fogorvosi eszközök állapota és annak a pótlása, feljavítása témában Emese tájékoztatót 
fog tartani, hogy meddig jutott. Van-e egyéb napirendi pontra javaslat? Amennyiben nincs, aki 
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
5 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 



oldal: 2/25 

1/2018.(I.31.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az alábbi napirendi pontok 
megtárgyalását: 
 
1.) A Dalárda beszámolója 
2.) A Hétvezér Vadásztársaság beszámolója 
3.) A községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet első olvasatban 

történő tárgyalása 
4.) A Képviselő-testület 2018. évi munkaterve 
5.) Pusztaszer Községi Önkormányzat 2018. évi rendezvényterve 
6.) A polgármester 2018. évi szabadság-ütemezési tervének jóváhagyása 
7.) Döntés a Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2018. évi finanszírozásáról 
8.) Tájékoztató a fogorvosi rendelő felszereltségének felülvizsgálatáról 
9.) Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről 
10.) Kérdések, bejelentések 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Irattár 
 
 
 
1. napirendi pont: A Dalárda beszámolója 
 
Máté Gábor polgármester: Az első két napirendi pontunkra igazából nem is beszámolót kérünk 
természetesen, inkább csak tájékoztató jelleggel, nem az önkormányzat civil szervezete, hanem 
csak jó viszonyban vagyunk ezekkel a társaságokkal. A hétvégén én a Homoktaposó Turisztikai 
Egyesületnek az évnyitó taggyűlésén is részt vettem. Mondtam nekik, hogy szívesen látnánk őket 
is, hogy beszámoljanak az elmúlt év eredményéről, illetve, hogy a következő előttünk álló év 
programjairól is esetleg tájékoztatást tartsanak. A települési programban is négy programmal 
szálltak be. jó lett volna, de délelőtt Rácz Sanyi jelezte, hogy sajnos nem tud itt lenni és maga 
helyett sem tud küldeni senkit, de valamikor pótoljuk ezt máskor. Azért is gondoltam, hogy ez 
legyen meg, mert egyrészt a Dalárda tevékenységét én viszonylag elég rendszerességgel követem, 
segítem, amiben tudom, el is szoktam, ha időm engedi utazni velük. Az ő saját maguk iránt tett 
beszámoló nekem annyira tetszett és annyira részletes volt, amit Imre bácsi előadott, azt 
gondoltam minden képpen a képviselő-testületnek is hallani kell. Illetve részese voltam most már 
egy év távlatában a pusztaszeri vadásztársaság megalakulásával kapcsolatos tevékenységekben, 
és mivel elindult a vadgazdálkodás a Hétvezér Vadásztársaság jóvoltából ezért azt gondoltam, 
hogy akkor azt gondoltam, hogy első két napirendi pontban ez a két szervezet tájékoztasson 
bennünket, hogy jöttek létre, miért, mit csinálnak, mi az elképzelésük, mennyiben számítanak az 
önkormányzat közreműködésre, együttműködésére. Én át is adnám elsőként a Dalárda 
képviselőjének a szót, Németh Misi bácsi és Kovács Imre bácsi, ők a képviselői igazából a 
Dalárdának.  
 
Kovács Imre: Tisztelt Képviselő-testület, Németh Mihály Dalárdavezető és a Dalárda nevében 
nagy tisztelettel köszöntöm önöket, és az ülés valamennyi résztvevőjét. Nagy örömmel tölt el 
bennünket, hogy a Képviselő-testület előtt számolhatunk be a pusztaszeri Dalárda 2017-es évéről, 
illetve a 2018-as elképzelésekről. Január 5-én névnaposokat köszöntöttünk, Varga Sándorné, Rácz 
István, Katona János, Kósa Antal, Németh Mihály, január 25-én kirándultunk Paksra az 
atomerőművet néztük meg. Január 28-án élőzenés pótszilvesztert tartottunk, kántálást, ami 
számomra teljesen új dolog volt, nagyon hangulatos volt. Március 10-én nőnapot ünnepeltünk, 
vendégünk volt a Hóvirág együttes Szegedről. Május 6-én nótafogón vettünk részt a sárga 
majorban, 25-en vettünk részt, szarvas pörköltet ettünk, nagyon jól éreztük magunkat. Június 24-
én néhányan részt vettünk az Zarándoklaton Pálosszentkúton. Július 22-én felléptünk a felgyői 
falunapon. Augusztus 19-én ünnepség a szobornál, Kaczur Pál és Katona János babgulyást főztek, 
az asszonyaink süteményeket készítettek és felléptünk az ünnepségen. Augusztus 26-án 
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nemzetközi horgászverseny volt Felgyőn, első alkalommal vettünk részt, Gera Mihály, Nagy Gábor, 
Gyapjas Sándor alkotott egy csapatot és hetedik helyezést értek el, nagyon büszkék voltunk. 
Szeptember 9-én eleget tettünk a szegváriak meghívásának húsz fővel Szegváron, a rendezvényen 
felléptünk, nagyot nótáztunk. Szeptember 14-én Ilonák, Máriák, Teréziák, Terézek láttak 
bennünket vendégül. Szeptember 16-án tizenhat fővel vettünk részt a felgyői Népdalkör 
találkozóján, jelenlétével megtisztelt bennünket a polgármester úr is. Október 14-én Idősek 
világnapja rendezvény volt Bokroson, nagyon jól éreztük ott is magunkat. November 9-én Imre 
nap volt valamint Kaczur Pál születésnapja. November 18. dalos találkozó László Imre emlékére 
Csongrádon, huszonegyen vettünk részt, nagyon jól sikerült, nagyon jó hangulatú rendezvény volt. 
November 23-án megköszöntük a 82 éves Németh Mihálynak az öt éves dalárdás vezetői 
tevékenységét. December 7-én Ferenc, István, János nap alkalmából vendégül láttak bennünket az 
ünnepeltek. Ezek voltak a programjaink, nem kevés. Létszám helyzetünk év elején 36-an 
indultunk, lemorzsolódott, illetve itt hagyott bennünket Szűcs Magdolna, Kósa Antal, Naszádos 
Istvánné, Grósz Sándorné, Harkai Péter, Czombos Ildikó, Bitó Éva, Bitó Zsolt, Jéga Rózsika, Deák 
Mihály. Január 1-től viszont új tagunk lett, Zsótér József, nagyon örülünk, hiszen egy jó hangú 
emberke. A jelenlegi létszámunk az 22 fő. Külső kapcsolatok tekintetében tagja vagyunk a 
Csongrád Megyei Nyugdíjas szövetségnek. Németh Mihállyal minden hónap első keddjén részt 
veszünk az elnökségi ülésen. Az éves program alakul 2018-ra, március 8-án kirándulás van 
tervezve Budapestre, lesz horgászverseny. Tervek között szerepel javaslatunkra kirándulás a 
Dunakanyarba illetve Székesfehérvárra. Tagság által fizetett tagdíjakból gazdálkodunk, a 
taglétszám csökkenésével értelem szerűen csökkent a bevételünk is. szeretnénk önök előtt 
köszönetet mondani a pusztaszeri Alapítványnak a ruhákért, hiszen nagyon szép egyforma ruhában 
tudunk megjelenni bármelyik fellépésen. Gyurász Sándorné Marikának a TV-ért, mert ott szoktuk 
hallgatni a nótákat, segít a felkészülésben. Szeretnénk köszönetet mondani a polgármester úrnak, 
valamint Ocskó László képviselő úrnak azért, hogy pénzügyi segítséget adtak az utazások 
lebonyolításához. Kérjük, hogy a lehetőségek függvényében a jövőben is segítsenek bennünket. 
Elgondolásaink a 2018 évre, január 4-én egy jó hangulatú évköszöntőt tartottunk, ahol ott volt 
polgármester úr is. február 6-án a szegedi Hóvirág együttes meghívásának teszünk eleget, vidám 
dalokkal készülünk. Nőnapi köszöntőt tervezünk. Két alkalommal szeretnénk köszönteni a 
névnaposokat, félévenként. Részt veszünk az augusztus 20-i ünnepségen. Eleget teszünk 2-3 
meghívásnak. Reményeink szerint az új közösségi térben szeretnénk szilveszterezni. Ezek az 
elgondolások 2018-ra és néhány gondolat, zárás képpen a gondjainkról. Nagyon sok a betegünk, 
akik meghatározói voltak és jó hangú embereket veszítettünk el, egyelőre nem nagyon tudnak 
részt venni a szereplésekben. A következő nagy gondunk, hogy nincs utánpótlásunk, csak fogyunk. 
Azt el kell mondani, hogy nagy fájdalom nekünk, hogy más településeken sokkal nagyobb 
szeretetet, megbecsülést és érdeklődést tapasztalunk, mint Pusztaszeren. Köszönöm a 
figyelmüket, sok erőt, jó egészséget kívánok.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen Imre bácsinak a tájékoztatóját. Eléggé gazdag a 
tevékenysége a Dalárdának és én szoktam a dalárdásokat bíztatni azzal, hogy nem kell foglalkozni 
azzal, hogy kívülről milyen információk jönnek, egyrészt mert a negatív információ gyorsabban 
terjed, mint a pozitív és talán hangosabban is. azt gondolom, nem kell azzal foglalkozni, hogy 
vannak esetleg ilyen hangok is. alapvetően a településen a Dalárdának a megítélése a józan 
emberek oldaláról minden képpen azt gondolom, hogy pozitív. Én nem akarok feléjük kérdéseket 
feltenni, mert meg szoktam rendszeresen tenni, amikor kell. Szoktam tájékoztatót is tartani a falu 
dolgairól az ott lévőknek és nekem egy nagyon szívügyem, hogy ez működjön, mert teljesen 
önfenntartó módon, soha nem az elvárások oldaláról, működnek. Nekem példaértékű az a 
szerveződés, amit ők produkálnak. Tudjuk azt, hogy még egy-két három embernek a hozzáállásán 
és a szervezésén és lelkesedésén múlik az, hogy egy nagyobb csoport aztán össze tud jönni. Több 
példa is van a faluban erre. Ezt minden képpen a későbbiekben nem csak a magam részéről, 
hanem a képviselő-testület tagjai részéről is biztos vagyok benne, hogy támogatást fog majd 
nyerni.  
 
Németh Mihály: Én is tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Annyit szeretnék szólni, hogy 
elsősorban az Imre barátomnak nagyon sokat tudok köszönni, mert az biztos, hogy ha ő nem lenne 
itt közöttünk, akkor nem volnának ilyen részletes beszámolók, mert én biztos, hogy nem csinálnám 
ennyire pontosra. Nekem annyi a szerepem a Dalárda részéről, hogy a nótákat tudom, abban úgy 
érzem, otthon vagyok, egyelőre a hangom valamennyire meg van. Én nagyon szeretem ezt a 
társaságot. Nagyon sok a betegünk, a jó hangúak elmentek, de azért vannak még jó néhányan, 
akik jelen vannak. a tapasztalatom az, hogy én magam is mióta meg van ez a Dalárda, nem 
tudtam, hogy egy ilyen közösséget ilyen szépen össze lehet tartani, mert olyan jó látni mikor 
valahova elmegyünk, és ott megjelenünk, sikerül tökéletesen föllépni, ott mindenkinek öröm van 
az arcán. Ez kárpótolja az összes rosszat, ami megtörténik velünk. Én nagyon szeretném, ha 
Pusztaszeren többen társulnának ide, nem hiszem, hogy gondolják milyen jó igazi kis közösség. 
Köszönöm szépen én ennyit akartam csak mondani.  
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Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen, Misi bácsi. Képviselők részéről esetleg 
hozzászólás?  
 
Sági Mihály képviselő: Én nagyon becsülöm a Dalárda tagjait, szerintem mindegyikkel jó 
viszonyban is vagyok, nem tudom ők, hogy ítélik meg. 12 éve a nyugdíjasok közé eljárhatnék, de 
azért tájékozódik mindig a Dalárdáról is. Minden olyan szerveződés, legyen az foci, legyen az 
Dalárda, legyen bármi a településen ezt, akik régebb óta ismernek, tudják, hogy amibe valaki a 
munkáját áldozza és valamennyire sikeres, azért tudom díjazni, mert én is foglalkozok ilyesmivel. 
Tudom, hogy az eredmény nem csak az, hogy megjelentünk itt, nagyon sok háttér munkájának 
kell, hogy legyen, hogy valaki megszervezze, ti vagytok ennek a motorja, dolgozzatok össze és 
sokáig irányítsátok. Mi most nem csak a dalárdára gondolunk, és ha majd olyan is lesz nálatok, 
hogy nem csak nótáztok, hanem kíváncsiak vagyunk egymás tevékenységére, kíváncsiak vagyunk 
pusztaszer történetére, amibe kicsit belemélyedtem, nem a magam ügyéből, más szempontokból 
én szívesen elmegyek és beszélgetünk közösen. Egyet kérek, politizálni nem akarok. Lehet én is 
eljutok hozzátok és sok sikert kívánok, és azt kérem tőletek, ha megtaláltátok a kulcsát, hogy 
hogyan lehet ezekbe a civil szerveződésekbe bevonni fiatalokat, mondjátok el, mert nekünk is 
vannak ilyen gondjaink. Nekem is vannak ilyen gondjaim, hogy szervezünk rendezvényeket, Gábor 
rendszeresen megtisztel bennünket, és 15-17 résztvevőből 4 pusztaszeri. Sajnos a pusztaszeriek 
nem érzik még ennek a rendezvényeknek a fontosságiat. köszönöm szépen.  
 
Kósáné Buknicz Mária képviselő: Én további sok erőt és egészséget kívánok, meg jobb kedvet.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. még valaki esetleg? Én egy javaslattal szeretnék élni. 
szeretném, ha a képviselő-testület a dalárda irányába a köszönetét nyilvánítaná egy határozat 
formájában. Azt gondolom nem is egy sima A/4-es lapon, hanem valami díszesebb papíron 
kinyomtatva jutassuk el a dalárdának ezt a dokumentumot. én most a pontos szövegezését nem 
olvasnám föl, de egy köszönetnyilvánítás határozati formában. Aki ezzel egyetért, 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: 
 
2/2018.(I.31.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Köszönetnyilvánítás a Dalárdának 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönetét és elismerését fejezi ki a 
pusztaszeri Dalárdának eddigi tevékenységéért 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Németh Mihály mint a Dalárda vezetője 
4.) Irattár 
 
 
 
2. napirendi pont: A Hétvezér Vadásztársaság beszámolója 
 
Máté Gábor polgármester: Ezt jegyző úrral össze fogjuk állítani és én a dalárdának valamelyik 
összejövetelén fogom prezentálni és átadni valami olyan formában, hogy megfelelő keretek közé 
kerüljön. Imre bátyámnak, Misi bácsinak köszönöm a tájékoztató, szívesen látunk továbbra is 
benneteket a képviselő-testületi ülésen. Második napirendi pontunk, Hétvezér vadásztársaság 
tájékoztatója. Talán jó másfél éve indult el ez a történet, ha jól emlékszem. elég komoly 
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előszervezést igényelt az, hogy megfelelő keretek alakuljanak egy vadásztársaság 
megalakulásához. Tudni kell erről, hogy a vízügyi vadásztársaságnak a léte Úgy mond megszűnt, 
és újjá kellett szervezni a vadásztársaságokat. nem volt egyszerű, nagyon komolyan elébe kellett 
menni a dolgoknak, hogy ebből bármi is összejöhessen. én azt látom, hogy egy nagyon öntudatos 
és nagyon korrekt csapat alakult össze, de a részletekről Szabó Sándor sokkal precízebben tud 
beszámolni, át is adnám a szót.  
 
Szabó Sándor: Tisztelt képviselő-testület. nekem nincsen ilyen könnyű dolgom, mint Imre 
bácsinak, nekem nincsenek ilyen írásos anyagaim. Kezdjük a megalakulással, ahogy polgármester 
úr is mondta ez a vízi vadásztársaságból alakult társaság, ami maradhatott volna tovább, csak a 
politikai helyzet és a törvényeket úgy alakították, hogy földtulajdonhoz kötötték a 
vadásztársaságot. Földtulajdon a földtulajdonosok közös összefogásával egy földtulajdonosi 
közösséget alakított, ami a földtulajdonos közösség bérbe adta egy megfelelő vadásztársaságnak, 
aki a helyszínen gazdálkodást tud majd folytatni. ez lett a Hétvezér Bérkilövő vadásztársaság, mert 
a bérkilövő készen állt arra, hogy ha esetleg lesz, egy ilyen lehetősége azonnal ezt megragadja. 
2017. március 1-jével a vadásztársaság megalakult 16 taggal. 8 ezer hektár területet sikerült 
megszerezni, jórészt támogatással, jórészt pedig földtulajdonnal. ez után 4-5 ember talpalt szinte 
egy évig, hogy ezeket a területeket megszerezze és ezzel földtulajdonosi közösséget tudjon majd 
szavazni. ez megtörtént és a földtulajdonosi közösség bérbe adta a vadásztársaságnak ezt a 
területet. Választani kellett egy elnököt, most tartunk ott éppen. ez az elnök miért pont én lettem? 
ez egy nagyon jó kérdés, én is csodálkoztam rajta, hogy miért akartak engem elnöknek. 2500 
hektár saját területtel rendelkeztem, amit meghatalmazással szedtem össze, a legnagyobb olyan 
kártya volt a kezemben, amivel tudtam segíteni a társaságot. meg is tudtam volna buktatni a 
társaságot úgy, hogy adjuk esetleg másnak. miután összefogtunk így a társaság megalakult. 2 
darab hivatásos vadász alkalmazását a törvény írja elő. ez a kettő darab, hivatásos vadászrészben 
pusztaszeri, egyik a Kasper Attila másik a Korom Pityu, pusztaszeri származásúak, itt dolgoztak 
régebben is, ismerik a területet, könnyebb volt őket alkalmazni és nem mindjárt új emberekben 
gondolkoztunk. Az első pillanatban a vízügytől sikerült kettő darab Ford terepjárót nagy 
veszekedések árán megszereznünk. A vízügy egy felbomlott társaság volt, olyan vagyonnal 
rendelkezett, ami nem volt osztható. A vagyon mivel nem volt osztható valami úton, módon 
nekünk ezt meg kellett szereznünk. ezt úgy tudtuk megszerezni, hogy volt egy árfolyam 
különbözeti hátraléka, mert valószínűleg ők kis árujú valután vették meg és ezt az árfolyam 
különbözetet másfél millió forintot a Hétvezér Vadásztársaság kifizette és a miénk lett az autó. 
Törzskönyvvel hivatalosan miénk mind a két autó. területhasznosításból vadgazdálkodásból és 
külföldi vadásztatásból próbál a kis társaság életben maradni. két fő profilja volt az őzbak vadászat 
és a suta vadászat. 80 darab őzbakot sikerült elejtetnünk általában olasz vendégvadászokkal, de 
voltak szlovákok, németek, magyarok és ezek körülbelül olyan 8 millió forintos árbevételt hoztak a 
társaságnak, ami fedezte eddig a vadőröknek a fizetését, a járulékait és az autó használatot. a 
társaságunk egyelőre nem küszködik pénzügyi problémával. november 1-től ebből a 16 tagból 14 
taggal, mert ketten lemorzsolódtak megkezdte a vadászatot. 84 darab mezei nyúl és 216 darab 
fácánkakas az eredmény, ami január 28-ig sikerült. Ez a teríték messze meghaladja a környező 
vadásztársaság terítékeit. Csak egyet mondok, a szomszéd vadásztársaság, ami Ópusztaszeren 
van, 10 alatt lőtt fácánkakast. a területnek az eltartó képessége szempontjából a miénk talán a 
legjobb. a dúvad elejtés a két vadőrnek állandó feladata, csapdákkal, riasztással. minden olyan 
technikával irtani kell a dúvadat, ami rendelkezésre áll, vagy esetleg a törvény megengedi.  
 
Máté Gábor polgármester: Mik tartoznak a dúvadak közé, azt nem mindenki tudja esetleg.  
 
Szabó Sándor: A dúvadakról azt kell tudni, hogy szárnyas vagy szőrmés kártevő, így fejezik ki. 
ezek a szarka, szajkó, dolmányos varjú, ezek lehetnek a tollas kártevők, szőrmések pedig lehet a 
róka, a borz, a sakál, ezek azok akik annyira irtják az apró vadat, hogy ezek minden képpen 
védekezni kell. 30 darab vaddisznó esett el, a mi területünkön, ami meglehetősen sok. a vaddisznó 
elszaporodása országos szinten valószínűleg eléggé szaporodik. ennyi vaddisznót pusztaszeri 
viszonylatba még nem lőttek. Mondom, hogy ezek az adatok nekünk miért tetszetősebbek, mint a 
másoké. a takarmányozásra és a vadgazdálkodásra fektetünk legfőképp hangsúlyt. Takarmányozás 
szempontjából 400 mázsa szemes takarmányt etetünk meg egy szezon alatt. Ami azt jelenti, hogy 
42 vadetetőt etetünk minden héten, kedden. Azért kedden, mert ha én kimegyek szerdán, és 
nincs, a vadetetőben takarmány akkor azt mondom, hogy az ember nem jól végezte a dolgát. a 
vadászati hatóság is beleszól ebbe a vadgazdálkodásba és vadászatba is. például 0,5% vadföldet ír 
elő a tavalyi évre, csak szankciót elfelejtett a végrehajtási utasításba leírni. aminek nincs 
szankciója az nehezen betartható. minden féle ősgyepet, lucerna földet előír. 40 hektár egy 
vadásztársasának elég nagy gondot okozna és elég nagy probléma és ez 4 millió forintos kiesést 
eredményezne az árbevételből, mert minimum 100 ezer forint egy hektár földnek a beművelése. 
Az élőhely kialakításra és a vadállomány szaporítására megjelent egy pályázat, amire 
természetesen a vadásztársaság azonnal rámozdult és be is adtuk. megyei szinten a negyedik 
legjobb lett a miénk. Ehhez tudni kell, hogy a szomszéd települések is hozzájárultak ehhez, például 
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Bartucz úr is beszállt, miután mindenhonnan kimaradt, így partnerekként konzorciumban tudtunk 
pályázni. nagyon vigyáznunk kell a vadgazdálkodásnál a túlhasznosításra, nagyon kecsegtető, hogy 
80 darab őzbakot lőttünk 120 darab sutát lőttünk, 80 darab nyulat lőttünk, miért nem lőttünk 
többet. Ennek a területnek is van egy vadellátó képessége, amit tudja saját maga visszapótolni, 
esetleg kis segítséget tudunk adni. Itatók és etetők kialakításával tudjuk az életterüket egy kicsit 
biztosítani, de nagyon vigyázni kell a túlhasznosítással. Minden képpen eredményes 
vadgazdálkodást szeretnénk folytatni, én, mint az elnök el is mondtam nekik, hogy addig leszek a 
társaság vezetője, mi nem azért dolgozunk, hogy a két vadőrnek legyen fizetése, és autója. ha 
nem tudunk normális gazdálkodást folytatni, akkor én azonnal arrébb fogok állni. úgy tűnik, hogy 
ez egyelőre jó. A társaságnak minden képpen egy olyan szórakoztató apróvad vadászatot 
szeretnénk a jövőben is biztosítani, legyen egy hétvégi kellemes vadászat, jó terítékkel és minden 
megy a maga útján. tagdíjunkat 60 ezer forintra taksáltuk egyelőre, ez egy átlagos tagdíj, sokkal 
több van a szomszédos társaságnál 120 ezer ahol a 10 vadat lőtték. Távlati terveink között 
szerepel, hogy később szeretnénk fölvenni pár tagot. éppen ez mindig vitára ad okot, mert ez a 
mostani társaság majdnem olyanná kezd kialakulni, mint valaha a vízügy volt, oda bekerülni nem 
lehetett. Vasárnap említettem is, hogy mi volt mikor a vízügybe jelentkeztünk és elhajtottak 
bennünket, nagyon rossz szájízzel távoztunk onnan. minden képen azon leszünk, hogy aki 
pusztaszeri származású, pusztaszeren életvitelszerűen él és gazdálkodik, az kerülhessen be ebbe a 
társaságba, nem lesz egyszerű, de majd megpróbáljuk. Minden képpen szeretnénk egy 
vadászházat majd. a fenntartása és megvásárlása a mai napon még nem lehetséges, mert egy 
újonnan alakult társaságnak annyi pénze nincs, hogy házat vásároljon, és azt fönntartsa, de majd 
hátha sikerül. nagyon örülünk, hogy a polgármester úr vagy a képviselő-testület esetleg néha 
szükség szerint a szociális épületbe minket beenged egy sikeres gyűlés vagy egy ünneplés címén. 
Ezt nagyon szépen köszönjük, máskor is igénybe fogjuk venni, ha megkapjuk. A két hivatásos 
vadász, itt van mellettem a főhatóság, közös szolgálat a helyi hatósággal, ezek előbb-utóbb létre 
szoktak jönni. nálunk tudni kell azt, hogy a vadőrök azok igen sokat jelen vannak a területen és 
lehet, hogy nem a rendőri feladatok ellátása fekszik nekik, hanem a csendes nézelődés vagy a 
vadaknak a becslése, számolása, de minden képpen ellátnak közös szolgálatot. Kérem a testületet, 
hogy ezt az apró kis tájékoztatást valamilyen szinten értékelje, mondjon rá kérdéseket, én meg 
mondok rá válaszokat. Köszönöm szépen.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen. Nekem egy kérdésem lenne, hogy van-e 
valamilyen becslés, hogy milyen a jelenlegi vadállomány a területen?  
 
Szabó Sándor: Vadbecsléssel minden képpen szolgálunk a vadászati hatóság felé is.  800 darab 
őz, ami a becsült állomány, durván 4-500 darab mezei nyúl, a fácán egy 3-400 darab. Ezeknek az 
apró vadaknak a csökkenése megmondhatatlan, bárkit kérdezünk, nem tud nekünk erre 
magyarázatot adni. Egyetlen egy dolgot mondott egy helyi öreg vadász, hogy a nagyon kemény tél 
és a nagyon meleg nyár a vadállományt teljesen tönkre fogja tenni, mert nem tudja túlélni, mert a 
kiscsibe nem tud elvándorolni a csatornáig és minden négyzetméterbe pedig nem lehet neki itató 
kirakni. Vaddisznóból nem tudunk megbecsülni állományt, de aki még nem látott annak szívesen 
megmutatom hova üljön ki, előbb-utóbb jönni fog. ennyit a vadállományról, ha ügyesen 
gazdálkodunk, akkor azt gondolom nem fogunk tönkremenni, de ezt nem csak nekünk, hanem a 
hatóságnak is akarni kell. Jövő évre már olvastam egy előterjesztést vagy egy tervezetet, ami 
megmondja, hogy 11 vadászatot engedélyez, apróvadászatot, 10 és 25 fő között, és utána a többi 
le van zárva, gondolom a szaporítás érdekében.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. egyéb kérdés van-e esetleg a vadásztársaság irányába?  
 
Sági Mihály képviselő: Akkor tisztázzuk, hogy a meghívóban az szerepel, hogy beszámoló mind a 
kettőnél tájékoztató legyen már, mert a dalárdánál is az volt.  
 
Máté Gábor polgármester: Mind a kettőre értettem, hogy mind a kettő tájékoztató volt, nem kell 
elfogadnunk amit, mondanak, tudomásul vesszük és kész. Itt azért látjuk, hogy ez egy összetett 
dolog, nem olyan egyszerű, mint ahogy a kívülálló ember látja. Sanyival folyamatos kapcsolatban 
vagyunk, de így összesített formában én is most hallom először. Ebből látszik, hogy nagyon komoly 
elhivatottság és nagyon komoly odafigyelés kell, hogy ez a dolog működjön. Én azt gondolom ez 
egy jó dolog egyrészt, másrészt idegenforgalmi szempontból azt gondolom, hogy fejlődőképes tud 
lenni, és remélem, hogy egyrészt a társaság tud megfelelő közösséggé kovácsolódni. a 
vadgazdálkodás fontos és egy nagyon nemes dolog tud lenni és egy sportszerű vadászatról szól, 
aminek vadgazdálkodási jelentősége is van. köszönöm szépen, azt gondolom nagyon részletes és 
szakszerű volt az előadásod Sanyi.  
 
Szabó Sándor: Még egyet fűznék hozzá. ha netán a hétvezér vadásztársaság valamilyen úton 
módon megszűnik, ezen a területen azonnal felüti a fejét egy idegen vadásztársaság amelyik 



oldal: 7/25 

ugyanúgy hasznosítja a területet, nem biztos, hogy olyan baráti vadgazdálkodást folytat, de ez a 
terület nem marad gazdátlan.  
 
Máté Gábor polgármester: Jó, én továbbra is biztosítom a társaságot a felől, hogy közösségi 
teret fogunk adni, míg nem lesz valami ingatlana a társaságnak. azt gondolom, hogy belátható 
időn belül, ha jó gazdálkodás van és kapcsolatteremtések vannak, akkor erre akár esély is lehet.  
 
Szabó Sándor: Köszönjük szépen a társaság nevében is és élünk a lehetőséggel.  
 
 
 
3. napirendi pont: A községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet-
tervezet első olvasatban történő tárgyalása 
 
Máté Gábor polgármester: Harmadik napirendi pont, községi önkormányzat 2018 év 
költségvetéséről szóló rendelet első olvasata. Vitára bocsátom a napirendet a bizottság 
megtárgyalta.  
 
Sági Mihály képviselő: Valóban, kérdeztünk az előadóktól és kaptunk is rá választ. A 
bizottságnak az a javaslata, hogy mint első tervezetet minden képpen javasoljuk elfogadni, mert 
jegyző úr szavait idézve február 15-ig kellene, ezért ne kelljen összehívni rendkívüli testületi ülést. 
ennek lesz még másik változata is, de a bizottság javasolja elfogadásra minden képpen, hogy 
tovább tudjon lépni az önkormányzat. köszönöm szépen.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Egyéb esetleg? Amennyiben nincs, akkor, 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: 
 
3/2018.(I.31.)Kt. határozat 
 
Tárgy: A községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet első olvasatban 

történő tárgyalása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete első olvasatban elfogadja Pusztaszer 
Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetét. 
 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Gazdálkodás helyben 
4.) Irattár 
 
 
 
4. napirendi pont: A Képviselő-testület 2018. évi munkaterve 
 
Máté Gábor polgármester: Negyedik napirendi pont, idei éves munkatervünk. A munkatervhez 
már tudom, hogy lesz két javaslat Mihály részéről.  
 
Sági Mihály képviselő: Igen, szeretném elmondani a képviselő-testületnek, hogy nem, mint a 
bizottság foglalkoztunk vele, kértem a Gábortól, hogy mint képviselő, mert nem akartuk úgy 
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foglalkozni a bizottsági ülésen ezzel, hogy azt mondjuk, mint az előző napirendi pontnál, hogy 
egyetértünk és elfogadásra javasoljuk. Ez egyéni indítványom, és ha egyetértenek vele a képviselő 
társak, akkor fel tudjuk venni napirendre, ha úgy érzi a képviselő-testület. Ha nem akkor ne legyen 
olyan, hogy a bizottság más mond benne. Két napirendi pontot szeretnék, mint képviselő 
beterjeszteni. Az egyikre azt az indítványt kaptam Gábortól, hogy februárra meg lehet. A napirendi 
pontokat oda teszi a képviselő-testület és az önkormányzat ahova éppen van helye. Az egyik 
napirendi pont, én már fölvetettem 2016-ban is, sajnos két olyan esetünk is volt, hogy az 
elhalálozott díszpolgári cím viselője felett akkor kellett döntenünk, bizonyos dolgokról, amikor már 
elhalálozott. Továbbra is fenntartom, és ha a képviselő-testület nem ért vele egyet, akkor többször 
nem vetem föl, vizsgáljuk felül a díszpolgári cím, adományozással kapcsolatos dolgunkat, hogy ne 
kerüljünk ilyen helyzetbe. Vizsgáljuk felül a díszpolgári cím nem adományozását is, mert ezzel is 
volt gond, és az ezzel járó különböző dolgokat, én méltatlannak tartom, amikor egy halott fölött 
kell itt vitatkozni. Ez az egyik. A másik egy későbbi időpontra, amikor az önkormányzati napirendi 
pontok között van hézag, tavaly is fölvetettem, akkor csak fölvetésként, most szeretném azt, hogy 
foglalkozzunk azzal, ha az önkormányzati képviselő társaim egyetértenek vele, hogy az 
Ópusztaszer, Pusztaszer közötti út kerüljön át a Csongrád Megyei Közút Kht kezelésébe. Mert 
gyaloglásaim során láttam a hibákat, amik az önkormányzatot fogják tíz év után sajnos terhelni és 
erre nem biztos, hogy mi mint önkormányzat kapunk pénzt. Úgy tudom, hogy van rá lehetőségünk, 
hogy bizonyos idő után átadjuk a Csongrád Megyei Közút Kht kezelésébe. Ezt a két napirendi 
pontot szeretném, ha a munkatervünkbe felvennénk.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen. Én maximálisan tudom támogatni ezt a dolgot és 
akkor azt javasolnám, hogy az összekötő utat mindjárt a következő testületi ülésen, tehát 
februárban tárgyaljuk. A díszpolgári címet mivel itt a temetéshez való viszonyunkról is szó van, 
szerintem teljesen jó lenne, ha minél előbb, de azt gondolom, hogy májusban lenne célszerű. Az 
áprilisi azért nem jó, mert ott egy közös testületi ülés lesz Csengelével, ott nem akarnék ilyennel 
foglalkozni. A februárit és márciusit közelinek érzem és a márciusiban egyébként is a költségvetés 
egy kicsit húzósabb történet. Talán a májusit javasolnám a díszpolgári cím rendeletünknek a 
felülvizsgálata időpontjának. Egyéb javaslat van-e még esetleg a munkatervre vonatkozóan? Én 
már a Makra polgármester urat megkerestem levélben, hivatalosan. Tavaly volt a végső 
elszámolása az összekötő útnak és szerintem már nincs akadálya ennek, fölvetettem és teljesen 
hivatalosan küldtem egy levelet az ópusztaszeri polgármesteri hivatalba, polgármester úrnak, hogy 
tájékoztassa az önkormányzatunkat arról, hogy milyen elképzeléseket, milyen lehetőségeket lát 
abban, hogy az út közútkezelői jogosultságát a Csongrád Megyei Közútfenntartó Kft-nek 
átpasszoljuk. Egyéb javaslat esetleg? Amennyiben nincs, akkor az előbb említett két módosítással, 
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: 
 
4/2018.(I.31.)Kt. határozat 
 
Tárgy: A Képviselő-testület 2018. évi munkaterve 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi munkatervét az alábbiak 
szerint határozza meg: 
 

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

2018. évi 
 

MUNKATERVE 
 

 
A képviselő-testületi ülések állandó napirendi pontja: 
 
Polgármester beszámolója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, valamint a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról. 
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Február 
 
1.) A pusztaszeri 001. és 002. számú Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak 

megválasztása 
2.) Fogorvosi rendelő felszereltségének felülvizsgálata 
3.) Az Ópusztaszer-Pusztaszer összekötő út állami fenntartásba adásának kezdeményezése 
 
Március 
 
1.) Rendelet-alkotás a községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 
2.) Pusztaszer Községi Önkormányzat 2018. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyása 
3.) Mezőőr beszámolója 
 
Április 
 
Csengele Község Önkormányzata Képviselő-testületével együttes ülés keretében tárgyalva 
 
1.) A Kisteleki Rendőrkapitányság beszámolója Pusztaszer Község közrendjének és 

közbiztonságának 2017. évi helyzetéről 
2.) A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi 

Kirendeltségének 2017. évi beszámoló jelentése 
3.) Jegyző beszámolója a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal működéséről 
 
Május 
 
1.) Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. beszámolója 
2.) Pusztaszer község 2017. évi belső ellenőrzéséről szóló éves összefoglaló jelentés 

megtárgyalása 
3.) A 2017. évben önkormányzati támogatásban részesült civil szervezetek pénzügyi 

beszámoltatása 
4.) Rendelet-alkotás a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról 
5.) Beszámoló a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkájáról 
6.) A díszpolgári cím adományozásához kapcsolódó kötelezettségvállalások felülvizsgálata 
 
Június 
 
1.) Beszámoló a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola Pusztaszeri Telephelye (Csizmazia György 

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

György Óvoda munkájáról 
3.) Beszámoló a háziorvos munkájáról 
4.) Beszámoló a fogorvos munkájáról 
5.) Fogorvos megbízási szerződésének meghosszabbítása 
6.) Beszámoló a védőnő munkájáról 
7.) A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár szakmai tájékoztatója 
8.) Beszámoló a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása 2017. évi költségvetésének 

végrehajtásáról 
9.) Beszámoló a Térségi Intézményi Társulás 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 
Augusztus 
 
1.) A helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata az iskoláztatási célú 

települési támogatás nyújtásának lehetősége szerint 
 
Szeptember 
 
1.) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi 

fordulójához 
 
Október 
 
1.) Rendelet-alkotás a szociális célú tüzelőanyag juttatásáról 
2.) Megbízási szerződés Pusztaszer Községi Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési feladatainak 

ellátására 
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3.) Pusztaszer Községi Önkormányzat 2019. évi ellenőrzési programjának és a 2019. évi ellenőrzési 
terv időrendi táblázatának elfogadása 

 
November 
 
1.) A helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata a fűtési célú települési 

támogatás nyújtásának lehetősége szerint 
2.) Beszámoló a helyi adóztatásról 
3.) Zárt ülés: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott egyedi 

kérelmek elbírálása 
 
December 
 
1.) Közmeghallgatás 
 
 
Határidő: folyamatos 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Képviselő-testület tagjai 
4.) Munkaterv szerint érintettek 
5.) Irattár 
 
 
 
5. napirendi pont: Pusztaszer Községi Önkormányzat 2018. évi rendezvényterve 
 
Máté Gábor polgármester: Ötödik napirendi pont, a rendezvényterv. Itt megjelentek a további 
civil szervezeteknek a programjai is, úgy a sakkos témák, a szülők által szervezett programok, az 
önkormányzati Lovas Egyesület programok. Azt gondolom, hogy elég gazdag a kínálat. Misi 
elmondod a javaslatodat?  
 
Sági Mihály képviselő: Az volna a kérésem, hogy meg kérdezett az előterjesztő, aki ezt a 
rendezvénytervet csinálta, hogy mikorra, és én akkor még nem láttam azt, hogy júliusra be van 
tervezve a mellettünk épülő sport- és szabadidő központunk átadása. Én azt kértem, a 
polgármester úrtól, hogy amikor lesz egy olyan terem ahol 60-70 sakkozót tud az önkormányzat 
fogadni és én megszervezném, akkor a május 1-jei sakkverseny elmaradna, és helyette mindent 
arra koncentrálnánk, hogy a július második felében valahol egy szombati napra, ha lehet, 
nemzetközi résztvevőkkel szeretném és az önkormányzat támogatásával szeretnék egy 
sakkversenyt. Nekem ennyi javaslatom van, a többi maradna, én elfogadom úgy, ahogy van. 
Köszönöm szépen.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Van-e egyéb javaslat esetleg? Amennyiben nincs, aki 
elfogadja ezzel az egy módosítással, kérem, kézfelemeléssel jelezz. 
 
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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5/2018.(I.31.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Pusztaszer Község Önkormányzata 2018. évi rendezvényterve 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a május 1-jére tervezett sakkverseny 
július második felére történő áthelyezésével, egyebekben az előterjesztés szerinti tartalommal 
elfogadja Pusztaszer Község Önkormányzata 2018. évi rendezvénytervét. 
 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Irattár 
 
 
 
6. napirendi pont: A polgármester 2018. évi szabadság-ütemezési tervének jóváhagyása 
 
Máté Gábor polgármester: Hatodik napirendi pont, szabadságolási terv a polgármester részére. 
Igyekszem, amennyire lehet koptatni a szabadságokat. Ritkán szoktak ilyet mondani az embereke, 
de azt kell, mondjam, túl sok a szabadság. Nem tudom ígérni, hogy negyven napot ki tudok venni 
egy évben. Ez a tervezet egy kötelező dolog, nem igazán lehet igazodni hozzá, de kipipáljuk, hogy 
van.  
 
Ocskó László képviselő: Tavaly mennyit tudtál koptatni?  
 
Máté Gábor polgármester: Őszinte legyek, nem számolta, igyekeztem minél többet.  
 
Sági Mihály képviselő: Azt szeretném mondani, hogy ami előttetek van előterjesztés, azon a 
2017-et javítsátok már ki 2018-ra, úgy 114 nap. A bizottság elfogadásra javasolja. Köszönöm 
szépen.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen. Más hozzászólás 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: 
 
 
6/2018.(I.31.)Kt. határozat 
 
Tárgy: A polgármester 2018. évi szabadság-ütemezési tervének jóváhagyása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX tv. (a továbbiakban Kttv.) 225/C.§ (1) – (4) bekezdéseiben foglaltak alapján Máté 
Gábor főállású polgármester 2018. évi (114 nap) szabadsága igénybe vételét a melléklet szerinti 
szabadság felhasználási ütemezésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.  
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
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A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Gazdálkodás helyben 
4.) Irattár 

6/2018.(I.31.)Kt. határozat melléklete 
 

NÉV 

2018. 
évre 

járó napok 
száma 

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

 
Áthozott: 

75 
 

            

 
Alap: 25 

 
            

 
Pót: 14 

 
            

Máté Gábor 
polgármester 

 
Összesen: 

114 
 

4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 
 
 
7. napirendi pont: Döntés a Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2018. 
évi finanszírozásáról 
 
Máté Gábor polgármester: Hetedik napirendi pont, döntés a Kisteleki Térségi Egészségügyi 
Központ Nonprofit Kft. 2018. évi finanszírozásáról. Minden éves témánk ez a dolog. tudjuk azt, 
hogy két részből tevődik össze a téma, az egyik a járóbeteg szolgálat támogatása, ami nagyon 
fontos, nagyon fontosnak tartjuk, hogy legyen. A másik, ami vitára szokott inkább okot adni az 
ügyeleti szolgálat. Tudjuk azt, hogy a finanszírozás keretében a rendelési időn kívüli ügyelet a 
rendszernek egy kötelező eleme. Ami plusz van az egész rendszerbe, az a 24 órás szolgálat, 
aminek az lenne a célja, hogy a háziorvosokat mentesítse az alól, hogy a rendelési időben ki kelljen 
menniük terepre és ugráltatva legyenek, miközben 10-20 ember a rendelőben vár. Ez mindig 
nagyon komoly fejtörést okoz számunkra, mert ennek a költségei nem igazán átláthatók. Csináltam 
egy számítást, nagyon érdekes, hogy a tavalyi adatok alapján, ha azt vesszük, hogy milyen 
mértékben járultunk hozzá a költségekhez, és milyen mértékben vettük igénybe az ügyeleti 
szolgálatot akkor azt tapasztaljuk, hogy a lakosság arányos részesedésünk a finanszírozásban 
messze meghaladja azt amennyi szolgáltatás igénybevétel történt arányában. Számításaim szerint, 
nekiálltam egy ilyen táblázatot készíteni és majd el fogom nektek küldeni, amikor ez már olyan 
lesz, hogy számomra vállalható lesz. Első számításaim szerint mintegy 300 és 400 ezer forint körül 
van az összeg, amivel pluszban hozzájárulunk az igénybevételhez képest ehhez a költséghez. 
Majdnem minden település pluszban teljesít, mínuszban teljesít lakosságarány és a szolgáltatás 
igénybevételi adatok alapján Kistelek és Baks. Kistelek mintegy 2 millió 400 ezer forintos 
nagyságrendbe, Baks pedig 500 ezer forint nagyságrendbe van alatta az igénybevétel arányhoz 
képest. Még hozzáteszem azt az érdekes momentumot, amit ha bármelyikőtök nagyon precízen 
átnéztétek ezt a dolgot, hogy van a Szerapisz kiadásai között egy nagyon érdekes sor, úgy szól, 
hogy önkormányzati adók 2 millió 332 ezer forint, gondolatom szerint ezt Kisteleknek fizetik ők. 
Amíg Kistelek részt vesz ebben a finanszírozásban, ugyanakkor visszacsöpög nekik. Ezzel is 
érdemes lenne egy kicsit foglalkozni. A bizottsági ülésen is tárgyaltuk ezt a dolgot, és azt gondolom 
nem baj, hogy ha Misi nevében is mondom, hogy azt javasoltam, hogy egyelőre ne hozzunk 
határozatot, a támogatásra, hogy mi ezt az összeget elfogadjuk. Egy olyan határozatot javaslok a 
képviselő-testületnek meghozni, hogy a képviselő-testület minden képpen támogatni akarja a 24 
órás szolgálatot és a járóbeteg szolgálatot is, de az arányokkal majd a járási települések társulási 
egyeztetése után fogunk dönteni ennek a pontos összegéről és én kezdeményezni fogom, hogy 
üljünk le és erről beszéljünk majd. A települések közösen társulási szinten is foglalkozzunk a 
témával, hogy van, mint van. Oda meghívnánk Nagy Zsoltot, aki alátámasztaná valamilyen szinten 
a költségeket és akkor egyrészt biztosítanánk arról őket, hogy legalább a tavalyi szinten támogatni 
fogjuk, a plusz költségeket pedig egyelőre még alá kell támasztani jobban.  
 
Sági Mihály képviselő: Igen, így fogadta el a bizottság, azt mondtuk, hogy minden féle képpen 
támogatjuk, én úgy emlékszem arról sem volt szó, hogy a tavalyi szinten, csak Marika fölvetette. 
Mi arra hatalmaztuk fel, hogy minden képpen javasoljuk a képviselő-testületnek, mert ez egy jó 
dolog, hogy nem a Mesinek és az orvosnak kell azt mondani a húsz betegnek, hogy várjanak, mert 
ki kell mennünk területre, hanem van, aki ezt ellássa. Azt is el szoktuk mondani, hogy az orvos, 
Elekes Attila is és a háziorvosok hozzájárul ehhez nem kis összegekkel éves szinten. Ha 
megnézitek, a számokat látjátok, hogy még ők is támogatják a saját maguk az állam által 
finanszírozott fejkvótából ezt a rendszert, én jónak tartom. A bizottság azt javasolta, hogy 
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összegszerűen nem, de támogatjuk, ezt a rendszert a későbbiekben kialakítjuk, hogy milyen 
összeggel fogadjuk el.  
 
Máté Gábor polgármester: Ehhez tegyük-e még hozzá, hogy a tavalyi összeget minden képpen 
vállaljuk?  
 
Sági Mihály képviselő: Ne, hátha sikerül a számokkal valamit variálni. Köszönöm.  
 
Máté Gábor polgármester: Jó.  
 
Nagy Emese képviselő: Ez így helyén való is, mert most délután fél ötkor hívta össze a Zsolt a 
háziorvosokat, valószínű, hogy ezzel kapcsolatos megbeszélés lesz nekik is. doktor úrral 
nézegettük és beszéltük, hogy már azt hiszem tavaly is volt erről szó, hogy miért nem tudják 
valamilyen formában szétbontani a kötelező ügyeleti rendszert, illetve a plusz ügyeleti rendszert. 
Jó lenne rálátni, rávilágítani, hogy hogyan alakul ez, mert a kötelező az kötelező, arra kapni kell 
nekik finanszírozást. Valahogy ott kellene gazdaságilag megoldani ezt a szétbontást, hogy a 
finanszírozók, akik pluszban adnak, erre pénzt azok rálássanak jobban erre, hogy ténylegesen hova 
is kerül az a pénz és szükség van-e annyi pénzre vagy szükség lenne-e több pénzre? Szerintem ezt 
most doktor úr is el fogja mondani, mert látja, hogy nincs szétbontva, fogja jelezni a Zsoltnak.  
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Én is beszéltem most a doktor úrral testületi ülés előtt, mondta, hogy 
megy erre a partnerségi találkozóra, éppen a renitens önkormányzatok háziorvosai nem szoktak 
ezen részt venni, mint ahogy nem is fizetnek. Azt mondja, hogy a nappali ügyelet például Baksra 
nem megy ki, viszont a baksiak vannak annyira fifikásak, hogy négy óra után hívják ki az 
ügyeletet, napközben nem is hívják az ügyeletet.  
 
Máté Gábor polgármester: Én még csiszolok a táblázatomon, hogy mindenki számára érthető 
legyen, mert igazából én nem tudok mit kezdeni az egyébbel, az nekem bekavar. Így nem tudok 
korrektül számolni, mert az egyéb helyről nem tud bevételt kérni és azt nem tudom hova sorolni, 
viszont ha azt mondja, hogy az egyéb helyen a beteg lakásán, akkor az miért nem került be a 
településre, ha a beteg lakásán oldották ezt meg, vagy ha egyéb rendelőbe akkor is tudja, hogy az 
illető honnan jött. Azt nem hiszem, hogy ez mind területen kívüli beteg volt, mert nyilván van 
olyan is, hogy valaki jön és beesik. Eddig ilyen sort még nem láttam.  
 
Sági Mihály képviselő: Tavaly a Zsolt azt mondta erre, hogy az egyéb kategóriába azok 
tartoznak, akik egyik településhez sem köthetők, az autópályások meg az ötösön a balesetek, ők 
vannak kirendelve, hogy ellássák.  
 
Máté Gábor polgármester: Igen, csak akkor a lakásán nem passzol nekem. A rendelőbe el 
tudom fogadni, vagy egyéb baleseti helyszínen, de helyszínen összesen két fő volt. ezt én 
szeretném tisztázni, meg is fogom írni a Zsoltnak, hogy ha nektek fölmerült kérdés, ezzel 
kapcsolatban az írjátok meg nekem emailbe, mert akkor azt is fölteszem. Nektek is el fogom 
küldeni azt az anyagot, amit, továbbítok a Zsolték felé. Aki elfogadja így, ezzel a határozatot, 
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: 
 
7/2018.(I.31.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Döntés a Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2018. évi finanszírozásáról 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát a Kisteleki 
Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. által végzett járóbeteg szakellátás és 24 órás ügyeleti 
tevékenység ellátás finanszírozására, ennek konkrét összegét azonban a Kistelek járási társulási 
egyeztetéseket követően meghozott külön határozatban fogja megállapítani. 
 
Határidő: azonnal 
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Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 
4.) Gazdálkodás helyben 
5.) Irattár 
 
 
 
8. napirendi pont: Tájékoztató a fogorvosi rendelő felszereltségének felülvizsgálatáról 
 
Máté Gábor polgármester: Nyolcadik napirendi pont, Emese tájékoztatója.  
 
Nagy Emese képviselő: Megpróbálok nagyon rövid lenni, mert addig, míg nem tudjuk honnan 
lesz forrás, addig sok mindent nem tudunk kitalálni. Az biztos, hogy több helyről érdeklődtem az 
egyik egy szintén Nagy Zsolt nevezetű fogászati kezelőegységekkel foglalkozó debreceni cég, 
akivel fölvettem a kapcsolatot. A másik pedig a Lőrincz Zsolt, aki a szervizelést végzi. Milliós 
tételekről van szó mind két helyen, de a legfontosabb információ nekem az volt, amitől egészen 
képlékennyé vált ez az egész dolog, hogy hallottam, illetve értesültem róla, hogy az alapellátásban 
működtető fogászati rendelők 3 millió forintokat kaptak 41 pályázóból, 39 megkapta ezt az 
összeget. A magán fogorvosok nem, hanem az állami szférában. Értem én azt, ha mondjuk itt a 
község területén volna egy vállalkozó fogorvos, akkor ő ezért sorba állhatott volna, mert pontosan 
így szól, hogy ki jogosult a támogatásra, mondat után szó szerint. A hírek szerint közellátást végző 
fogorvosok jogosultak a 3 millió forintos támogatásra és a közellátást végző fogorvosoknak ez az 
úgy nevezett NEAK, Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozási szerződéses 
kapcsolatban álló fogorvosi szolgáltató fogorvosa minősül. Az önkormányzatok hiába alapellátásra 
kötelezettek, ha nincs ilyen fogorvosa az önkormányzatnak, aki szerződésben áll, akkor nem tudja 
igénybe venni ezt az összeget. Még fogok futni vele egy kört, mert idáig úgy jutottak el eddig a 
gondolatig, hogy probléma van az országban a fogászati alapellátással és ezt le is írják, hogy 
korábban a közellátásban dolgozó fogorvosok is felhívták a figyelmet, a támogatásnövelés 
fontosságára, jelenlegi helyzetükre. szeptemberben munkalassító akciót szerveztek ez ügyből 
kifolyólag és utána ezt meg is állapították, hogy tényleg erre szükség van. 41-en pályáztak és 39-
en nyertek is ilyen támogatást és itt a végén van egy ilyen összesítő is, hogy nagyon sok fogászati 
alapellátás úgy nevezett kisebb-nagyobb gondokkal küszködik, a legnagyobb probléma az, hogy 
nem kapnak oda szakorvost. Helyettesítésből oldják meg ezeket a fogászati ellátásokat. fejér 
megyében például 103 fogorvosi szolgálat működik, ebből december eleji adatok szerint 8 
betöltetlen. több ilyen városban vannak üres praxisok. nagyon bíznak abban, hogy ezekre a 
praxisokra is föl fognak figyelni és valamilyen szinten fognak támogatást biztosítani, tehát hogy 
valaki felül fogja bírálni ezt a helyzetet. Most itt tartunk. Én még meg fogok illetékest kérdezni, 
hogy erre esetleg van-e valami tárgyalás már, hogy esetleg méltányosságból vagy valamilyen 
formában segítsék ezeket az úgy mond kötelező ellátásokat, mert bár az önkormányzatokat 
kötelezik az alapellátási feladatok működtetésére, de ha nincs miből olyan működtetésre amiből 
megoldják azt a heti két alkalmat, vagy a fölszereltséggel probléma van. Itt a Zsolttal, amikor 
egyeztettem a bruttó árban a legalapabb abban minden benne van nem full extrás az 3 millió 370 
ezer forintos összeg.  
 
Máté Gábor polgármester: Ennyiért be is szereli?  
 
Nagy Emese képviselő: Igen, ennyiért be is szereli. Ebben benne van kompletten felszereléssel 
együtt, ezek enesta kézi darabok, ezek most is meg vannak, de épp úgy kell elképzelni, mint egy 
autónál, hogy hiába van egy új ablaktörlőd nem mindegy milyen típusú. Vannak jó kézi darabok, 
mert amikor a Hesz doktor elment, akkor az önkormányzat föltöltötte a hiányokat csak nem lesz 
kompatibilis a másik géppel. Azt mondta a Zsolt, hogy ezek nagyon jó gépek, nem kínaiak, ebben 
benne van a kompresszor. Most tudni kell, hogy amit egyébként ajánlanak gépeket, azok úgy 
vannak darabok és ez is több milliós tétel, amibe külön kell megvásárolni a kompresszort, elszívó 
motor. Egy kompresszor azt mondta a Zsolt 290 ezer forint, az elszívó motor 130 ezer, a kézi 
darabok pluszban jönnek rá. igazából mindegyik sokkal több, közel ilyen 5-6 millió forint közötti a 
debrecenieknél. Zsolt annyit mondott nekem, hogy ebben a 3 millió 370 ezerbe benne van a 
beszerelés, a telepítés és két év teljes körű garancia van rá. ez egy bruttó érték, mondtam, hogy 
futunk még kört, majd ha meg lesz rá a honnan és hogyan és miként akkor majd tárgyalunk. 
Egyelőre ennyit. Ezt a Zsolttól tudtam meg egyébként ezt a 3 millió forint összeget és mondta 
nekem, hogy hogy nektek nem, mikor egymás után szereljük föl ezeket a rendelőket, akik állami 
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betegellátást végeznek és megkapták ezeket az összegeket. legalább olyan szinten kellett volna, 
hogy kiértesíteni az önkormányzatot vagy akármit.  
 
Máté Gábor polgármester: Jó, de lett volna nekünk lehetőségünk, hogy ezt megkapjuk?  
 
Nagy Emese képviselő: Így nem lett volna, mert aztán utána néztem.  
 
dr. Jaksa ti bor aljegyző: Mi az, hogy állami betegellátás, nem tudom értelmezni ezt.  
 
Nagy Emese képviselő: Nem magán fogászati szakrendelőre szól. Van olyan fogászati rendelő, 
például kistelek a pálinkás doktornak a rendelője, ő egy magán fogászati rendelést végez. Ezt 
önkormányzati alapellátást működtetésben kell.  
 
Máté Gábor polgármester: Tehát az önkormányzat alkalmazásában kellene, hogy legyen a 
fogorvos?  
 
Nagy Emese képviselő: Hát vállalkozó fogorvos is lehet, csak akkor neki egy helyen kellene azt a 
feladatot ellátni. ezzel a NEAK-kal gondolom nálunk a mi esetünkben, a Balikó doktornő Csengelére 
van telephelyként szerződve. Pusztaszerre semmi képpen nem veheti igénybe, itt vannak bajban 
az ilyen pici települések.  
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Arról tudunk, hogy a Balikó doktornő Csengelére pályázott?  
 
Nagy Emese képviselő: Nem tudok róla, meg fogom kérdezni. azért nem tudok, mert ez tegnap 
vagy tegnapelőtt óta kezdem kutatni ezt az egészet, hogy hogyan nem értesültünk erről, hogy 
lehet az, hogy nem küldenek ki egy ilyen valamiféle tájékoztatót, hogy ilyen létezik. Egyébként 
különböző forrásokban leírja, hogy szeptember, októberben be is érkeztek ezek és december végén 
már ezeket el is bírálták. így kapott meg egy csomó kis település ilyen összeget. Nekünk ez nagyon 
nagy segítség lenne.  
 
Máté Gábor polgármester: Akkor erre nem is mehettünk volna rá, de elképzelhető, hogy lesz 
valami hasonló. kérdés az, hogy azt kellene tudnunk, hogy az információ honnan jön, mit kell, 
figyeljünk, Balikó Katalint megbízni, hogy akkor ő nyilván szakmai körökben kell, hogy ez 
terjedjen.  
 
Nagy Emese képviselő: Van most már egy nevem, akit föl tudok hívni, ez ügyből kifolyólag és 
meg fogom kérni őt, hogy tájékoztasson már arról, hogy egyáltalán van-e arra valami pici remény, 
hogy esetleg ezeket az önkormányzatokat sem ejtik ki ezekből a támogatásokból, hogy valamilyen 
szinten pótolni tudjuk a hiányosságokat és működtetni tudja az önkormányzat a feladatát.  
 
Máté Gábor polgármester: Egyrészt van egy ár nagyságrendünk, 3,5 millió forint körüli összeg 
az, amit ebbe bele kellene áldoznunk. Tudjuk azt, hogy van nekünk egy bizonyos tartalékunk, azt 
kellene egyrészt megnézni, megtudni, hogy van-e esély arra, hogy a közeljövőben mondjuk egy fél 
éves távlaton belül, foglalkoznak–e azzal, hogy lesz-e a mi esetünkben arra lehetőség, hogy 
valamilyen forrást találjunk ilyen célra. Ha nem akkor pedig azt kell kitalálni, hogy a tartalékunkat 
milyen módon tudjuk idesorolni. Azt gondolom, hogy akkor lesz érdemes nekünk ezzel komolyan 
foglalkozni, ha már tudjuk, hogy a piactér mennyi plusz igényt vet föl. Nem tudjuk még, hogy a 
polgármesteri hivatalra van-e többlet költség, mert a tervezés még folyamatban van és a tervezői 
költségbecslést még nem láttam, nem jutottak odáig a tervezők, hogy meg tudják becsülni a 
hivatal energetikai felújításának a teljes összegét. Belefér-e abba a pályázati összegbe, amit 
nyertünk, vagy kell-e esetleg hozzátenni? Ezt körülbelül február közepére ígérték, hogy lesz valami 
információnk erről, hogy tudunk ezzel foglalkozni. Akkor szerintem célszerű lenne, ha addig még 
kiderül, hogy van, esély van nincs esély. Nekünk az is információ, hogy ha nincs esély, mert akkor 
azt mondjuk, hogy elköltjük azt a pénzt, amit nem erre kaptunk, aztán tartjuk a hátunkat érte. Túl 
sokat ne várjunk azért ezzel, hanem én azt gondolom, hogy egy 3,5 millió forint simán beáldozható 
erre a történetre.  
 
Sági Mihály képviselő: Én azt kérném a képviselő-testülettől, hogy februárra felvettük napirendi 
pontra ezt, minden képpen halasszuk el, mert akkorra nem lesz információnk erre szerintem.  
 
Máté Gábor polgármester: Ha véletlen lesz, bevesszük, ha nem akkor meg nem.  
 
Sági Mihály képviselő: Azért is kérném ezt, hogy ha egyet értenek vele, hogy a végső elfogadása 
márciusban lesz, áprilisra lesz végső költségvetési tervünk, és ha ott is marad ez a durván 40 millió 
forint, működési tartalék a végső költségvetési tervbe, akkor könnyebben meghúzzuk a vállunkat 
és feláldozzuk. Ez nem azt jelenti, hogy Mesike álljon le, csinálja csak tovább. halasszuk el áprilisig 
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és akkor már tudjuk azt, hogy a működési tartalékból mennyit hova kellene tenni. ha eljutunk még 
egy évig ezen keresztül még tovább, akkor már nem kell lassan fogorvosi széket venni, mert nem 
is lesz, aki menjen oda. Ha nekünk előírták, hogy működtetni kell az önkormányzatnak, akkor arra 
ne legyen hivatkozási alapja senkinek se, hogy azért küldi el, mert a szék. Én azt mondom, hogy 
ennyit módosítsunk az elfogadott munkatervünkön, hogy februárban, ha nagyon értékes információ 
lesz, akkor beszéljünk róla.  
 
Máté Gábor polgármester: Foglalkozhatunk vele, de dönteni valószínűleg nem tudunk 
februárban.  
 
Sági Mihály képviselő: Köszönöm szépen.  
 
Máté Gábor polgármester: Én is köszönöm. Ez tájékoztató volt, nem kell szavazni róla. 
 
 
 
9. napirendi pont: Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről 
 
Máté Gábor polgármester: Két napirendi pont van még hátra. Kilencedik napirendi pont, 
tájékoztató részemről. Sok mindent kell, mondjak, egyrészt az MVH-tól visszafizettek nekünk 7 
millió valahány százezer forintot, nem tudom pontosan. Pillanatnyilag ez a játszóteres bírságnak a 
kamat részét, hogy a többit miért nem utalták arról fogalmunk nincs egyelőre, de már ez is valami. 
Dilemma volt, hogy hova tegyük ezt a pénzt. Én azt mondom, hogy szerintem ne küldjük vissza 
sehova. Heni megkérdezte a könyvvizsgálót, hogy mit tegyünk vele, ő se nagyon tudta mi legyen. 
Én azt gondolom, hogy ha egy mód lesz, rá ezt felhalmozási bevételek közé kell berakni és akkor 
máris kicsit szabadabban mozgunk. Ha valakinek nem tetszik, majd mondják. Mindenkinek küldtem 
ki a Szita Károly féle levelet. A magán véleményemet mondom elsősorban, én magam és az 
önkormányzat részéről is ezt javasolnám, hogy nem kívánok részt venni sem soros tervezésben, 
sem annak az ellenzésében, sem kerítésbontásban, sem kerítésépítésben. Egyelőre szeretnék ebből 
a helyzetből kimaradni, mert nem tudom, hogy bármelyik fél, mire és hogyan használja azt, amit 
esetleg jó szándékkal nyilatkoznánk. Mivel a képviselő-testület volt megszólítva ezzel a levéllel én 
ezt kiküldtem mindenkinek. Ha valaki úgy gondolja, hogy erről hozzunk határozatot, akkor azt 
kérem, hogy a februári testületi ülésen kérje napirendi pontnak és akkor majd foglalkozunk vele. 
Én szeretnék ebből a témából önkormányzati szinten kimaradni.  
 
Sági Mihály képviselő: A bizottsági ülésen is beszéltünk róla és most, mint Sági Mihály, nem 
bizottsági elnök, képviselő azt mondom, hogy mindenféle politikai döntésből, ha lehet, maradjunk 
ki.  
 
Máté Gábor polgármester: Mi itt a békességet tudjuk őrizni, a magunk terén és én erre nagyon 
büszke vagyok, és ezt nem szeretném kockára tenni. akkor köszönöm, hogy egy állásponton 
vagyunk. A piactér építési a mai nap elkezdődött, kicsit megakadtunk egy pillanatra, mert a 
helyszínrajz, amin a terv szerepel az nem fedte a valóságot és próbáltuk bemérni Robiékkal a 
területet. Én utána elmondtam, hogy lenne jó, de aztán megállapodtunk abban, hogy mivel 
négyzetméterenként 140 ezer forint a bírság, ha nem oda tesszük, ahova kellene, ezt nem 
kockáztatjuk be. úgy gondoltuk, hogy az a geodéziai felmérés, az a néhány pontnak a földmérővel 
való kimérése az nem fog minket csődbe juttatni. Megbíztunk egy fölmérőt és nagy örömünkre 
még jobb pozícióba került az épület, mint amit én elvártam tőle. Nem lesz közel a kerítéshez, a 
kerítés és az épület között még egy traktor simán el fog tudni menni. Attól féltem, hogy nagyon 
ráépül majd erre az oldalra, mert a kerítések nem a határon vannak, az épületek nem ott vannak, 
ahol kellene. A telefon épülete 8 x 8 méteresnek van, berajzolva ez 6x6 méteres sincs.  A 
frontvonalak nem ott vannak, az épület nem ott van. Végül abban állapodtunk meg a Robival, hogy 
akkor jöjjön ki a földmérő és mérje ki. Kimérte, lehet látni maga az épület kimérése most már a 
Robiék által is folyamatban van és a jövő héten megkezdik ennek is az építését.  
 
Sági Mihály képviselő: Azt szeretném kérdezni, hogy te ígértél olyat, hogy van Pusztaszeren 6-7, 
mert mindig elfelejtem.  
 
Máté Gábor polgármester: Azt is mondom igen. A piactér nem közbeszerzés köteles, mert nem 
éri el azt a beruházási értéket, amit közbeszereztetni kellett volna, viszont árajánlatozni kell. 
Minimum három árajánlat volt szükség arra, hogy a megbízás érvényes lehessen. Összesen hat 
vállalkozónak küldtünk ki árajánlat kérőt. Itt biztosítottuk arról, hogy a teljes részletes digitális 
anyagot nem tudtuk elküldeni, mert az olyan méretű volt, de itt cd lemezen mindenkinek elő volt 
készítve és elvihették volna a megfelelő információs anyagot. Egy szegedi vállalkozónak küldtünk 
árajánlat kérőt, két pusztaszerinek, két kistelekinek meg még egy pusztaszerinek, összességében 
hét árajánlat kérő ment ki. Az egyik pusztaszeri vállalkozó visszajelzett, hogy ő annyira le van 
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terhelve, hogy nem tudja vállalni, a másik pusztaszeri vállalkozó azt mondta, hogy ő 
alvállalkozóként szeretne részt venni ebben a dologban, mint fővállalkozó nem kíván reagálni a 
kérdésre. A szegedi vállalkozótól nem kaptunk semmilyen visszajelzést és három vállalkozó pedig 
benyújtotta az árajánlatát. Ezek közül a Jéga 2000 Bt-nek az árajánlata volt a legkedvezőbb, velük 
kötöttünk így megbízási szerződést. Tudom, ez abból adódik, hogy sokan mondják, miért minden 
Jégáék csinálnak, én nem feltétlen azt szeretném, hogy ők csinálják, egész egyszerűen még a 
könyvtárra is próbálom keresni, hogy ne a Robiéknak kelljen ezzel foglalkozni. Van egy másfél 
milliós pályázatunk, ami a könyvtárnak a burkolását, megközelítését, nyílászárójának a cseréjét 
jelenti. Erről próbáltam Zsikóékat kérdezni, de azt mondták, hogy úgy le vannak terhelve, hogy 
nem tudják vállalni. Erre, ha van nektek javaslatotok, hogy kit keressek, minden képpen szeretnék 
kipróbálni mást, aki ezt a könyvtáras felújítást el tudná vállalni. Erre nincsen még semmi se 
árajánlatot nem kértünk, se nem tárgyaltunk még senkivel. Ez egy másfél milliós viszonylag 
egyszerűbb beruházás, keressük a kivitelezőt pillanatnyilag. Nem tudok jobbat mondani erre. A 
polgármesteri hivatalnak a pályázata gyakorlatilag a tervezési szinten van. elkészültek a tervek, én 
a hét elején kierőszakoltam egy találkozót a projektmenedzsmenttel és a tervezőkkel Szegeden. 
Aztán nagyon örültem neki, hogy ezt így kierőszakoskodtam, igazából a projektmenedzsment azt 
mondta, hogy ők haladnának tovább, de egész egyszerűen a kincstártól nem kapnak 
visszajelzéseket. A tervezők annyira le van terhelve, hogy azt ígérték, hogy február 15-re tudnak 
egy beárazott költségvetéssel előállni. Szerencsére ezzel a kis erőszakoskodásunkkal kerültünk a 
sor elejére, és a többiekkel pedig azután fognak foglalkozni, de megpróbáltuk kierőszakolni ezt a 
határidőt, így remény van arra, hogy februárra a hivatalnak a költségvetése is már látható lesz. 
Mindez azért van, mert a pályázati anyag és a pályázati összegek megelőztek mindenféle érdemi 
tervezést, meg azóta olyan hosszú idő telt el, hogy ha tervezések is lettek volna, akkor sem lett 
volna már használható. A sport és szabadidő központ építését látjátok, gyakorlatilag szemmel lehet 
követni. Sajnos volt egy megakadás, mert a Robiék nem tudtak alapanyagot vásárolni. Például 
hőszigetelő anyag nem volt, most úgy tűnik, hogy ez már van illetve volt még egy tervezői 
egyeztetésre kezdeményezés a tetőszerkezet héjalása és a szigetelés minél inkább beázás 
mentessé tétele érdekében, ebben még folytak egyeztetések. Közben ugyanehhez a dologhoz 
kötődően az áram lekötést is szerveznünk kellett. Tudva levő, hogy a Fő utcáról van átkötve 
pillanatnyilag az áram biztosítása a területre, de a megmaradt épület nem sokára lebontásra kerül, 
addig az áram biztosítását is meg kell oldanunk, már a végleges formátumban. Most már 
telekhatárra épített dobozzal lehet csak megoldani ezt a dolgot és a legcélszerűbb és a tervek 
alapján is úgy volt, hogy ez átkerüljön erre az oszlopra, ami itt van a hivatal előtt, erről lesz majd 
lekötve. 3x16A volt eddig is ezen a területen, a 3x32A helyett, és most az építkezés miatt föl lett 
egy kicsit emelve 3x25A-ra, hogy a gépek is tudjanak működni. Azért nem 3x32A lett, mert a 
bekötő vezeték vastagsága nem felelt meg. itt viszont a bekötés már olyan lesz, hogy 3x32A-re 
képes legyen. Az órát dupla órahelyű dobozt rendeltünk, ugyan elég lenne egy óra hely is most, 
pillanatnyilag de gondolva arra, hogy ha itt esetleg egy későbbi fejlesztéssel mondjuk, 
napelemeket tudunk az épületre tenni, akkor annak is legyen helye ebben a dobozban. Egy kicsit 
előre gondolva egy nagyobb két helyes doboz lesz fölszerelve. Körülbelül ennyit erről. A 
könyvtárnál már említettem, ott egyelőre keressük a kivitelezőt, majd megpróbálunk újra 
ugyanazoknak ismét elküldeni majd árajánlatkérőt vagy egyáltalán van-e kapacitásuk a feladatra. 
Ez viszonylag egyszerűbb lesz, még nem tudom, hogyan fogjuk tudni megoldani, mert addig ki kell 
költöztetni, át kell csoportosítani a dolgokat, míg az építkezések mennek. Ugyanez vonatkozik az 
egészségházra is, a műszaki tartalmát Emesével elég komolyan végigbeszéltük, elkészültek rá a mi 
terveink. Pillanatnyilag ott tartunk, hogy ennek a beárazása és az árajánlat kérése előtt állunk. Itt 
is ki fogjuk küldeni majd a megfelelő helyekre a megfelelő árajánlatkérőket. Nem lesz egyszerű, 
mert közben a munkának folytatódnia kell. Át fogjuk költöztetni, egyszer már volt ilyen példa, 
amikor a fűtéskorszerűsítés ment, akkor is az orvosi rendelőt és a védőnőt átköltöztettük a szoci 
épületében. Valószínűleg a fogorvosi szolgáltatás szünetelni fog meg a gyógyszertár is, ha minden 
igaz. Ennek a szervezése folyamatban van pillanatnyilag. Legalább két hónapot igénybe fog venni 
ez a dolog. továbbra is újabb fejlesztési rendszer és újabb építkezés fog megjelenni a faluban az 
optikai kábel építése is elindul a következő hetekben már. Elvileg március végére ennek 
működőképes állapotba kellene kerülnie Pusztaszeren, Bakson és Kisteleken. Valami első számú 
prioritást és valami kormányzati felügyelet alatt fogják ezt vinni Pusztaszer vonatkozásában. 
Közben kaptunk rá egy kormányzati ukázt is, hogy hiába kardoskodtunk volna itt a földkábelbe, ezt 
keresztülhúzták, de gyakorlatilag most még mindig mennek a kardoskodások, hogy az NKM 
hálózatán hogyan lehet vinni. A Berotel már többszörösen kérte az NKM-nek a jóváhagyását, hogy 
hogyan tudjuk itt elvinni a vezetéket, illetve hol kell majd saját oszlopokat elhelyeznie. Érdekes 
módon az NKM egy állami vállalat még sem hajlandó válaszolni egy állami beruházásra, elég furcsa 
a helyzet, de pillanatnyilag ennek ellenére biztattak minket, hogy ez hamarosan meg lesz. Ha ez 
megvalósul tényleg szuper gyors internet lesz és a tanyák is jelentős részben be lesznek kötve, 
főleg azok, ahol gócban vannak. mondjuk egy 1,5 km-re egyetlen tanyához nem fogják elvinni, de 
itt a temető mögötti tanyarészen. Azon az úton jön végig az optikai kábel, ahol a Nagy Lajosék 
meg a Palotás tanya mögött jön. Az elvileg egy út, de az használatlan út, azon jön végig, és itt a 
Papp Tibi, Olasz Csabiék tanyájánál fog kijönni ide az útra és úgy jön majd be a faluba. Az összes 
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érintett tanyának a bekötését, ami 100 méteren belül van, a vezetéktől azokat biztosítani fogják. A 
Trombitás és a Gyöngyiék tanya blokkja is, mi próbáltunk minél többet belevenni a rendszerbe. 
Ennyit az optikai kábelről. Bent van két traktor pályázatunk és az egyik nyert. Ennek van önrésze, 
olyan 900 ezer forintos összeg, ez majd szintén költségvetési téma lesz. Bele kell tolnunk ebbe egy 
kis pénzt, egy MTZ traktor és egy tengelyes pótkocsi, ami ebbe a rendszerbe van. A 
Hulladékgazdálkodási Társulás keretében is vagy egy pályázatunk szintén traktorra. Legyen az a 
gondunk, hogy mit kezdünk két traktorral, mint hogy egy sincs, vagy majd eldöntjük, hogy akkor 
mit csináljunk. Nem hivatalos még, nem kaptuk meg a támogatási papírt, csak egy jelzés volt, 
hogy kedvező elbírálásban részesült, de még nem kaptuk meg a támogatási szerződést erről. 
Alakulófélben vannak a Leader pályázatok is, ennek a keretében gazdasági fejlesztésre lehet 
használni ennek a 60%-át 40%-át lehet önkormányzati témában hasznosítani. Igyekeztem azokat 
a vállalkozókat, akik ebbe a rendszerbe beleférhetnek rávinni erre a rendszerre. Itt valószínűleg a 
Magyar Gábornak a területén van esély, hogy Leader pályázatban indulni tud, szándékában is van. 
Próbáltam a bio tanyát is rávenni, hogy mozduljon rá, de azt mondták, hogy köszönik szépen ők 
még egyelőre nem. Misiéket próbáltam belevinni a dolgokba, nyilván elég komoly előírások vannak, 
egy pályázatnak nekimenni nem egyszerű dolog. főleg a vállalkozók egy része azt mondja, hogy 
köszönik szépen, de nem megyünk neki. Lényeg az, hogy egy olyan 17 millió forintos összeg az, 
amit Pusztaszer le tud fedni, és hogy ha ennél nagyobb rendszer van, akkor nem tartom kizártnak, 
hogy lesznek még ott betöltetlen lyukak, hogy esetleg nagyobb összegre is lehet menni. Én 
mindenképpen szeretném, ha gazdaságfejlesztésre fordítódnának ezek az összegek, de 
önkormányzati szinten is tudunk rámozdulni bizonyos keretekre.  A Bergendóc szövetkezet is 
gondolkodik rajta, hogy a Pusztabíró házánál esetleg rámozdul, még pályázati csapatot is 
próbálnak szervezni rá. Április közepéig kell a pályázatokat beadni, addig nem is lesz semmilyen 
elbírálás, nem kell kapkodni vele. Mi vonatkozásunkban két témában szeretnénk, mint 
önkormányzat pályázni. az egyik színpadot és hangosító eszközt szeretnénk. Arra nincs lehetőség, 
hogy mi készítsük el, mert ma, már ha színpadról vagy sátorról beszélünk TÜV-ös igazolás kell 
hozzá. itt, amikor egy rendezvényre a sátrakat felállítjuk, akkor az irodában az asztalon ott kell, 
legyen a sátornak a minőségi bizonyítványa, hogy az alkalmas arra, amire használjuk, ugyanez 
vonatkozik a színpadra is. Addig, amíg mi ilyen kis dobogókat rakunk az nem gond, mert azt csak 
letesszük a földre, az nem színpad. Ha már komolyabban gondolkodunk színpadban, márpedig itt a 
szabadidős centrumnál nem lesz színpadunk, kell egy színpad, amit föl tudunk ott könnyen építeni 
és elbontani ezért azt gondoltuk, hogy ebbe a Leader pályázatba rendezvény szervezés 
kellékeként, eszközeként majd színpadot és hangosító eszközöket próbálunk vásárolni. A 
támogatás intenzitás az közalapítvány és önkormányzat esetében 90%-os. Eddig az önkormányzat 
is 70%-os volt és most módosítottak 90%-ra. Terikével fölvettük a kapcsolatot, mert először úgy 
volt, hogy az alapítvány fog tudni pályázni emiatt a 90% miatt, most a 90% oka okafogyottá vált, 
elvileg az önkormányzat is nekimehetne, viszont az önkormányzatnak nincs önereje. Lehet, hogy 
egyszerűbb az alapítványnál az önerőt produkálni úgy hogy majd még Terikéhez megyünk holnap. 
Nem akarnánk kivenni az alapítvány kezéből annál is inkább, mert úgy látom, hogy lesz gondunk 
az önerőkkel. itt is önerőt kell biztosítani, nekünk egyszerűbb, ha ezt majd csak az önerő miatt. 
ugyanúgy minden segítséget megadunk, valószínűleg továbbra is maradunk a 90% ellenére 
továbbra is az alapítvány mellett, mert ott kicsit szabadabb a mozgástér, tehát a hangosítás és a 
színpad onnan lenne. Önkormányzatilag mennénk viszont neki a közösségi információ áramlás 
keretében egy szabad wifi pont építésére. Ez azt jelentené, hogy a Szoci épülete előtti parkba, kis 
előkertbe, helyeznénk egy fedéllel ellátott kis négy személyes beülőt, amire ha odaül valaki egy 
laptoppal, akkor jelszó minden nélkül megfelelő szélességű internet kapcsolatra tudna rámozdulni. 
Erre van lehetőség pályázatból, 900 ezer 1 millió forint, ennek a 10%-át az önkormányzat simán le 
tudja valahogy rendezni. Ennek viszont az önkormányzat keretében mennénk neki. Februárban, ha 
tényleg minden tisztázódik, akkor erről még minden képpen kell egy testületi döntés is hoznunk. 
Egyelőre ezek az előkészítési folyamatban vannak.  Több településre vonatkozó pályázat van most 
pillanatnyilag előkészületek alatt, már megnyert pályázatok ezek. Egyik a TOP-5.3.1-es pályázat, 
ami helyi identitás fejlesztés címén van. ebbe Balástya szándékozott minden képpen belemenni 
ebbe a dologba. mivel kistérségileg Kistelek nem akart így közösen rámozdulni. mikor tőlem 
kérdezték, hogy önkormányzatilag akarok-e, olyan bonyolult és olyan összetett, azt mondtam, 
hogy köszönjük szépen, azért a pár százezer forint vagy egy-két három millió forintért nem. itt 
embereket kellett volna alkalmazásba venni,  tovább alkalmazni, stb., egyszerűen nem is lett volna 
rá megfelelő humán kapacitásunk se. Nagyon bonyolultnak éreztem, azt mondtam, hogy 
köszönjük, szépen ezek nem kellenek. viszont mivel Balástya úgy látta, hogy szeretne elindulni és 
konzorciumban sokkal jobb, úgy állapodtunk meg, hogy Csengele, Pusztaszer, Balástya lenne és 
Balástya gesztorral, mi azt csináljuk amit mondanak. Ha jut nekünk valami annak örülni fogunk, ha 
nem jut, de nekik viszont jó lesz, nekünk az is jó. Így továbbra is ebben vagyunk, most volt egy 
egyeztetésünk a múlt héten Balástyával leültünk, megfordult a Laci fejében, hogy visszamondja a 
pályázatot. Lehet, hogy nem fogunk nekimenni ennek a történetnek. hasonló pályázat egyébként 
az EFOP-3.9.2-es pályázat, ami humán kapacitásbővítés lenne, amibe a Szent Miklós Általános 
Iskola, van néhány civil szervezet, meg intézmény meg hat önkormányzat a kistérségbe. ez 
hátrányos helyzetű gyerekekre van kifenve ez a történet. pillanatnyilag ehhez vannak megfelelő 
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szakemberek alkalmazása is, azoknak a bérének, járulékai. Helyben is egy főnek tudnak fizetni 
ennek a dolognak a szervezésére. Én azt gondoltam, hogy ha már van erre lehetőség, akkor Henit 
szerettem volna erre rávinni, hogy dolgozik itt annyit, és ezért még fizetnek is akkor hátha menne, 
de aztán amikor belemélyedt akkor azt mondta, hogy köszöni, szépen hiába fizetnek, akkor sem 
kell neki. Most Ildikó maradt a végén, mert most már nincs, mese el kell vállaljuk. valamilyen 
szinten Ildikó fogja vinni ennek a pusztaszeri oldalát. alapvetően rendezvények, és képzések 
lesznek ennek a keretében. Nem nagyon szeretem az ilyen pályázatokat, mert iszonyú 
átláthatatlanok és nagyon komoly előfeltételek és későbbi igények vannak. Megkeresett Szabó 
Gábor, azzal, hogy egy Zuh Ilona nevezetű hölgy elmondása szerint 96 ezer forintot fizetett a 
víziközmű társulatba, annak idején és mivel már kisteleken is megtörtént a dolog, eszébe jutott, 
hogy pusztaszeren a Diófa utca 8-ba van egy ingatlana, és ő erre fizetett összesen 96 ezer forintot, 
aminek a működési résszel csökkentett része az 72 ezer forint és hát ő ezt szeretné visszakapni. Jó 
mondtam, hogy menjen a lakáskasszához és a Fundamentától kérje vissza. Kiderült, hogy ő egy 
későbbi rendszerbe indult neki és vele nem kötöttek Fundamentát, hanem csak simán jött a 
rendszerbe. Magyarul bekerült az összeg a társulatnak a kasszájába, és amikor a szétköltözés 
megtörtént akkor a pusztaszeri víziközmű társulat kapott készpénz összegeket átutaltak. Ebből 
tudtuk visszafizetni, akinek kellett a befizetett 200 ezer forintos összegeket. valószínűleg ebben az 
összegben benne lehetett, illetve a könyvelők elmondása szerint egészen biztosan benne volt az 
összeg, ami az Ilonáé. pillanatnyilag a társulatnak a kasszája annyi összeggel bír, amit az 
önkormányzat átutal neki. az évek alatt a könyvelési költségekre azért ezek a dolgok elmentek. 
Lehet, hogy itt még lehetne piszkálni jobbra balra ezt a dolgot, nekem az lenne a kérésem a 
képviselő-testület felé, hogy hatalmazzanak fel arra, hogy ezt az összeget utaljuk át. Az nem 
kérdés, hogy ő befizette ezeket a dolgokat, hogy utaljuk át a társulat számlájára, és a társulat 
utána ezt térítse vissza a Zuh Ilonának és utána vizsgálgassuk azt, hogy kistelekről átkerült-e vagy 
nem került, ne ez a magánember szívjon, azért mert kérdések esetleg fölmerültek. Nem akkora 
összeg, hogy bárkit is padlóra küldene, az biztos, hogy ő befizette. Én azt gondolom, hogy annak 
idején egy olyan elszámolás történt, hogy 4 millió forintot ígértek volna. lehet más vélemény, lehet 
ezen harcolnunk jobbra-balra, de azt nem tartom jónak, hogy egy ember, aki tisztességgel 
befizette és most visszakéri, most olyan címen ne adjuk neki oda, mert esetleg a kisteleki és 
pusztaszeri víziközmű társulat között nem teljesen átlátható a dolog, vagy számunkra nem látható. 
Nekem ez a javaslatom, aztán még vizsgálgathatjuk. az biztos, hogy kistelek annak idején egy 4 
milliós tartozást mutatott ki, ami nem abból adódott, hogy annyi dolgot nem fizettünk ki, hanem a 
működési költséget azokra is leosztotta, akik nem fizettek semmit és ezt vélték ők tartozásnak.  
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Lehetünk ennyire gálánsak.  
 
Máté Gábor polgármester: Tisztázhatjuk utána a dolgokat. ez az ember november óta 
türelemmel kérdezgeti, hogy hol tartunk. én próbáltam végig járni ezt a Kácsor Petivel, nem is 
kellett volna, hogy hozzá kerüljön, annyi kellett volna, hogy a Szabó Gábor idejöjjön, hogy ez egy 
jogos igény és biztosítjuk számukra ezt az összeget, mert nyilván az ő kasszájukban nincsen.  
 
Kósáné Buknicz Mária képviselő: Másnak nem kell fizetni biztos?  
 
Máté Gábor polgármester: Egyelőre nem jelentkezett senki.  
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Jó, akkor erről hozzunk határozatot, hogy 72 ezer forintot utaljon az 
önkormányzat a víziközmű társulat részére.  
 
Máté Gábor polgármester: Egész pontosan 78 ezer 540 forint a pontos összeg. minden itt van, 
teljes kimutatás van róla, itt van az ügyfélkarton, minden itt van, meg van pontosan melyik nap 
fizette be, ez nem egy hasra ütött dolog itt nagyon pontosan le van vezetve minden. lehet 
tisztázni, de ez a Szabó Gábor feladata, hogy tisztázza, az ő felelőssége ettől kezdve.   
 
Sági Mihály képviselő: Én azt kérem, a Szabó Gábor közel tíz éve, nyolc éve csinálja pénz nélkül, 
én nem akarom, hogy ezzel töltsön el időt, nem ez a megoldása ennek. Én voltam az alakuló 
ülésen, mikor ő ezt létrehozta ezt a társulatot, én örültem annak, hogy valakik ezt egyáltalán 
fölvállalják. emberként nem kívánnék a nyakába akasztani semmit, nehogy az legyen, hogy a 
Gábor vizsgálgassa ezt. Minden évben adunk nekik 50 ezer forintot, hogy a könyvelést és egyéb 
költségeket fedezni tudják, ők pedig társadalmi munkába csinálják. tavaly is úgy hoztuk, hogy 
adjuk ezt az 50 ezer forintot, mert sosem tudni, hogy mikor lesz erre a társulatra szükség.  
 
Máté Gábor polgármester: Az lenne most a kérdésem, hogy tartsuk-e még fönt ezt a dolgot? 
Ezen érdemes elgondolkodni, mert még egy ilyen társulatot nem tudunk összehozni. ki tudja, hogy 
lesz-e még rá szükségünk? Ezt a támogatást utaljuk át a víziközmű társulatnak, aztán ha bármi 
kérdés fölmerül, utána nézünk ennek. Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 



oldal: 20/25 

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: 
 
8/2018.(I.31.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Átutalás a Pusztaszeri Víziközmű Társulatnak 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal 78 540,-Ft, azaz – 
Hetvennyolcezer-ötszáznegyven – forint összegnek a Pusztaszeri Víziközmű Társulat részére 
történő megfizetésére annak érdekében, hogy a megadott összeg továbbutalásával a Pusztaszeri 
Víziközmű Társulat Zuch Ilona felé fennálló visszafizetési kötelezettségét teljesítse. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az átutalás teljesítése érdekében szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Pusztaszeri Víziközmű Társulat 
4.) Gazdálkodás helyben 
5.) Irattár 
 
 
 
Máté Gábor polgármester: Másik dolog, tettem egy feljelentést a járási hivatalnál, kutyaharapás 
ügyében. a Málik Pistának a kutyája megharapott egy közmunkást munkaidőben. Azt gondoltam, 
hogy ez, ha nem is vért kíván, de nem lehet elmenni mellette, és megtettem a feljelentést. Bent is 
voltunk, meg elindult az eljárás, az eljárás következtében a jövő héten lesz majd úgy nevezett 
ítélethirdetés. Méltányolni fogják a helyzetet, a járásnál sem akarnak minden áron nagyon durva 
szankciót hozni, de mindenképpen ara alkalmas lesz a dolog, hogy lássa az, aki a kutyát tartja, és 
ilyen helyzetet teremtett, hogy ennek azért vannak következményei. Remélem, hogy ez nevelő 
jellegű lesz, a későbbiekben. Ugyanezt a lépést tettem meg a Kovács János, Csipedi kutyájával 
kapcsolatban. Ott egyébként a kutyának a tartása is kérdés, hogy az állatvédelmi törvénynek 
megfelelően van-e tartva. Kiderült, hogy azokat a részeket kivették belőle, amik keményen 
problémát jelentettek volna ebben az esetben, viszont a kutya úgy van tartva ott a járda mellett 
közvetlenül szinte, hogy ki tud jönni a kerítésen kívülre a megkötöttsége ellenére, ezért ott a 
járdán a közlekedést veszélyeztette. A mi napon volt kint a hatósági állatorvos, jegyző úrral 
megnézték és megbeszélték a Jánossal, chipelve se volt a kutya, oltva se volt a kutya, érdekes 
módon. Ezeket tudomására hozták a Jánosnak, hogy ezt meg kell, oldja és akkor ő együttműködő 
volt ilyen szempontból. Ez is valamilyen szinten rendezésre került. A hulladékszállítás oldaláról 
kérdezték azt, hogy van egy olyan lehetőség, hogy telefonos kapcsolat, meg emailes kapcsolatban 
lehessen kérni a lomtalanítást, vagy pedig maradjon-e az a rendszer, ami eddig is volt, hogy 
időnként évente egyszer vagy két alkalommal jönnek és elviszik a dolgot. A Feketéné Editke azt 
kérte, hogy ha lehet, akkor úgy döntsünk, hogy maradjon a régi helyzet, mert az emailek is 
könnyen kezelhető, viszont erre kért tőlem egy megerősítést, hogy ha a testület nem gondolja, 
másképpen akkor én ezt holnap megteszem. Jó, látom a bólintásokat. Fölmerült bennünk 
Szacsival, ahogy járjuk a falut, hogy nézegetjük itt ezt a jegenyét a sportpályán. Kezdeményezzük-
e ennek az eltávolítását? Időnként az az érzésem, hogy nem tudom, hogy meddig bírja. 
Kezdeményezzem-e a fának a kivágását, vagy még tűrjük, hogy van?  
 
Nagy Emese képviselő: A szakemberek mit mondanak, a belsejét kellene megnézni.  
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Máté Gábor polgármester: Azt mondja Tajti Laci, hogy ennél nem lesz olyan szakember, aki azt 
mondja, hogy vágjuk ki, nem fognak érte felelősséget vállalni. Időnként tényleg olyan szelek 
vannak már. Azt gondolom, nem képvisel különösebb értéket.  
 
Petkov Gáborné: Pont, hasonló problémával szembesültem ma az óvodában. A nagy tölgyfát én 
is odáig jutottam, hogy meg kell, nézessük, mert letörnek róla ágak, már ősszel egyszer beszéltünk 
erről Gábor, én beszéltem Kormos Robival, de eddig még nem ért oda. Szeretném a segítségedet 
kérni, hogy szakembert hívjunk?  
 
Máté Gábor polgármester: Szerintem a tölgyfa jó állapotban van, le kell vágni róla azokat az 
ágakat, amik veszélyesek lehetnek, én a kivágást semmi képpen nem javaslom. Küldök oda 
embert és megnéz, hogy mi az, amit le kell vágni.  
 
Petkov Gáborné: Bízom benne, hogy maga a fa egészséges, csak vannak nagy ágai, amiket el 
kellene távolítani ősszel.  
 
Máté Gábor polgármester: Próbáljak meg lépéseket tenni még a rügyfakadás előtt hátha el 
tudjuk távolítani? Nyilván valami szakvéleményt megpróbálok összeszedni, ha sikerül, ha nem 
akkor meg nekiállunk és kész. A jegenyékkel is foglalkozok és a következő testületi ülésre 
meglátjuk mire jutottam. Fölmerült bennem még három dolog. az egyik, hogy kampány időszak 
előtt állunk, vagy már benne vagyunk erősen. Valószínűleg lesz igény arra, hogy a 
képviselőjelöltek valahogy kommunikáljanak a lakossággal. Ellenben nincs, kultúrházunk ahová be 
tudnám őket terelni. Kérdésem az, mi a javaslatotok? Általában a hivatalt mindig meg szoktuk 
védeni ettől a dologtól, hogy itt kampány megmozdulások legyenek, bármilyen formában, viszont 
vagy a hivatal van vagy az iskola ilyen célra és mind a kettő egyértelműen védendő.  
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: A probléma az, hogy az önkormányzati épület tiltott.  
 
Máté Gábor polgármester: Kérdés az, hogy oldjuk meg a dolgot, mi a javaslatotok? Nekem 
ötletem sincsen.  
 
Sági Mihály képviselő: Ha ezt nyomon követitek az utóbbi időben egy-egy ilyen eseményre 20-
25 embernél nem szoktak többen lenni. Én azt mondom, hogy beszéljen a Soós Mihállyal, van nagy 
terme, tőle nincs kitiltva. Nem tudok mit mondani.  
 
Máté Gábor polgármester: Ha ilyen megkeresés lesz, akkor ezt fogom mondani. Az iskola saját 
maga ki van tiltva?  
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Szerintem az is, ott is tilos.  
 
Máté Gábor polgármester: Jó. Másik dolog, mivel a közmeghallgatás nem túl nagy 
látogatottsága miatt én szeretnék egy tájékoztatót tartani a lakosságnak, csak egy falugyűlés, nem 
kell testületi ülés. Azt akarom kérdezni, hogy megint ott vagyunk, hogy itt van a választás, mi van 
akkor, ha inkább választás utánra tesszük, inkább csinálok egy falugyűlést április közepén.  
 
Sági Mihály képviselő: Vagy februárban.  
 
Máté Gábor polgármester: Jó, de akkor minden képpen két héten belül. Akkor csinálok egy 
meghívót, amit mindenhova kiviszünk, kis cédulát, mint régebben. Ott lehet, hogy én is hibáztam 
abban, hogy mindenkihez nem juttattam el a meghívót. A csatornák ahol meghirdettük egyébként 
teljesen jogszerű volt, csak lehet, hogy az nem volt elég. Lehet, hogy én ezt akkor jövő hétre 
megpróbálom leszervezni. Nem testületi ülés, ha jöttök, természetesen gyertek, de nem kell 
határozatképes testületi ülésnek lenni. Ha nincs akadálya neki, jövő hét szerdán tartanánk meg. 
akkor én holnap megcsinálom a meghívót, és azt holnap, holnapután ki is vitetem. Még annyi volt, 
hogy én szerettem volna veletek leülni egy vacsorára. Hova menjünk? Volt már ilyen tavaly is, én 
azt mondom, hogy így februárban ezt is megoldanánk, ha eldöntitek, hogy merre menjünk.  
 
Sági Mihály képviselő: Az a baj, hogy akik rendeznek ilyen rendezvényeket, nem tudnak ételt, 
italt elszámolni csak más címen. Mindig mérlegeljünk, amikor valaki tesz ilyen javaslatot. Én, mint 
vállalkozó tudom, ugyanebben a helyzetben vagyok, hogy mindent adhatok, csak enni meg inni 
nem.  
 
Máté Gábor polgármester: Én megbeszélem Editékkel a Kemencés Csárdában, hogy melyik nap 
lenne alkalmas, amikor nincs nagy forgalom náluk. Nincs több mondanivalóm. Kérdés van-e az 
elmondottakhoz?  
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Ocskó László képviselő: A távközlési toronnyal kapcsolatban tudsz-e valamit mondani?  
 
Máté Gábor polgármester: Igen tudok. Voltak itt múlt héten, csütörtökön, péntekre mondták, de 
jöttek csütörtökön, én nem voltam itt, úgy hogy Szacsi eligazította őket. Tetszett nekik a terület, 
nagyon jó, a belső részre fognak építeni, még az sem érdekli őket, ha ott marad a bódé, de nem 
fog ott maradni.  
 
Sági Mihály képviselő: Gondozzák az egész területet?  
 
Máté Gábor polgármester: Igen.  
 
Ocskó László képviselő: Ha a távközlési tornyot megépítik az is internet céljára lesz?  
 
Máté Gábor polgármester: Az mobil telefonokra való, meg ezt is lehet mobilinternetre.  
 
Ocskó László képviselő: A templomépítéssel kapcsolatban tudsz-e már valamit?  
 
Máté Gábor polgármester: Semmi új információ nincs, illetve annyi van, hogy a kiviteli tervek 
elkészültek, az építési engedély is meg van.  
 
Ocskó László képviselő: Mikorra van tervezve a piactér átadása?  
 
Máté Gábor polgármester: Októberig kell befejeznünk ezt a munkát. A sportterem átadása 
június végére van tervezve. A beszámolóhoz van-e kérdés? 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: 
 
9/2018.(I.31.)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 
 
 
 
10. napirendi pont: Kérdések, bejelentések 
 
Máté Gábor polgármester: Utolsó napirendi pont, kérdések, interpellációk.  
 
Sági Mihály képviselő: Mi újság ezzel az 5-6 10 lakással, amit ígértél, hogy helyre teszik 
helyrajzilag?  
 
Máté Gábor polgármester: Pillanatnyilag megtörtént az önkormányzati terület felmérés, azt meg 
is csinálták. A többi is folyamatban van, mondta a Péter, hogy az is hamarosan sorra kerül, nincs 
elfelejtve.  
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Sági Mihály képviselő: Nem tudom tudjátok-e arról van szó, hogy Pusztaszeren vagyunk heten, 
akik ott lakunk 25 éve és a telken nincsen semmi, nincs lakóépület feltüntetve a földhivatalnál.  
 
Máté Gábor polgármester: Beépítetlen területként van nyilvántartva.  
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Ennek az a magyarázata, hogy amikor a tulajdonos megkapja, a 
használatbavételi engedélyt még utána az épület tulajdonosának kell kérnie ezt a változási 
vázrajznak a feltüntetését.  
 
Máté Gábor polgármester: Kordás Tibi határozottan meg van győződve róla, de azt mondta, 
hogy ő ebből már nem csinál problémát, mert mi annak idején körülbelül egyszerre építkeztünk, 
hogy annak idején közösen lett megbízva Nagy Sándor, hogy ezt a dolgot lezongorázza, és ő azt 
mondja, hogy még pénzt is adtunk neki.  
 
Sági Mihály képviselő: A dolog lényege, hogy Kóti úr kijött, megrajzolt mindent és azt mondta, 
hogy mindent intéz, minden be lesz jegyezve. Még van kérdésem, belekezdett a Mesi én pedig 
tovább folytatom, itt nekem föl is van írva, hogy mi újság a Násztor céggel?  
 
Máté Gábor polgármester: Pillanatnyilag minden rendben van, februárban be lesz kötve minden 
és most van egy olyan beruházó, aki mellé áll és segíti. Nekem ennyi információm van.  
 
Sági Mihály képviselő: Elköltözött innen, itt volt két teherautó és fölpakoltak.  
 
Máté Gábor polgármester: Nekem nem jelzett semmit.  
 
Kósáné Buknicz Mária képviselő: Akkor az épülettel mi van?  
 
Máté Gábor polgármester: Marad a Tóth Mihályé. Az utolsó telefon, ami nekem volt, körülbelül 
december elején, akkor minden rendben volt, milyen szépen halad előre a dolog.  
 
Ocskó László képviselő: Akkor fölteszem a kérdés, hogy teszünk-e valami lépést, hogy a malmot 
visszaszerezzük?  
 
Máté Gábor polgármester: Nem. Mit csinálunk vele? Ha tudsz valamit, hogy mit csináljunk vele 
és miből akkor igen. Valami koncepciót köré kell keríteni. Még eszembe jutott egy dolog, hogy a 
Helyi Értéktárral kapcsolatosan olyan problémák alakultak, hogy nem tudtunk előre lépni, mert 
egyrészt Sándor Judit valami családi okokra hivatkozva visszalépett és őrá akartuk volna az 
egészet építeni. Czombos Ildikó meg beteg lett, műtés alatt volt, most nem akartam nagyon 
piszkálni. Ezt most ki kell várnunk, és ha majd kicsit tisztulnak a dolgok, akkor majd megyünk 
tovább benne.  
 
Sági Mihály képviselő: Mi a helyzet a faluképpel?  
 
Máté Gábor polgármester: Nem tudjuk.  
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Én az óta nem beszéltem a Talmácsi úrral, a pénzt még nem követelte 
vissza senki azt az 1 millió forintot, ami itt volt, hogy majd abból kifizetjük.  
 
Máté Gábor polgármester: Én most arra gondoltam, hogy most már írok a Sári Zsoltinak, hogy 
most ezek után mi van. Ő a megyei főépítész, mindig őtőle kaptuk az információkat, hogy most 
akkor mi van, ha ez még nincs meg.  
 
Sági Mihály képviselő: Nem akartam a napirendi pontokon belül és nem akarok megbántani 
senkit, már akikre ez tartozik, amikor azt beszélik, meg azt mondják a médiában, nem tudom, 
hogy kik írják meg a pályázataikat, nem tudom, hogy kik viszik végbe a pályázataikat, mikor azt 
mondják, hogy ez a legegyszerűbb pályázat. Még nem is tartozok talán a legbutább vállalkozók 
közé, de egyszerűen szolgáltatásba, a kereskedelembe ezeken a területeken pályázók 100-szoros 
olyan dolgok alá vannak kötelezve, amire azt mondja az ember, hogy harmadik, negyedik lépés 
után, hogy köszönöm szépen nem kérem. Gábor felhívta a figyelmemet, hogy volna ebből a 
pénzből termelő beruházásra. Amikor elindultunk benne akkor azt mondtam, hogy most itt hagyjuk 
abba. Köszönöm szépen.  
 
Máté Gábor polgármester: Van-e egyéb kérdés?  
 
Ocskó László képviselő: Májusban döntünk majd a díszpolgári cím dolgokról, javaslatot tenni a 
díszpolgári címre mikor lehet?  
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HATÁROZATOK JEGYZÉKE 
 
Sorszám Tárgy Határidő 
1/2018.(I.31.)Kt. határozat Napirendi pontok elfogadása azonnal 
2/2018.(I.31.)Kt. határozat Köszönetnyilvánítás a Dalárdának azonnal 
3/2018.(I.31.)Kt. határozat A községi Önkormányzat 2018. évi 

költségvetéséről szóló rendelet-tervezet első 
olvasatban történő tárgyalása 

azonnal 

4/2018.(I.31.)Kt. határozat A Képviselő-testület 2018. évi munkaterve azonnal 
5/2018.(I.31.)Kt. határozat Pusztaszer Községi Önkormányzat 2018. évi 

rendezvényterve 
azonnal 

6/2018.(I.31.)Kt. határozat A polgármester 2018. évi szabadság-ütemezési 
tervének jóváhagyása 

azonnal 

7/2018.(I.31.)Kt. határozat Döntés a Kisteleki Térségi Egészségügyi 
Központ Nonprofit Kft. 2018. évi 
finanszírozásáról 

azonnal 

8/2018.(I.31.)Kt. határozat Átutalás a Pusztaszeri Víziközmű Társulatnak azonnal 
9/2018.(I.31.)Kt. határozat Polgármester tájékoztatója két ülés közötti 

időszak eseményeiről 
azonnal 
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Pusztaszer Községi Önkormányzat Polgármesterétől 
6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. 
T. +36 62 576 510 
F. +36 62 576 511 
pmhiv@pusztaszer.hu 
 
Iktatószám: PUK/77/2018. 

              Tárgy: 2018. évi Költségvetési   
rendelet-tervezet 1 

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

-     Magyarország Alaptörvénye 
-     Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet 
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormány rendelet 

 
A 2018. évi költségvetés összeállításánál figyelembe vettük:  
 

- Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvényének az önkormányzatokra 
vonatkozó szakaszait. 

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

szóló módosításokat. 
 
A költségvetési tervezet tartalmazza mindazon előirányzatokat, rovatokat címenként, bevételei és 
kiadási előirányzat csoportonként, melyeket a jogszabályok előírnak. A beterjesztett anyag jelen 
formájában általános vitára és a költségvetési rendelet megalapozására alkalmas, tartalmazza azokat a 
költségvetési tételeket, amelyek az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetében 
megjelennek. 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 24. § (3) bekezdése értelmében a 
költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény 
hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ennek értelmében 
2018-ban a költségvetési rendelet-tervezet benyújtására előírt határidő 2018. február 15-e, mely 
határidőig benyújtom a költségvetési rendelet-tervezetünk első olvasatát.  
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A költségvetés elfogadására konkrét határidőt nem ad a törvény, ám az Áht. 108 §. (1) bekezdése, 
valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 
(Ávr.) 33. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az önkormányzati hivatal, a helyi önkormányzat, 
valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv jóváhagyott elemi költségvetéséről 
az önkormányzati rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő harminc 
napon belül adatot szolgáltat a Kincstár területileg illetékes szervéhez. Ez évben 2018. március 17-éig 
kell adatot szolgáltatni.  
 
Az Áht. 23. §-ában foglaltaknak megfelelő tartalommal készítettük el a 2018. évi költségvetésünket.   
 
Az Áht. 102. § (3) bekezdése előírja, hogy a költségvetés előterjesztésekor a bevételek és a kiadások 
zárt rendszerű és megfelelő csoportosításban történő bemutatásához mérlegeket kell kialakítani és 
összeállítani, mely tartalmazza a vonatkozó év terv adatait az előző év (2017 év) várható s az azt 
megelőző év tényadatait (2016 év). Ezt a bemutatást szolgálja a 12. melléklet. 
 
A 2018. évi költségvetési rendelet-tervezet részletes indokolását és annak számszaki adatait részletező 
mellékleteit az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé megvitatásra: 
 
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVRE JAVASOLT BEVÉTELI FŐÖSSZEGE:  228.143.642 Ft  
 
ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 81.457.948 Ft  
 
ÖNKORMÁNYZATI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 Ft  
 
ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                              46.621.470 Ft 
 
ÖNKORMÁNYZATI FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                    100.064.224 Ft 
 
1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK  
Az Ávr. 24. § (1) bekezdésében foglaltak szerint: helyi adó bevételek, a helyi önkormányzatok általános 
működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó 
egyéb költségvetési támogatások, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott 
támogatással megvalósuló programok, projekt bevételek. 
 
Önkormányzati bevételek kiemelt előirányzatonként 
 
I.1.1.B11  Működési célú támogatások államháztartáson belülről 44.001.976 Ft 
Ezen összeg a költségvetési törvény és a Magyar Államkincstár által közölt támogatási összegek alapján 
került megállapításra. 
 
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 

I.1.ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása    3.168.830 Ft 
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása                   13.760.000 Ft 
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása      1.267.806 Ft 
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása                       3.836.300 Ft 
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                           6.000.000 Ft 
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása        1.045.500 Ft 
I.6     Polgármesteri illetmény támogatása               1.170.400 Ft 
 
A I.1.ba)- I.1.bd) bevételek elsősorban a zöldterület gazdálkodással, közvilágítással, köztemető 
fenntartással, közutak fenntartásával kapcsolatosan felmerült kiadásokra számolhatók el, azonban a 
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Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX törvény 13. § (1) bekezdésében 
meghatározott egyéb a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében 
ellátandó helyi önkormányzati feladatokra átcsoportosíthatók, melyekre központi támogatás nem áll 
rendelkezésre: 

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

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

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

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

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

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

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

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

szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. 

III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak 

támogatása 

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

III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 11.211.000 Ft. 
III.6 A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása 742.140 Ft. 
 
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 
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A központi támogatás kizárólag a kulturális feladatok /kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános 
könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség 
helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása/ teljesítésére fordítható. 
 

IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 
1.800.000 Ft 
 
I. 1.1.B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              8.195.200 Ft 
 
- Fejezettől átvett pénzeszköz mezőőri feladatokra (270 eFt/negyedév)  1.080.000 Ft, 
- TB-től átvett pénzeszköz védőnői finanszírozás 3.240.500Ft, 
- TB-től átvett pénzeszköz fogorvos finanszírozás 3.874.700 Ft. 
 

I.1.3.B3 Közhatalmi bevételek     25.400.000 Ft 
A közhatalmi bevételek tartalmazzák a helyi adó bevételeket, figyelembe véve az önkormányzat adó 
rendeletét, a gépjárműadó átengedett részét /40%/ és az iparűzési adó tervszámát.  
 
1.1.3.1 Vagyoni típusú adó Magánszemélyek kommunális adója 5.000.000 Ft,  
1.1.3.2 Építési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó 16.000.000 Ft, 
1.1.3.3 Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része 40% 4.400.000 Ft, 
 
I.1.4.B4 Működési bevételek     3.825.172 Ft 
Az önkormányzat intézményi működési bevételeinek előirányzata 3.825.172 Ft, mely az alábbiakat 
tartalmazza: 
- lakóingatlan bérbeadásából származó bevétel  1.091.948Ft, 
- egyéb helyiség bérbeadásából származó jövedelem 600.000 Ft, 
- egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása 372.234 Ft, 
- közvetített szolgáltatás bevétele 1.333.500 Ft 
- egyéb sajátos bevétel(gondozási díj) 9.600 Ft 
- működési célú kamatbevétel 10.000 Ft 
- temető fenntartási hozzájárulás 20.000 Ft 
- sírhely megváltás 375.000 Ft 
- vadászati jog 12.890 Ft 
 
I.1.6.B6 Működési célú átvett pénzeszközök  35.600 Ft 
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése 2017. évi hátralék 35.600 eFt. 
 

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

I.2.2.B2 Felhalmozási célú támogatások, államháztartáson belülről 0 Ft 
 
I.2.5.B5 Felhalmozási bevételek  0 Ft 
 
I.2.7.B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft 
 
 
I.2.8.B8 Finanszírozási bevételek                                                                                                  146.685.694 Ft
  
I.2.8.B8 Előző évek maradványának igénybevétele működési célra 46.621.470 Ft 
I.2.8.B8 Előző évek maradványának igénybevétele felhalmozási célra  100.064.224 Ft 
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AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVRE JAVASOLT KIADÁSI FŐÖSSZEGE:     228.143.642 Ft  
 
ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN   128.079.418 Ft  
 
ÖNKORMÁNYZATI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 100.064.224 Ft  
 
ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                  0 Ft 
 
ÖNKORMÁNYZATI FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                           0 Ft 
 
Önkormányzati kiadások kiemelt előirányzatonként  
 
I.1.1.K1 Személyi juttatások                               24.102.853 Ft   
 
Az önkormányzat személyi juttatásai előirányzata 24.102.853Ft. Az alábbi munkavállalók személyi 
juttatásait tartalmazza (1 fő polgármester, 1 fő alpolgármester, 1 fő védőnő, 1 fő pályázati referens, 1 
fő mezőőr, 1 fő karbantartó, 1 fő temetőgondnok, 1 fő könyvtáros, 1 fő adminisztrátor és 20 fő 
közfoglalkoztatott) A költségvetési rendelettervezet 8. melléklete részletezi. 
 
I.1.2.K2 Munkaadókat terhelő járulékok                                     4.620.266 Ft 
 

- Az önkormányzat által kifizetendő személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok 
előirányzata 4.620.266 Ft. 
 

I.1.3.K3 Dologi kiadások                                                                 26.958.790 Ft 
 
Az önkormányzat dologi kiadásainak előirányzata 26.958.790 Ft, ezen belül: 
- Szakmai anyag beszerzés (gyógyszer, vegyszer, könyv, folyóirat, egyéb szakmai anyag) 935.000 Ft, 
- Készletbeszerzés (irodaszer, nyomtatvány, hajtó- és kenőanyag, munkaruha, egyéb üzemeltetési 
anyag) 3.660.000  Ft, 
- Informatikai szolgáltatások (számítógép üzembe helyezés, szaktanácsadás, szoftverrel kapcsolatos 
informatikai szolgáltatás, internet) 500.000 Ft, 
- Kommunikációs szolgáltatás (telefon, kábel-tv) 190.000 Ft, 
- Közüzemi díjak (villamos energia, gáz, vízdíj) 7.105.000 Ft, 
- Vásárolt élelmezés szünidei gyermekétkeztetés 584.362 Ft, 
- Bérleti díjak 50.000 Ft, 
- Karbantartás, kijavítás 2.750.000 Ft, 
- Közvetített szolgáltatási kiadások 1.050.000 Ft, 
- Egyéb szakmai szolgáltatás 375.000 Ft, 
- Egyéb szolgáltatások (biztosítás, bankköltség, szállítási szolg., postaköltség, mosás, vegytisztítás, 
tagdíjak, tanfolyamok, felelősségbiztosítás, egyéb üzemeltetési szolgáltatások) 3.630.000 Ft, 
- Kiküldetések, reklám 80.000 Ft, 
- Különféle befizetések (ÁFA) és egyéb dologi kiadás 6.049.428 Ft. 
 
 I.1.4.K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                11.211..000 Ft 
 
Az ellátottak pénzbeli juttatásai részletezését a 9. melléklet tartalmazza. 
 
I.1.5.K5 Egyéb működési célú kiadások                                                                          61.186.509 Ft 
 

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 22.541.846 Ft 

- Járóbeteg szakellátás és 24 órás ügyelet támogatása 2.470.000 Ft, 
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- Többcélú Társulás Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat gyermekjóléti feladatok 454.000 Ft, 
- Többcélú Társulás érdekeltségi hozzájárulás 476.846 Ft, 
- Intézményfenntartó Társulás Óvoda finanszírozás 12.791.000 Ft, 
- Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozás 6.350.000 Ft.  
 
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre  6.234.400 Ft          

- Vállalkozás (fogorvos) műk.célú támogatása 3.874.400 Ft. 
- Bursa Hungarica 160.000 Ft, 
- Pusztaszer Községért Közalapítvány 1.500.000 Ft, 
- Hulladékgazdálkodási Társulás 243.000 Ft, 
- Víziközmű Társulás 58.000 Ft, 
- „Tiszta-Víz” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 399.000 Ft. 
 

Tartalékok  32.410.263 Ft         

Működési célú tartalék 30.910.263 Ft, valamint 1.500.000 Ft a Képviselői Alap tartaléka.     
 
I.2.K6-8 Felhalmozási költségvetési kiadások                                               100.064.224 Ft  
 
I.2.6.K6 Beruházások                                       29.306.400 Ft 
Termelői piac létrehozása Pusztaszeren EU pályázati forrásból. 
 
I.2.7.K7 Felújítások                         70.757.824 Ft 
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése EU pályázati forrásból, Egészségház épület 
energetikai fejlesztése központi költségvetési támogatásból, valamint Könyvtár épület felújítás 
központi költségvetési támogatásból. 
 
I.K9 Finanszírozási kiadások                                                                                  0 Ft 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2018. évi költségvetési rendelettervezetet a fenti 
indokolással tárgyalja meg és fogadja el a hozzá tartozó mellékletekkel együtt. 
 
 
 
Pusztaszer, 2018. január 26. 
 Máté Gábor 
                                                                                                                          polgármester 
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RENDELETTERVEZET 1. 
 

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

…/2018.(………) önkormányzati rendelete 
 

a községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 
 

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

 
1. § 

 
(1)Pusztaszer Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetése - mint az 

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

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

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

 
2. § 

 
(1)A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki. 

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

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

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

3. § 
 
A rendelet szerkezete, melléleteinek tartalma:  

A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezései alapján – a költségvetés 
táblarendszerét e rendelet 1-13. mellékleteinek szerkezetében alakítja ki és hagyja jóvá. Az 
Önkormányzat 2018. évi zárszámadásának benyújtása a Képviselő-testület részére – a teljesítési 
adatokkal kiegészítve – ezen szerkezetben történik. 

 
4. § 

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

Önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzatait: 
      



8 

     81.457.948 Ft KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL,  
      228.143.642 Ft KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL, 

 
  146.685.694 Ft KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGGEL, 

 
  146.685.694 Ft FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELLEL állapítja meg. 

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

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

 
- A 2018. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak előirányzat-felhasználási ütemtervét a 

rendelet 3. melléklete tartalmazza. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
- A képviselői alap 2018. évi előirányzata 1.500.000 Ft, melynek rész előirányzatai képviselőnkénti 
kimutatását a rendelet 11. melléklete tartalmazza. 
 
- Az Áht. 102. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a bevételek és kiadások zárt rendszerű és 

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

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

A Képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármester az önkormányzat működőképesség megőrzése, 
vagy egyéb a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet esetén a Költségvetési tv. 3. melléklet I. 10 
pontjában /Önkormányzatok rendkívüli támogatása/ meghatározottak szerint gondoskodjon a 
kimutatott rendkívüli támogatási igény előkészítéséről és a meghatározott rend szerinti 
felterjesztéséről. Továbbá elrendeli, hogy a polgármester gondoskodjon a rendkívüli támogatás 
elbírálásának megismerését követően a Képviselő-testület azonnali tájékoztatásáról, vázolva a 
döntésből adódó helyi intézkedések körét. 

 
6. § 

 
A Képviselő-testület a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől az egyes egészségügyi feladatok 
ellátásának biztosítására nyújtandó támogatásértékű működési bevétel összegét az 1. számú melléklet 
Bevételek I cím, 1. előirányzat csoport, 1. kiemelt előirányzat B16 rovatszám szerint 7.115.200 Ft-ban 
(Hétmillió-száztizenötezerkettőszáz) forintban állapítja meg. Ebből a fogorvosi feladatok ellátásának 
finanszírozási bevétele 3.874.700 Ft, mely összegre a szolgáltatást végző fogorvos jogosult. 
 

7. § 
 

Az Önkormányzatot megillető központi költségvetési kapcsolatokból származó helyi önkormányzatok 
általános működésének és ágazati feladatinak támogatási összege 44.001.976 Ft (Negyvennégymillió-
egyezerkilencszázhetvenhat forint).  

 
8. § 

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

 
9. § 

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

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

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

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

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

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

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

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

terjedhet. 
 

10. § 
 

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

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

negyedévenként legfeljebb 1 millió forint összeghatárig a polgármesterre ruházza át. 
 

11. § 
 

A 2018. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyévi kifizetése – saját bevételek teljesülési 
ütemére figyelemmel - előirányzaton belül vállalható. Tárgyéven túli kötelezettség csak olyan 
mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az 
esedékesség időpontjában a rendeltetésszerű működés, az Önkormányzat kötelező feladatainak 
maradéktalan ellátása, a feladatellátás veszélyeztetése nélkül finanszírozható.  
 

12. § 
 

Az önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára 
számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel – nem szociális ellátáskánt – juttatott 
összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése 
esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni.  A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az 
elszámolást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt 
számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további 
támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már 
kifizetett támogatás visszafizetésére. A Pusztaszer Községért Közalapítvány részére a kulturális és sport 
feladatok megvalósítása érdekében az önkormányzat 1.500.000,-Ft-ot tervez a költségvetésében, mint 
non-profit szervezet támogatását. 

 
13. § 

 
A Költségvetési tv. 69. § alapján az Áht. alkalmazása során a kisösszegű követelés értékhatára 100 ezer 
Ft. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormány rendelet 1. § (1) bekezdés 4. pontja 
szerint a kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök a kettőszázezer forint egyedi értéket nem 
meghaladó bekerülési értékű, vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök. 
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14. § 
 

(1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek költségvetési támogatását – figyelemmel a 
költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is – a feladatellátáshoz szükséges kiadások 
esedékességének megfelelő ütemben biztosítja. 

 
(2) Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési egyenlegének tervezettől eltérő, kedvezőtlen 

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

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

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

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

felújítások, valamint 
d) a segélyek előirányzataira. 

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

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

15. § 
 

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

 
Az Önkormányzat létszáma: 
 
    - 1 fő választott tisztviselő  

  - 5 fő főállású közalkalmazott 
    - 2 fő részfoglalkozású közalkalmazott 
                               - 20 fő Mt. hatálya alá tartozó közfoglalkoztatott 
 

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

16. § 
 

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

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

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

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

képviselő-testület határozatban dönt. 
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17. § 
 

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja: likvid 
hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. 

 
(2) A likvid hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötése a képviselő-testület kizárólagos hatásköre.  

 
18. § 

 
(1) Az Önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szerv pénzforgalmi és elszámolási számláit 2018. 

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

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

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

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

 
19. § 

 
A költségvetés végrehajtásának beszámolási rendje: 
 

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

terjeszti a polgármester a Képviselő-testület elé. 
 

20. § 
 

(1) Az Önkormányzat támogatása alá tartozó költségvetési szervnél a Csengelei Közös Önkormányzati 
Hivatal Pusztaszeri Kirendeltségénél közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők illetményalapja 
2018. január 1-től 38.650,- Ft.  

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

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

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

 
21. § 

 
Önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbére: 

a) összkomfortos lakás esetén: 255,- Ft/m2/hónap 
b) komfortos lakás esetén:  172,- Ft/m2/hónap 
c) félkomfortos lakás esetén  86,- Ft/m2/hónap 
d) komfort nélküli lakás esetén 52,- Ft/m2/hónap 
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22. § 
 

(1) A házipénztár kezelése az önkormányzat tekintetében a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal 
Pusztaszeri Kirendeltségén történik. 

(2) A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, a szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. § alapján, előnyben kell részesíteni a banki 
átutalást. 

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

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

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

(6) Az Önkormányzat házipénztárából készpénzben teljesíthető 

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

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

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

- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (informatikai eszközkarbantartás), 

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

- Bérleti és lízingdíjak, 

- Karbantartás, kisjavítás szolgáltatásai, 

- Egyéb szakmai szolgáltatások, 

- Szállítási szolgáltatás, 

- Postai szolgáltatások, 

- Egyéb üzemeltetési szolgáltatás, 

- Belföldi kiküldetések,  

- Díjak, egyéb befizetések kiadásai, 

- Egyéb különféle dologi kiadás. 

c) Ellátottak pénzbeli juttatásai, 
d) Kis értékű informatikai eszköz, kis értékű egyéb eszköz beszerzés, 
e) Elszámolási kötelezettséggel készpénzben adott előlegek kiadásai. 
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(7) Jogcímtől függetlenül a polgármester indokolt esetben egyedi mérlegelési jogkörben dönthet a (6) 
bekezdésben foglaltakon túlmenően a készpénzben teljesíthető kifizetésekről. 

23. § 
 
(1) A Képviselő-testület a költségvetési rendeletet a mellékletekben szereplő bontással hagyja jóvá. 

 
24. § 

 
Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1-
től kell alkalmazni. 
 

25. § 
 
A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti 
a) a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet, 
b) a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló  10/2015.(IX.23.) önkormányzati rendelet,  
c) a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló  13/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelet, és 
d) a községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló  4/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet. 
  
  
  
 
 
 Máté Gábor sk. dr. Jaksa Tibor sk. 

                       polgármester aljegyző 



 1. melléklet a községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló ...../2018(........) önkormányzati rendelethez

Pusz

tasz

er 

Közs

ég 

Önk

orm

ányz

ata 

Cím 

Előirá

nyzat 

csopo

rt

Kieme

lt 

előirá

nyzat

Rovat száma Rovat megnevezése
2018. évi eredeti előirányzat 

Ft-ban

228 143 642                    

128 079 418                    

100 064 224                    

I. 1 B1,B3-4, B6   Működési költségvetési bevétel 81 457 948                       

1 B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 52 197 176                             

1 B11 A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 44 001 976                              

1 B111 Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok 3 168 830                                

1 B111 Közvilágítás fenntartásával kapcsolatos feladatok 13 760 000                              

1 B111 Köztemető fenntartás 1 267 806                                

1 B111 Közutak fenntartásának támogatása 3 836 300                                

1 B111 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok 6 000 000                                

1 B111 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 1 045 500                                

1 B111 Polgármesteri Illetmény támogatása 1 170 400                                

1 B113 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 11 211 000                              

1 B113 A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 742 140                                   

1 B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 800 000                                

1 B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  8 195 200                                

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

őrszolgálat
1 080 000                                

1 B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  TB pü. Alap védőnő 3 240 500                                

1 B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  TB pü. Alap fogorvos 3 874 700                                

3 B3 Közhatalmi bevételek 25 400 000                             

3 B34 Vagyoni típusú adó Magánszemélyek kommunális adója 5 000 000                                

3 B35 Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó 16 000 000                              

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

3 B36 Egyéb közhatalmi bevételek Pótlékok, bírságok -                                             

4 B4 Működési bevételek 3 825 172                               

4 B402 Szolgáltatások ellenértéke 20 000                                      

4 B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1 333 500                                

4 B404 Tulajdonosi bevételek 2 452 072                                

4 B405 Ellátási díjak 9 600                                        

4 B408 Kamatbevételek 10 000                                      

6 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 35 600                                     

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

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

2 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -                                            

5 B5 Felhalmozási bevételek -                                            

7 B7
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 

kívülről
-                                            

B8 Finanszírozási bevételek 146 685 694                    

I. 1 8 B813 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 46 621 470                              

I. 2 8 B813 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 100 064 224                            

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 2018. évi költségvetéséről szóló ....../2018.(.......)önkormányzati rendelethez

Puszt

aszer 

Közs

ég 

Önko

rmán

yzata 

Cím

Előir

ányz

at 

csop

ort

Kieme

lt 

előirá

nyzat

Rovat 

száma
Rovat megnevezése 2018. évi eredeti előirányzat Ft-ban

                                      228 143 642    

                                      128 079 418    

                                      100 064 224    

I. 1 K1-5 Működési költségvetési kiadások                                       128 079 418    

1 K1 Személyi juttatások 24 102 853                                            

2 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 620 266                                              

3 K3 Dologi kiadások 26 958 790                                            

4 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 11 211 000                                            

5 K5 Egyéb működési célú kiadások 61 186 509                                            

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

Szoc. Központ és Gyermekjóléti szolgálat
454 000                                                  

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

Érdekeltségi hozzájárulás
476 846                                                  

5 K506
Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Járóbeteg ellátás, 

ügyelet
2 470 000                                               

5 K506 Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Óvoda 12 791 000                                             

5 K506 Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Közös Hivatal 6 350 000                                               

5 K506 Bursa Hungarica 160 000                                                  

5 K512 Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos) 3 874 400                                               

5 K512 Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 200 000                                               

5 K513 Képviselői alap tartalék 1 500 000                                               

5 K513 Tartalékok 30 910 263                                             

I. 2 K6-8 Felhalmozási költségvetési kiadások 100 064 224                                    

6 K6 Beruházások 29 306 400                                            

6 K6 Termelői piac létrehozása Pusztaszeren TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00009 EU 26 514 348                                             

6 K6 Egyéb beruházási kiadás 2 792 052                                               

7 K7 Felújítások 70 757 824                                            

7 K7 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00004EU 39 498 714                                             

7 K7 Egészségház épület energetikai fejlesztée BMÖGF/107-6/2017 29 659 111                                             

7 K7 Könyvtár épület felújítása BMKAT/1-4/2017 1 599 999                                               

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

I. K9 Finanszírozási kiadások -                                                      

1 9 K9 Finanszírozási kiadások működési -                                                           

2 9 K9 Finanszírozási kiadások felhalmozási -                                                           

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN



Ft-ban

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

B1 Működési célú támogatások 

5 280 237 3 520 158 3 520 157 3 520 157 3 520 157 3 520 157 3 520 157 3 520 157 3 520 157 3 520 157 3 520 157 3 520 168 44 001 976

B1 Működési célú támogatások 

592 937 862 933 592 933 592 933 862 933 592 933 592 933 862 933 592 933 592 933 862 933 592 933 8 195 200

B3 Közhatalmi bevételek

2 034 000 2 034 000 2 034 000 2 034 000 2 034 000 2 034 000 2 034 000 2 034 000 5 068 000 2 034 000 1 034 000 992 000 25 400 000

B4 Működési bevételek

318 764 318 764 318 764 318 764 318 764 318 764 318 764 318 764 318 764 318 764 318 764 318 768 3 825 172

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

35 600 35 600

Működési költségvetési bevételek

8 225 938 6 735 855 6 465 854 6 465 854 6 735 854 6 465 854 6 465 854 6 735 854 9 499 854 6 465 854 5 735 854 5 459 469 81 457 948

Felhalmozási költségvetési 

bevételek

0

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

K1-5 Működési költségvetési kiadások

10 673 284 10 673 284 10 673 284 10 673 284 10 673 284 10 673 284 10 673 284 10 673 284 10 673 284 10 673 284 10 673 284 10 673 294 128 079 418

K6-8 Felhalmozási költségvetési kiadások

29 659 111 29 306 400 1 599 999 39 498 714 100 064 224

Költségvetési kiadások öszesen

10 673 284 10 673 284 10 673 284 10 673 284 40 332 395 39 979 684 12 273 283 10 673 284 10 673 284 50 171 998 10 673 284 10 673 294 228 143 642

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

B8
Előző évi költségvetési maradvány 

működési célú

2 447 346 3 937 429 4 207 430 4 207 430 3 937 430 4 207 430 4 207 430 3 937 430 1 173 430 4 207 430 4 937 430 5 213 825 46 621 470

B8

Előző évi költségvetési maradvány 

felhalmozási célú

0 0 0 0 29 659 111 29 306 400 1 599 999 0 0 39 498 714 0 0 100 064 224

Finanszírozási bevételek

Költségvetési kiadások

3. melléklet a községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló ……./2018.(……….) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv a 2018. évre

Költségvetési bevételek



4. melléklet a községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló ......./2018.(...........)  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 

 

Önkormányzat

ok elszámolásai 

a központi 

költségvetéssel 

018010-1 

 Támogatási célú 

finanszírozási 

műveletetk 

018030-1 

Önkormányzato

k funkcióra nem 

sorolható 

bevételei 

államháztartáso

n kívülről 

900020-1 

Összesen

B1

 Működési célú 

támogatások 

államháztartáson belülről 

1 080 000     3 240 500     3 874 700     44 001 976    52 197 176     

B3  Közhatalmi bevételek 25 400 000     25 400 000     

B4  Működési bevételek 438 700        395 000        2 077 072     88 900           254 000        190 500        381 000        3 825 172       

B6
 Működési célú átvett 

pénzeszközök 
35 600           35 600             

B7
 Felhalmozási célú átvett 

pénzeszközök 
-                  -                  -                    

B1-7
 Költségvetési bevételek 

összesen 
-                 1 554 300    395 000        2 077 072    88 900          3 240 500    4 128 700    190 500        -                 381 000        44 001 976   25 400 000    81 457 948     

B8

 Előző év költségvetési 

maradványának 

igénybevétele működési 

célra 

-                  46 621 470       46 621 470     

B8

 Előző év költségvetési 

maradványának 

igénybevétele felhalmozási 

célra 

-                  -                  -                  -                  -                  -                  -                    100 064 224     100 064 224   

B8  Finanszírozási bevételek -                 146 685 694    146 685 694   

 Költségvetési és 

finanszírozási bevételek 

összesen 

-                 1 554 300    395 000        2 077 072    88 900          3 240 500    4 128 700    190 500        -                 381 000        44 001 976   146 685 694    25 400 000    228 143 642   

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 

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási bevételek alaptevékenységenként 2018.

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

1



4. melléklet a községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló ......./2018.(...........)  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, 

ártalmatlanítása 

051040-1

 Szabadidősport-

(rekreációs 

sport-) 

tevékenység és 

támogatása 

081045-1

K1 Személyi juttatások 9 979 133 6 737 441 1 188 600 3 434 535 1 191 900

K2

Munkaadókat terhelő 

járulékok és szociális 

hozzáárulási adó

1 925 150 1 332 524 248 880 691 274 249 606

K3 Dologi kiadások 2 286 000 7 031 300 1 651 000 342 900 6 132 500 798 800 342 900 838 200 647 700 3 410 900 850 900 1 235 850

K4
Ellátottak pénzbeli 

juttatásai

K5 Egyéb működési célú kiadás 700 000 22 541 846 3 874 400 750 000 750 000

K5
Egyéb működési célú kiadás 

tartalék
32 410 263

K8 Beruházás 29 306 400

K8 Felújítás 39 498 714 29 659 111 1 599 999

Költségvetési kiadások 

összesen
2 286 000 120 850 960 8 069 965 1 651 000 1 780 380 22 541 846 6 132 500 34 583 720 4 217 300 838 200 2 089 206 5 760 899 850 900 1 985 850

K9 Finanszírozási kiadás 

 Költségvetési és 

finanszírozási kiadások 

összesen 

2 286 000 120 850 960 8 069 965 1 651 000 1 780 380 22 541 846 6 132 500 34 583 720 4 217 300 838 200 2 089 206 5 760 899 850 900 1 985 850

Létszám 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00

ebből közfoglalkoztatott

 Egészségügyi alapellátás  Településüzemeltetés 

 Kulturális szolgáltatás, könyvtári 

ellátás, helyi közművelődési 

tevékenység  

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási kiadások alaptevékenységenként 2018.

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  

2



4. melléklet a községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló ......./2018.(...........)  önkormányzati rendelethez

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

Összesen

K1 Személyi juttatások 203 825 1 367 419 24 102 853

K2

Munkaadókat terhelő 

járulékok és szociális 

hozzáárulási adó

22 420 150 412 4 620 266

K3 Dologi kiadások 393 700 254 000 742 140 26 958 790

K4
Ellátottak pénzbeli 

juttatásai
11 211 000 11 211 000

K5 Egyéb működési célú kiadás 160 000 28 776 246

K5
Egyéb működési célú kiadás 

tartalék
32 410 263

K8 Beruházás 29 306 400

K8 Felújítás 70 757 824

Költségvetési kiadások 

összesen
619 945 1 771 831 742 140 11 371 000 228 143 642

K9 Finanszírozási kiadás 0

 Költségvetési és 

finanszírozási kiadások 

összesen 

619 945 1 771 831 742 140 11 371 000 228 143 642

Létszám 3,00 17,00 28,00

ebből közfoglalkoztatott

3,00 17,00 20,00

 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 2018.

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

besorolás (funkció szám és megnevezés)  

Közfoglalkoztatás Szociális ellátások

3



5. melléklet a községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló ....../2018.(.........) önkormányzati rendelethez

 Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT 

2018. évi eredeti előirányzat

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -                                                                          

B5 Felhalmozási bevételek -                                                                          

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -                                                                          

Költségvetési bevételek -                                                                          

B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 100 064 224                                                        

B8 Finanszírozási bevételek 100 064 224                                                        

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 100 064 224                                                        

  Ft-ban 

 ÖNKORMÁNYZAT 

2018. évi eredeti előirányzat

K6 Beruházás 29 306 400                                                          

K7 Felújítás 70 757 824                                                          

K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -                                                                          

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás -                                                                          

Költségvetési kiadások 100 064 224                                                        

K9 Finanszírozási kiadások -                                                                          

K9 Finanszírozási kiadások -                                                                          

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 100 064 224                                                        

 FELHALMOZÁSI MÉRLEG 

Rovat szám

Rovat szám Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási bevételek

1



5. melléklet a községi Önkormányzat 2018 évi költségvetéséről szóló ....../2018.(.......) önkormányzati rendelethez

 Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT 

2018. évi eredeti előirányzat

B11
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati 

feladatainak általános támogatása
44 001 976                                                  

B16 Egyéb működési célú támogatás mezőőri feladatok 1 080 000                                                     

B16 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól védőnő 3 240 500                                                     

B16 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól fogorvos 3 874 700                                                     

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 52 197 176                                                  

B34 Magánszemély kommunális adója 5 000 000                                                     

B35 Helyi iparűzési adó 16 000 000                                                  

B35 Gépjárműadó 40% 4 400 000                                                     

B36 Pótlék, bírság -                                                                     

B3 Közhatalmi bevételek 25 400 000                                                  

B4 Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke 3 825 172                                                     

B4 Működési bevételek 3 825 172                                                     

B64
Működési célú visszatérítendő támogatások,  kölcsön 

visszatérülése államháztartáson kívülről
35 600                                                            

B6 Működési célú átvett pénzeszközök 35 600                                                            

Költségvetési bevételek 81 457 948                                                  

B81 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 46 621 470                                                  

B8 Finanszírozási bevételek 46 621 470                                                  

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 

ÖSSZESEN
                                                 128 079 418    

 Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT 

2018. évi eredeti előirányzat

K1 Személyi juttatások 24 102 853                                                  

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó 4 620 266                                                     

K3 Dologi kiadások 26 958 790                                                  

K4 Elátottak pénzbeli juttatásai 11 211 000                                                  

K5 Járóbeteg ellátás, ügyelet működési támogatása 2 470 000                                                     

K5
Többcélú Társulás működési célú támogatása gyermekjóléti 

szolg., érdekeltségi hozzájárulás
930 846                                                         

K5 Óvoda működési célú támogatása 12 791 000                                                  

K5 Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása 6 350 000                                                     

K5 Bursa Hungarica 160 000                                                         

K5 Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos) 3 874 400                                                     

K5 Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre 2 200 000                                                     

K5 Tartalékok 32 410 263                                                  

K5 Egyéb működési célú kiadás 61 186 509                                                  

Költségvetési kiadások 128 079 418                                               

K9 Finanszírozási kiadások -                                                                     

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 

ÖSSZESEN
                                                 128 079 418    

Rovat szám

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

Rovat szám

Működési költségvetési és finanszírozási bevételek

Működési költségvetési és finanszírozási kiadások

1



5. melléklet a községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló ....../2018.(.........) önkormányzati rendelethez

 Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT 

2018. évi eredeti előirányzat

B1
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 

támogatása
44 001 976                                                                

B1 Egyéb működési célú támogatás Mezőőri feladatok 1 080 000                                                                   

B1 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól 3 240 500                                                                   

B1 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól 3 874 700                                                                   

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 52 197 176                                                                

B3 Magánszemély kommunális adója 5 000 000                                                                   

B3 Helyi iparűzési adó 16 000 000                                                                

B3 Gépjárműadó 40% 4 400 000                                                                   

B3 Pótlék, bírság -                                                                                

B3 Közhatalmi bevételek 25 400 000                                                                

B4 Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke 3 825 172                                                                   

B4 Működési bevételek 3 825 172                                                                   

B6
Működési célú visszatérítendő támogatások,  kölcsön visszatérülése 

államháztartáson kívülről
35 600                                                                        

B6 Működési célú átvett pénzeszközök 35 600                                                                        

Mködési célú költségvetési bevételek 81 457 948                                                                

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -                                                                                

B5 Felhalmozási bevételek -                                                                               

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -                                                                               

Felhalmozási célú költségvetési bevételek -                                                                               

Költségvetési bevételek öszesen 81 457 948                                                                

B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 46 621 470                                                                

B8 Működési célú finanszírozási bevételek 46 621 470                                                                

B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 100 064 224                                                              

B8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 100 064 224                                                              

Finanszírozási bevételek összesen 146 685 694                                                              

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 228 143 642                                                              

Rovat szám

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Költségvetési és finanszírozási bevételek

1



5. melléklet a községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló ....../2018.(.........) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT 

2018. évi eredeti előirányzat

K1 Személyi juttatások 24 102 853                                                                

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó 4 620 266                                                                   

K3 Dologi kiadások 26 958 790                                                                

K4 Elátottak pénzbeli juttatásai 11 211 000                                                                

K5 Járóbeteg ellátás, ügyelet működési célú támogatása 2 470 000                                                                   

K5
Többcélú Társulás működési célú támogatása gyermekjóléti szolg., 

érdekeltségi hozzájár.
930 846                                                                      

K5 Óvoda működési célú támogatása 12 791 000                                                                

K5 Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása 6 350 000                                                                   

K5 Bursa Hungarica 160 000                                                                      

K5 Egyéb vállalkozás működési célú támogatása 3 874 400                                                                   

K5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 200 000                                                                   

K5 Képviselői alap tartalék 1 500 000                                                                   

K5 Tartalékok 30 910 263                                                                

K5 Egyéb működési célú kiadás 61 186 509                                                                

Működési célú költségvetési kiadások 128 079 418                                                              

K6 Beruházás 29 306 400                                                                

K7 Felújítás 70 757 824                                                                

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás -                                                                               

Felhalmozási célú költségvetési kiadások 100 064 224                                                              

Költségvetési kiadások összesen 228 143 642                                                              

K9 Finanszírozási kiadások -                                                                               

Működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások -                                                                               

Finanszírozási kiadások összesen -                                                                               

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 228 143 642                                                              

Rovat szám

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Költségvetési és finanszírozási kiadások

2



 Ft

Támogatás jogcíme Kedvezményezett (fő)
Kedvezmény 

mértéke

 Kedvezmény 

összege 

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének 

méltányossági alapon történő elengedésének összege
0 0                           -      

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz 

nyújtott kölcsönök elengedésének összege
0 0                           -      

Magánszemélyek kommunális adója 70 felettiek 

adókedvezménye
115 50%               345 000    

Magánszemélyek kommunális adója Három v. 

többgyerm. csal. adókedvezménye
9 50%                 27 000    

Magánszemélyek kommunális adójánál biztosított 

kedvezmény, mentesség összege 
124 50%               372 000    

A helyiségek, eszközök hasznosításánból származó 

bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege 
0 0%                           -      

Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés 

összege
0 0%                           -      

Közvetett támogatás összesen
0 0                           -      

6. melléklet a községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló …./2018(………) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2018. évi közvetett támogatásokról Áht. 24. § (4) bekezdése alapján



 Ft-ban 

Kölcsön 

megnevezése

2017.12.31-ei 

kölcsön-állomány

 2018. évben 

folyósítandó 

összeg 

2018. évben 

teljesítendő bevétel

2018.12.31-ei 

várható kölcsön-

állomány

Visszatérítendő 

átmeneti segély
                   35 600                                 -                            35 600                                    -      

Működési célú 

kölcsön összesen
                   35 600                                 -                            35 600                                    -      

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott kölcsönök várható alakulásáról 2018. évben

 7. melléklet a községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló …./2018.(………) önkormányzati rendelethez 



Ft-ban

Kormányzati funkció Fő
Törvény szerinti 

illetmények K1101

Béren kívüli 
juttatások K1107-

1109

Választott 
tisztviselők 

juttatásai K121
Összesen

011130-1 

Önkormányzatok ált. 

igazgatási 

tevékenysége 1,00 5 653 769 5 653 769

011130-1 

Önkormányzatok ált. 

igazgatási 

tevékenysége 1 083 672 1 083 672

011130-1 
Önkormányzatok 
ált. igazgatási 
tevékenysége 1,00 6 737 441 6 737 441

066020-1 Város és 

községgazdálkodási 

egyéb szolgáltatások 1,00 2 760 100 133 333 2 893 433

066020-1 Város és 

községgazdálkodási 

egyéb szolgáltatások 1,00 2 146 500 100 000 2 246 500

066020-1 Város és 

községgazdálkodási 

egyéb szolgáltatások 1,00 2 153 700 600 000 2 753 700

066020-1 Város és 

községgazdálkodási 

egyéb szolgáltatások 1,00 1 985 500 100 000 2 085 500

066020-1 Város és 
községgazdálkodási 
egyéb szolgáltatások 
összesen: 4,00 9 045 800 933 333 9 979 133

074031-1 Család és 
nővédelmi 
egészségügyi 
gondozás 1,00 3 334 535 100000 3 434 535

082042-1 Könyvtári 
állomány 
gyarapítása, 
nyilvántartása 1,00 1 091 900 100 000 1 191 900

013320-1 Köztemető 
fenntartás és 
működtetés 1,00 1 088 600 100000 1 188 600

041233-1 Hosszabb 
időtartamú 
közfoglalkoztatás 3,00 203 825 0 203 825

041237-1 
Közfoglalkoztatási 
mintaprogram 17,00 1 367 419 0 1 367 419

ÖNKORMÁNYZAT 
ÖSSZESEN 28,00 16 132 079 1 233 333 6 737 441 24 102 853

K i m u t a t á s   a 2018. évi bérjellegű juttatásokról

8. melléklet a községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló …/2018.(….) önkormányzati rendelethez



9. melléklet a községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló ....../2018.(........) önkormányzati rendelethez

 Ft

Megnevezés  Ellátottak pénzbeli juttatásai K48 rovatszám 

Települési támogatás 

lakhatáshoz kapcsolódó
7 600 000                                                                     

Rendkívüli települési támogatás 361 000                                                                         

Települési támogatás temetési 

költségek mérséklésére
40 000                                                                           

Települési támogatás 

életkezdési juttatás
310 000                                                                         

Települési támogatás 

Iskoláztatási támogatás
1 350 000                                                                     

Települési támogatás Fűtési 

támogatás
1 350 000                                                                     

Köztemetés 200 000                                                                         

Ellátottak pénzbeli juttatásai 

összesen
11 211 000                                                                   

 Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai 2018 évi eredeti 

előirányzata 



 10. melléklet a községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló ......./2018.(....) önkormányzati rendelethez

Forintban

Jogcímek Magyarország 2018. évi 

központi költségvetéséről szóló 2017. 

évi C. törvény alapján

Éves 

meghatároz

ott összeg Ft

2018. 

január 4%

2018. 

január 8%

2018. 

február 8%

2018. 

március 8%

2018. április 

8%

2018. május 

8%

2018. június 

8%

2018. július 

8%

2018. 

augusztus 

8%

2018. 

szeptember 

8%

2018. 

október 8%

2018. 

november 

8%

2018. 

december 

8%

2018. év 100%

I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással 

kapcsolatos feladatok 3 168 830 126 753 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 511 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 50 712 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 430 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 6 000 000 240 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 6 000 000

I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos 

feladatok támogatása 1 045 500 41 820 83 640 83 640 83 640 83 640 83 640 83 640 83 640 83 640 83 640 83 640 83 640 83 640 1 045 500

I.6 Polgármesteri illetmény támogatása 1 170 400 46 816 93 632 93 632 93 632 93 632 93 632 93 632 93 632 93 632 93 632 93 632 93 632 93 632 1 170 400

I. A helyi önkormányzatok általános 

működésének és ágazati feladatainak 

támogatása 30 248 836 1 209 953 2 419 906 2 419 906 2 419 906 2 419 906 2 419 906 2 419 906 2 419 906 2 419 906 2 419 906 2 419 906 2 419 906 2 419 917 30 248 836

III.2 Települési önkormányzatok 

szociális feladatainak egyéb támogatása 11 211 000 448 440 896 880 896 880 896 880 896 880 896 880 896 880 896 880 896 880 896 880 896 880 896 880 896 880 11 211 000

III.6 A rászoruló gyermekek szünidei 

étkeztetésének támogatása 742 140 29 686 59 372 59 372 59 371 59 371 59 371 59 371 59 371 59 371 59 371 59 371 59 371 59 371 742 140

III. A települési önkormányzatok 

szociális, gyermekjóléti és 

gyermekétkeztetési feladatainak 

támogtása 11 953 140 478 126 956 252 956 252 956 251 956 251 956 251 956 251 956 251 956 251 956 251 956 251 956 251 956 251 11 953 140

IV.1.d) Települési önkormányzatok 

nyilvános könyvtári és közművelődési 

feladatainak támogatása 1 800 000 72 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 1 800 000

IV.Települési önkormányzatok 

kulturális feladatainak támogatása 1 800 000 72 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 1 800 000

Központi költségvetési támogatás 

mindösszesen 44 001 976 1 760 079 3 520 158 3 520 158 3 520 157 3 520 157 3 520 157 3 520 157 3 520 157 3 520 157 3 520 157 3 520 157 3 520 157 3 520 168 44 001 976

A 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet 4. sz. melléklet C) pontja alapján a nettó finanszírozás ütemezése 2018Önkormányzatok működési támogatásai B11



 11. melléklet a községi Önkormányzat 2018. évi  költségvetéséről szóló ......./2018.(.........) önkormányzati rendelethez

Név  2018. évi előirányzat Ft  Megvalósított célok  Megvalósításra fordított összeg 

                                                        250 000    

Kósáné Buknicz Mária                                                         250 000    

Gyurász Sándorné                                                         250 000    

Nagy Emese                                                         250 000    

Ocskó László

Sági Mihály                                                         250 000    

A 2018. évi képviselői alap rész előirányzatainak kimutatása képviselőnkénti bontásban 

Fülöp Pál                                                         250 000    



 12. melléklet a községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló ....../2018.(.........) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

2016. évi teljesítés 
2017. évi várható 

teljesítés 

2018. évi eredeti 

előirányzat

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Helyi ÖK általános működési és ágazat feladatainak támogatása 46 815 580                   46 707 971                 44 001 976             

Egyéb működési célú támogatások bevételei 36 083 911                   33 943 801                 8 195 200               

Működési támogatások államháztartáson belülről 82 899 491                   80 651 772                 52 197 176             

Közhatalmi bevételek 25 880 537                   30 477 415                 25 400 000             

Egyéb működési bevételek 3 944 803                     10 860 176                 3 825 172               

Működési célú átvett  pénzeszközök 40 000                           35 600                     

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 21 261 560                   102 175 164              -                            

Felhalmozási bevételek -                                  -                                -                            

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz -                                  1 303 172                   

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on belülről 98 040                           -                                -                            

Működési költségvetési bevételek                  112 764 831                   121 989 363                 81 457 948    

Felhalmozási költségvetési bevételek                    21 359 600                   103 478 336                                  -      

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele működési célra 62 166 438                   38 880 720                 46 621 470             

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele felhalmozási célra 1 134 085                     20 835 345                 100 064 224          

Államháztartáson belüli megelőlegezések 1 705 635                     1 760 079                   -                            

Finanszírozási bevételek 65 006 158                  61 476 144                146 685 694          

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 199 130 589         286 943 843       228 143 642    

Önkormányzat

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

Bevételek

1



 12. melléklet a községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló ....../2018.(.........) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

2016. évi teljesítés
2017. évi várható 

teljesítés 

2018. évi eredeti 

előirányzat 

Személyi juttatások 40 798 838                   40 013 427                 24 102 853             

Munkaadókat terhelő járulékok 7 636 213                     7 196 144                   4 620 266               

Dologi kiadások 25 226 323                   25 128 402                 26 958 790             

Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 221 825                   12 534 750                 11 211 000             

Egyéb működési célú kiadás 47 090 257                   29 430 334                 61 186 509             

 ebből: tartalékok -                                  -                                32 410 263             

Beruházás 1 458 340                     3 936 326                   29 306 400             

Felújítás 200 000                        20 313 131                 70 757 824             

Egyéb felhalmozási célú kiadás -                                  1 705 635                   -                            

Működési költségvetési kiadások 135 973 456                114 303 057             128 079 418          

Felhalmozási költségvetési kiadások 1 658 340                    25 955 092                100 064 224          

Finanszírozási kiadások 1 782 728                    

KIADÁSOK ÖSSZESEN 139 414 524         140 258 149       228 143 642    

Kiadások

Önkormányzat

2



 Ft

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

B1 Működési célú támogatások 
5 280 237 3 520 158 3 520 157 3 520 157 3 520 157 3 520 157 3 520 157 3 520 157 3 520 157 3 520 157 3 520 157 3 520 168 44 001 976

B1 Működési célú támogatások 
592 937 862 933 592 933 592 933 862 933 592 933 592 933 862 933 592 933 592 933 862 933 592 933 8 195 200

B3 Közhatalmi bevételek
2 034 000 2 034 000 2 034 000 2 034 000 2 034 000 2 034 000 2 034 000 2 034 000 5 068 000 2 034 000 1 034 000 992 000 25 400 000

B4 Működési bevételek
318 764 318 764 318 764 318 764 318 764 318 764 318 764 318 764 318 764 318 764 318 764 318 768 3 825 172

B6

Működési célú átvett 

pénzeszközök
35 600 35 600

Működési költségvetési 

bevételek
8 225 938 6 735 855 6 465 854 6 465 854 6 735 854 6 465 854 6 465 854 6 735 854 9 499 854 6 465 854 5 735 854 5 459 469 81 457 948

Felhalmozási költségvetési 

bevételek
0

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

K1-5

Működési költségvetési 

kiadások
10 673 284 10 673 284 10 673 284 10 673 284 10 673 284 10 673 284 10 673 284 10 673 284 10 673 284 10 673 284 10 673 284 10 673 294 128 079 418

K6-8

Felhalmozási költségvetési 

kiadások
29 659 111 29 306 400 1 599 999 39 498 714 100 064 224

Költségvetési kiadások 

öszesen
10 673 284 10 673 284 10 673 284 10 673 284 40 332 395 39 979 684 12 273 283 10 673 284 10 673 284 50 171 998 10 673 284 10 673 294 228 143 642

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

B8
Előző évi költségvetési 

maradvány működési célú 2 447 346 3 937 429 4 207 430 4 207 430 3 937 430 4 207 430 4 207 430 3 937 430 1 173 430 4 207 430 4 937 430 5 213 825 46 621 470

B8

Előző évi költségvetési 

maradvány felhalmozási célú 0 0 0 0 29 659 111 29 306 400 1 599 999 0 0 39 498 714 0 0 100 064 224

Finanszírozási bevételek

Költségvetési kiadások

13. melléklet a községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló ……./2018.(……….) önkormányzati rendelethez

Likviditási terv a 2018. évre

Költségvetési bevételek



……/2018.(……………..)Kt. határozat 
 
Tárgy: A Képviselő-testület 2018. évi munkaterve 
 

H A T Á R O Z A T I  J A V A S L A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi munkatervét az alábbiak 
szerint határozza meg: 
 

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

2018. évi 
 

MUNKATERVE 
 

 
A képviselő-testületi ülések állandó napirendi pontja: 
 
Polgármester beszámolója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, valamint a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról. 
 
Február 
 
1.) A pusztaszeri 001. és 002. számú Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak 

megválasztása 
2.) Fogorvosi rendelő felszereltségének felülvizsgálata 
 
Március 
 
1.) Rendelet-alkotás a községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 
2.) Pusztaszer Községi Önkormányzat 2018. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyása 
3.) Mezőőr beszámolója 
 
Április 
 
Csengele Község Önkormányzata Képviselő-testületével együttes ülés keretében tárgyalva 
 
1.) A Kisteleki Rendőrkapitányság beszámolója Pusztaszer Község közrendjének és 

közbiztonságának 2017. évi helyzetéről 
2.) A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi 

Kirendeltségének 2017. évi beszámoló jelentése 
3.) Jegyző beszámolója a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal működéséről 
 
Május 
 
1.) Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. beszámolója 
2.) Pusztaszer község 2017. évi belső ellenőrzéséről szóló éves összefoglaló jelentés megtárgyalása 
3.) A 2017. évben önkormányzati támogatásban részesült civil szervezetek pénzügyi 

beszámoltatása 
4.) Rendelet-alkotás a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról 
5.) Beszámoló a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkájáról 
 
Június 
 
1.) Beszámoló a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola Pusztaszeri Telephelye (Csizmazia György 

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

György Óvoda munkájáról 
3.) Beszámoló a háziorvos munkájáról 
4.) Beszámoló a fogorvos munkájáról 
5.) Fogorvos megbízási szerződésének meghosszabbítása 
6.) Beszámoló a védőnő munkájáról 
7.) A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár szakmai tájékoztatója 



8.) Beszámoló a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása 2017. évi költségvetésének 
végrehajtásáról 

9.) Beszámoló a Térségi Intézményi Társulás 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 
Augusztus 
 
1.) A helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata az iskoláztatási célú 

települési támogatás nyújtásának lehetősége szerint 
 
Szeptember 
 
1.) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi 

fordulójához 
 
Október 
 
1.) Rendelet-alkotás a szociális célú tüzelőanyag juttatásáról 
2.) Megbízási szerződés Pusztaszer Községi Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési feladatainak 

ellátására 
3.) Pusztaszer Községi Önkormányzat 2019. évi ellenőrzési programjának és a 2019. évi ellenőrzési 

terv időrendi táblázatának elfogadása 
 
November 
 
1.) A helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata a fűtési célú települési 

támogatás nyújtásának lehetősége szerint 
2.) Beszámoló a helyi adóztatásról 
3.) Zárt ülés: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott egyedi 

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



Időpont Rendezvény Főszervező

Január 28. X. Farsangi Torna PISZE

Február 3. Alsós Farsang Iskola
9. Szegedi Látványszínház Könyvtár

10. Felsős farsang Iskola
23. Ovis farsang Óvoda

Március 14. Nemzeti ünnep Iskola
18. Gyalogtúra PISZE

Dobár sakk emlékverseny Sági Mihály

Április 14. Jótékonysági bál SZMK
27. Arborétumfutás Iskola

Nyílt túra Homoktaposók
Telegdi Ágnes előadása Könyvtár

Május 1. Sakkverseny Sági Mihály
1. Dobár Petanque Emlékverseny PISZE

13. Nordic walking gyalogtúra PISZE
26. Óvodás ballagás Óvoda
29. Magyar Lábtoll-labda Napja PISZE

Június 4. Nemzeti Összetartozás Napja Iskola
16. Ballagás Iskola
23. Zarándoklat Pálosszentkútra Önkormányzat, Lovasegy., Homoktaposók,
30. Lovasnap Lovas Egyesület, Önkormányzat

Gyereknap SZMK

2018. évi rendezvényterv



Július 8. Nordic walking gyalogtúra PISZE
Sportterem avatása Önkormányzat

Augusztus 20. Családi sportnap PISZE
20. Új kenyér ünnepe Önkormányzat
20. Sakkverseny Sági Mihály

Szeptember 8. VI. Csongrád megyei Természetbarát Találkozó Homoktaposók
16. Nordic walking gyalogtúra PISZE

Főzőverseny Pályasöröző
Joós Tamás zenés színház Könyvtár

Október 6. Szüreti bál és lovas felvonulás SZMK
19. Nemzeti ünnep Iskola
20. III. Hét Halom Teljesítménytúra Homoktaposók
23. Salakpályás vándorkupa Petanque PISZE
23. Sakkverseny Sági Mihály
31. Kertész László Emléktorna Pályasöröző

November 4. Nordic walking gyalogtúra PISZE
Peter&Pál együttes előadás Könyvtár

December 1. Mikulás buli SZMK
6. Mikulásfutás Iskola

Advent Iskola
Falukarácsony Iskola
Dr. Karancsi Zoltán előadás Könyvtár
Szilveszter kupa PISZE



Pusztaszer Község Polgármesterétől 
 
 

Előterjesztés 
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. január 31-ei ülésére 
 
Tárgy: A polgármester 2018. évi szabadság-ütemezési tervének jóváhagyása 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. (a továbbiakban Kttv.) 225/C. § (2) 
bekezdése rendelkezik a polgármester szabadság ütemezési tervének a jóváhagyásáról: 
 
„225/C. § (2): A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig 
jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben 
foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság 
igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a 
szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az 
igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti 
igénybe.” 
 
Fentiekre tekintettel a polgármester szabadságát a Kttv. 225/C. §-ában meghatározottak szerint 
kell megállapítani az alábbiak szerint: 
 
A Kttv. 225/C. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján 
január 31-ig meg kell állapítani a ki nem adott szabadságot – esetemben 75 napot – a tárgyévi 
szabadsághoz hozzá kell számítani. 
 
A Kttv. 225/C. § (1) bekezdése értelmében a főállású polgármester évi 25 munkanap 
alapszabadságra és 14 munkanap pótszabadságra, azaz 39 nap szabadságra jogosult. 
 
A Kttv. 225/C. § (4) bekezdése a következőket tartalmazza: a polgármesternek a szabadságot az 
esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni 
 
Fentiek alapján a polgármester törvény szerint meghatározott szabadsága 2017. évben 114 nap. 
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést 
megtárgyalni, és a mellékelt határozati javaslatot elfogadni. 
 
Pusztaszer, 2018. január 25. 
 
 Máté Gábor 

polgármester 
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……/2018.(…………)Kt. határozat 
 
Tárgy: A polgármester 2018. évi szabadság-ütemezési tervének jóváhagyása 
 

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

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX tv. (a továbbiakban Kttv.) 225/C.§ (1) – (4) bekezdéseiben foglaltak alapján Máté 
Gábor főállású polgármester 2018. évi (114 nap) szabadsága igénybe vételét a melléklet szerinti 
szabadság felhasználási ütemezésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.  
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Gazdálkodás helyben 
4.) Irattár 
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..../2018. (……) Kt. határozat melléklete 
 

NÉV 
2018. évre 
járó napok 

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

 
Áthozott: 75 

 
            

 
Alap: 25 

 
            

 
Pót: 14 

 
            

Máté Gábor 
polgármester 

 
Összesen: 114 

 
4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
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Pusztaszer Község onkormányzata
6169 Pusztaszer, Kossuth u. 45.

Máté Gábor
polgármester részére

Tárgy: 2018. évi költségvetés és finanszírozási igény bemutatása

Tisztelt Pol gdrmester Ur !

E'zúton terjesaern elő Kistelek kistérség lakosainak ellátására vonatkozó járóbeteg szakellátási és
nreghatározott alapellátási feladatainak a 20l 7. évi szakfeladati gazdálkodási tervadatok teljesülésének
figyelerrrbevéteiével összeállított 201 8. évi tervezett költségvetését és támogatási igényét.

A kistérség vonatkozó feladat-ellátási kötelezettséggel érintett aiap és szakellátás, vaiamint az azon
túlmenő ügyeleti egészségügyi feladatait 2017. évben is a Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ
látÍa e1,, a Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. és a Kisteleki Térségi Járóbeteg
Szakellátó Kft. közreműködésével. A megfelelo szakmai színvonal és ellátási biáonság ez ér,ben is
megfelelő volt annak ellenére' hogy a növekr,ő költségterhek, és eá nem követő bevételek jelentőserr
meghatározták a feladatot tevőlegesetr ellátó ilitézmény gazdálkodási helyzetét és mozgásterét.

Jelen beszámoló célja meghatározni a 2018. évre vonatkozó keretszámokat. valamint a rnűködéshez
szükséges forrásszükségletet is.

Járóbeteg szakellátás

A 2017. évi előzetes szakfeladati erednény kimutatás alapján a járóbeteg szakellátási tevékenység
ügyeleti ellátás nélküli gazdálkodási adatai alapján kijeienthető, hogy a tevékenység az e|IáÍási terület
érintett önkormányzatainak támogatása nélkül nem lett volna fenntartható, ám köszönhetően a
tárgyévben is folytatott szigorú költségkontrollnak, a terület komolyabb deficit nélkül tudta feladatait
teljesíteni, rnűködése stabil volt'

Az elmúlt évben tapasáalható jogi, gazdasági és szakmai mtiködési környezeti változások sok esetben
jelentősen nehezítették a kiszámítlrató működést, de az ezekre történő gyors reagálás. és - amennyiben
lehetséges voit - megelőző intézkedések megtétele révén a 2011. év végére jelentős előirányzat-
módosítást a fő költségnem csoportok tekintetében nem kellett végrehajtani. A legielentősebb
költségelem változás 2017. évben is a bértömeg váItozás volt, me|y kiadásemelkedés 2018-ban is
folytatódni fog a garantált bérminimum kötelezően végrehajtandó emelése miatt. A szakmai
anyagbeszállítók áraiban várható 2018-ban emelkedés tekirrtettel ana, hogy a korábbi beszállítói kör
értékesítési gyakorlatának változása miatt jelentősen beszűkül a partnerek köre. Mindez főként a
gyógyszer és gyógyászati segédanyagokat érinti leginkább' mely arányaiban az egyik legnagyobb
szakmai anyag beszerzési terület.

A fenti hatások figyelembevételével összeállított gazdálkodásiterv aza1ábbitáb\ázatban található.

\4á*' aüt"'. ar'"Io-[arta.
t*-'?

2018. 01. 0 I

ht8'.o1, to,
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Járóbe kellátás zdá

A fenti táblázatből látlrató, hogy a kciltségnemek szinte minden szintjén deklarált cél a kiadások
lehetőség szerinti szinten tartása, de a szakmai színvonal meg1artása az első számu, és elengedhetetlen
feladat. A fenti szakfeladati támogatási szükséglet nem tartalmazza a soron kívüli, előre nem látható
pótlólagos támogatási igények (pl': gépjavítás) összegét, illetve apályázatokkal összefiiggő tételeket.

Fontos még megemlíteni, hogy a Kisteleki Térségi Egészségügyi Közporrt Nonprofit Kft, Kistelek
Város Önkormányzatával együttműködésben a teijes rendelőintézet éptiletének és eszközparkjának
korszerűsítését EFOP pályázat keretében 100%-os támogatási intenzitású projekt keretében kívánja
rnegvalósítani, mely alapján felújításra kerül a teljes egészségügyi központ, valamint számos szakma

sza zUlÜ. evl tervezett kodási adatai (ügyelet nélkül)

lVl,eneveds

2018;éY:i=
szákfal*dáfi,'

ersdné_4y_.{_9+=

{forÍht'n_án) .

oEP fi nanszírozás bevétele 199 201 400 Ft
Betegbefizetések és térítéses ellátás 2 000 000 Ft
onkornrányzati támogatáS l6 700 000 Ft
Kutatás árber'étele Ft

oEP egyéb bevétel 7 601 800 Fr
B{VETELEK OSSZESEN 225 503 200 Ft
Gyógyszer 2 000 000 Fr
Gyógyászati segédanyagok 3 867 000 Fr
Eg1,éb anyag 100 000 Ft
Uzemanyagköltség 200 000 Ft
Ossves anvag*.íilÍség ő 1ő7 #08'Ft
Aramdíj 2 800 000 Ft
Yizdij 800 000 Ft
FűtéS 3 261 997 Ft
Igénybevett szolgáltatások (orvostechn
lrigiénés szolg., könyvelési díi, könyvv

kai felülvizsgálat. munkavédelem,
zsgáIat, szakértői díi. eevéb ) 1 1 650 000 Fr

orvos alvá11alkozók 34 980 000 Fr
Egi'éb szakmai szolgáltatók, megbízásos 19 500 000 Ft
Egi'éb igénybevett szolgáltatások. r,eszélyes hulladék elsz., mosatás. telefon 3 500 000 Fr
Hatósági díj, bankköltség. biztosítás 2 000 000 Ft
Bérköltség, iárulékok. megbízási díiak 134 268 953 Ft
onkormánvzati adók 2 332 250 Ft
Folyószánrla hitelkamat 888 000 Fr
Egyéb. banki igazgatási ktiltségek I 351 000 Ft
E g!é b kÓ Its ég e kj"iidftr,dífu t k pÍ7'338,'2a0 FÍ
Terv szerinti Ecs 1 998 000 Fr
ossies ér t é ktsij kír e n és 1:f,p;g::{}gS Ft
nÁponnÍrÁsox ossznsgn 225 503 200 Ft
EREDMENY -Ft
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gép,- műszer ellátottsága kerül fejlesztésre. A projeld teljes összköltsége 299 millió forint, mely teljes
egészében pály ázaÍi forrásból kerül megvalósításra.

Üeyeleti ellátás

A kisteleki kistérség egészségügyi ellátásának fontos, és hazánkban példaértékű eleme a 24 őrás
központi orvosi ügyelet működtetése. melynek elrnúlt évben történő zavartalan nrűködése a Társulás
tagönkormányzatainak támogatása révén valósulhatott meg. Az elmúit évben biaosított feladatellátás
mintegy védőhálóként biZosította a közel 20.000 fős vonzáskörzet lakosainak folyamatos ellátáshoz
jutása. és esetenként az életmentő segítség elérését a nap bármely pillanatában. Az elmúlt évi szigorú
költséggazdálkodás, és aZ érintett önkormányzatok támogatásának köszönhetóen. lényegében
teljesíterri tudta a 2017. évre kitűzött működési és gazdáikodási terveit az ügyeleti szakfeladat területe.

A 24 órás ügyeleti ellátást a lakosok 5.598 esetben vették igénybe, melyből 1.161 eset a nappali,
ügyeleti időben. 4.437 esetben pedig éjszakai és munkaszüneti napokon került teljesítésre. Az
ügyeleti tevékenység 2'011 . évi betegforgalnli adatait az alábbi Íáblázat fogalja össze.

*q: ellatúst a Kistclek KisÍér.léE:hez Í7ltozó telepiiliscn lakó, tle aLlt A i!énybeyeyő rés:érc ry'ú]totlák

Az ügyeleti tevékenység gazdálkodási adatainak tervezése során 20l8. évben lén1,eges
költségszerkezet-változás nem került figyelembevételre' lényegében az előző évi működési keretek
között. rninimális inflációs hatás figyelembevételével került összeállításra a feladat bevételi és kiadási
előlrányzata. Az ügyeleti tevékenység 201 8. évi pénzügyi Íervét az alábbitábIázat mutatja be.

21 őrás ügyeleti ellátás 2017 . évi tewezett gazdálkodási adatai

TelepüIés
megnevezése

Ugyeleti ellátás esetszámának megoszlás a az el|átás helyszíne alapján
(20 1 7.0 1. 0 1. -20 t7 .12.3 t.)

beteg
lakásán

baleset
helyszínén

rendelőben egyéb helyen osszesen

Baks 213 0 486 0 699
Balástva t30 0 670 801

Csengele 59 0 292 z 3s3
egyéb* 3',7 2 351 20 410
Kistelek 332 2 2263 15 26r2
Kömpöc 9 0 '76 86
opusáaszer 56 0 306 4 366
Pusztaszer 34 0 235 2 211

osszesen 870 4 4679 45 5598

adatok Ft-ban

lVtegnevezés
.:.:: l$l$;:{ :::.

"ii ladáti:,
ó á*

oEP finanszírozás bevétele 25 418 800
Házi orvos térítések 5 640 000
o n kor mú nv z.at i t úmo s at ús t8 800 000
Eeyéb ügyeleti szolgáltatások bevétel (látlelet stb) 14s 000
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véb bevétel 245 656
BEVETELEK OSSZTSNN 50 249 456
Szakmai anyagok, irodaszerek 2 871 000
Uzemanr,agköltség I 450 000

assxé* --gaf,.ag Iíö1Í s é g 4 321 009
Usveleti ellátás szakmai iránr,ítása r 200 000
OMSZ diszpécser szoleálat 1 560 000
OMSZ bérletidíi 1 200 000
Usvelet orvosok d iazása mesbízási di 21 462000
Ugyelet orvosok d iazása rnunkabér 0

Uevele ASSZ sZencia dítazása 8 760 000
Ugyelet ASSZ szÍ ens ek díiazása munkab ér 2 314 476
Géokocsivezetők díi azása 8 760 000
Takarítás felosaott kts. 0

Hatósáei díiak illetékek 32 980
Informatika. szoftver haszn. 240 000
Telefon 120 000
Társvi eszköz beszerzés 66 000
Gépi ármű üzemeltetés karbantartás 100 000
Gépiármű biztosítási díi stb. 40 000
Egveb , banki irlazs.atási költsegek 13 000

ossras anv agi e [le g iÍ r áíCIr ditiís 45 928 456
RÁF'{)RDITASOK o SSZESEN 50 249 456
í,REDMENY 0

A 2017. évben Pusztaszer 1468 főt számláló település lakosságának átlagosan 18'57o-a vette
igénybe az általunk nyújtott ügyeleti ellátást. Az érintett időszakban a beteg lakásán történő
(kiszállásos) ügyeleti ellátást 34 esetben teljesítetttink. A településen lakók több mint 16'Á-a kereste
fel a kisteleki ügyeleti rendelonkben szolgálatunkat' A 24 őrás ügyeleti ellátás működési támogatási
szükséglete Pusztaszer telepiilés tekintetében lakosságszám felosáás alap1án 1 19.660 Ft/hónap
összegben kerüi előterjesaésre. Valamennyi Kistérségi tagönkormányzaÍra vonatkozó támogatási
szükséglet felosaást az2. számu melléklet tarÍa\mazza.

Összefoglalva

A fentiek alapján a járóbeteg szakellátás és a 21 órás ügyeleti ellátás 2018. évi összes támogatási
szükséglete lakosságszám arányosan felosár,a az alábbiak szerint alakul. Pusztaszer település
lakosságszáma alapján meghatározott működési támogatási szükséglete összesen 225.954
Ft/hónap.

Valamennyi érintett kistérségi tagönkornrányzatra r'onatkozó felosztást a 3. számu melléklet
Íarta1mazza.

Összességében elmondható, hogy az előző évben előterjesztett támogatási igényhez képest az idei évi
önkormányzatihozzii1árulás mértéke az ésszerú költséggazdálkodás elvének figyelembevételét tükrözi.
A bérek kötelező emelése fajsúlyos kiadási tétel Intézményünknek' ennek ellenére igyekszünk abból a

lehetőség szerinti legnagyobb résa saját erőből kigazdálkodni, és pótlólagos működési támogatási
igényt csak rendkívül indokolt esetben beterjeszteni.
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A fentieket figyelembe véve' eáton kérjük a Tisáelt Polgármester Urat, hogy a fenti forrásokat a
tevékenységek finanszírozására 2018. január 1. napjától kezdődően biztosítani szíveskedjenek,
megteremtve ezzel Pusztaszer lakosainak gy ógyuláshoz j utási feltétel e it.

Kedvező elbírálásukban bízv a.

Kistelek, 2018. január 6.

Tisztelettel:

Dr. Nagy Z. Zsolt
ügyvezető igazgatő

Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.
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1. számu melléklet

KISTELEKI járóbeteg tevékenység önkormányzati kiegészítő támogatási igény-felosztása
2018. január 1.-2018. december 31. közötti időszakra

(forintban)

lakosságszám
OEP

nyilvántartás
szerint (fő)

igényelt támogatás
feIosztása

lakosságszám alapján
(Ft/év)

igényelt támogatás
feIosztása

lakosságszám
alapián (Ft/hó)

Baks 2 089 I 815 104 Fr 151 259 Ft
Balástva 3 367 2 925 54I FÍ 243 795 Ft
Csensele 2 000 I 737 7'73 FÍ 144 814 Fr

Kistelek 1 343 6 380 234FÍ 531 686 Ft

Ópusáaszer 2231 1 943 699Ft 161 975 Ft
Pusáaszer 1 468 1 2'/5 525 Ft 106 294 Ft

Kömpöc '716 622 123 Fr 51 844 Fl
osszesen \9 220 1ó 700 000 Ft 1 391 667 Ft
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2. számu melléklet

KISTELEKI 21 órás ügyeleti tevékenység önkormányzatitámogatási igény-felosztása
(forintban)

2018. január 1.-2018. december 31. köZi'tti időszakra

lakosságszám
OEP

nyiIvántartás
szerint (fő)

igényelt támogatás
felosztása

lakosságszám aIapján
(Fíév)

igényelt támogatás
felosztása

lakosságszám
alapján (Ft/hó)

Baks 2 089 2 043 351 Ft 110 2',79 Ft
Balástva 3 367 3 293 424 Ft 214 452Ft
Csengele 2 000 I 956 296 Ft 163 025 Ft

Kistelek 1 343 7 182 539Ft 598 545 Fr

Ópusáaszer 2 237 2 188 117Ft 182 343 Ft

Pusztaszer I 468 t 435 921 Ft 1 19 660 Ft
Kömpöc 716 '700 354 Ft 58 363 Ft

osszesen t9 220 18 800 000 Ft I 566 667 Ft
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3' számú melléklet

KISTELEIű járóbeteg szakellátás és 24 órás ügyeleti tevékenység önkormányzati
támogatási igény-felosztása (ezer forintban)

2018. ianuár 1.-2018. december 31. köZötti időszakra

lakosságszám
OEP

nyilvántartás
szerint (fő)

igényelt támogatás
felosztása

lakosságszám alapján
(Ft/év)

igényelt támogatás
felosztása

lakosságszám
alapján (Ft/hó)

Baks z 089 3 858 455 Ft 321 538 Ft
Balástva 3 36',7 6 218 965 Ft 518 24',7 Ft
Csensele 2 000 3 694 069 Ft 307 839 Ft
Kistelek 7 343 13 562 113 Ft I 130 231 Ft
ODusztaszer 2 237 4 131 816 Ft 344 318 Ft

Pusáaszer I 468 271r 446Ft 225 954 Ft
Kömpöc 7Í6 I 322 477 Ft I 10 206 Fr

osszesen t9 220 35 500 000 Ft 2 958 333 Ft



 

FELHÍVÁS 

VÉDJÜK MEG TELEPÜLÉSEINKET, VÉDJÜK MEG HAZÁNKAT! 

 

Mi, magyar polgármesterek a kormányhoz és hazánk valamennyi önkormányzatához fordulunk 

annak érdekében, hogy együttes erővel, összehangoltan lépjünk fel a Soros-tervvel és a 

bevándorlásszervező Soros-szervezetekkel szemben. Lépjünk fel közösen azért, hogy megőrizzük 

a magyar falvak és városok s a magyar emberek biztonságát és jövőjét! 

A magyar emberek elsöprő többsége teljesen világossá tette, nem akarja, hogy hazánk 

bevándorlóország legyen. Szeretnék, ha gyermekeink és unokáink továbbra is egy biztonságos 

országban nőhetnének fel. Nekünk, polgármestereknek kötelességünk, hogy a településünk és az 

ott élők érdekét képviseljük, és legfontosabb feladatunk, hogy megőrizzük városaink, falvaink 

biztonságát. Felelősnek érezzük magunkat, hogy Magyarországot megtartsuk magyar országnak, 

ahogyan elődeink is megtartották annak. Nem akarjuk feladni kultúránkat és szokásainkat, nem 

akarjuk, hogy félelem uralkodjon el a magyar településeken. 

Mi a biztonságos jelenre és a biztonságos jövőre szavazunk, s készek vagyunk arra, hogy 

együttes erővel védjük meg településeinket, s védjük meg hazánkat. 

Felkérjük ezért a kormányt, hogy ha kell, törvényekkel, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és 

a bevándorlásszervező Soros-szervezetek ellen, mert a tömeges betelepítés komoly fenyegetést 

jelent a magyar településekre. Miután ez a veszély minden egyes falut és várost közvetlenül 

fenyeget, felkérjük a magyar települések képviselő-testületeit és közgyűléseit is, hogy 

önkormányzati határozatban utasítsák el a Soros-tervet, és foglaljanak ők is állást a migránspárti 

Soros-szervezetek ellen. Ne engedjük, hogy bevándorlásszervező irodákat és programokat 

hozzanak létre! 

Tegyünk együtt a békés és biztonságos Magyarországért! 

 

Budapest, 2018. január 12. 



HATÁROZATI JAVASLAT: 
 

 

………………………………… Közgyűlése megtárgyalta a „Védjük meg 
településeinket, védjük meg hazánkat” felhívásról szóló előterjesztést és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

1. ……………………………. Közgyűlése elutasítja a Soros-tervet, és 

azt, hogy a településünkön bevándorlásszervező irodát működtessenek. 

 

Felelős:   ………………………………. polgármester 

Közreműködik: ……………………………………………… 

Határidő:  2018………………………………………… 

 

 

2. …………………………….. Közgyűlése úgy határozott, hogy a 

településekre komoly fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri 

Magyarország Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a 

Soros-terv és a bevándorlásszervező Soros-szervezetek ellen. 

 

Felelős:   ………………………………. polgármester 

Közreműködik: ……………………………………………… 

Határidő:  2018………………………………………… 

 

 

 

 

 

K.m.f. 
 
 
 

………………………………    ……………………………… 
jegyző            polgármester 


