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

 
Az ülés  

időpontja: 2018. június 27. 

helye: Kisteleki Óvoda, Bölcsőde, Mini Bölcsőde és Családi Bölcsőde Csizmazia 
György Tagóvodája 
(Pusztaszer, Kossuth u. 55.) 

minősítése: nyilvános 

jellege: rendes 

 

sorszáma: 2018/6 

 
Jelen vannak: 
 Máté Gábor polgármester 

Gyurász Sándor Lászlóné képviselő 

Kósáné Buknicz Mária képviselő 

Nagy Emese alpolgármester, képviselő 

Sági Mihály képviselő 

dr. Jaksa Tibor aljegyző 

Tóth Mónika jegyzőkönyv-vezető 

Hiányzik: 

- igazoltan: Fülöp Pál képviselő 

Ocskó László képviselő 

- igazolatlanul: - 

 
Máté Gábor polgármester: Megállapítom, hogy határozatképes a képviselő-testület, a hét fős 
tagságból jelen van öt fő. Nincs akadálya a testületi ülés megkezdésének. Mielőtt a napirendi 
pontokkal foglalkoznék én, szeretném megköszönni az óvodának, hogy helyt adott a testületi 
ülésnek és szeretném Böbét megkérni, hogy egy pár szóban mondja el az óvoda helyzetét. Ugyan 
lesz téma, de azért az egy beszámoló, most inkább a felújításnak inkább ilyen informatív formában 
a helyzetét, hogy állunk. Most itt tapasztaljuk is itt ezeket, a dolgokat.  
 
Petkov Gáborné: Nagyon szívesen látom vendégül a tisztelt képviselő-testületet, nem titkolt 
szándékkal, hogy osztozzatok az örömünkben, hogy a sikeres pályázat eredményeként már most 
98%-ban elkészülten láthassátok a bölcsődei részleget. Tulajdonképpen erre az átalakításra illetve 
a bővítésre azért került sor, mert a bölcsődés korú gyerekeket eddig az óvodás korúakkal egy 
csoportban együtt láttuk el. Ezt a lehetőséget ebben az évben 2018. augusztus 31-ével a 
köznevelési törvény lezárja, illetve megtiltja. Át kell alakítanunk a bölcsődés korú gyerekek ellátási 
formáját. Minden ilyen ellátási formát át kell alakítani a mi újdonsült bölcsődei ellátásunk mini 
bölcsőde lesz. Ennek az életterét látjátok pályázatból megújulva. Én azt gondolom ez egy nagyon 
előre mutató, nagyon hasznos dolog. Ez nem egy olyan nagy volumenű szokványos, mint egy 
nagyvárosi bölcsőde, ez egy köztes megoldás a rendes nagy városi bölcsődék meg a nincs között. 
A mi mini bölcsődénk egyszerűbb feltételekkel fog tudni működni. Kapunk kedvezményt a 
Kormányhivataltól a működést illetően hogy ki tudjuk alakítani, illetve működtetni tudjuk ennek a 
hét gyereknek a fogadását. Nyilván a kormánynak nem titkolt szándéka volt hogy egy ilyen kis 
településen is azok a szülők meg tudják oldani a gyerekek ellátását vagy elláttatását, akik dolgozni 
szeretnének. Mi ennek azt gondolom, hogy eddig is helyt tudtunk adni, eddig is megoldottuk, bár 
egy kicsit nehezebb volt, mert az óvodásokkal együtt. Most szépen letisztul a dolog, és így külön 
tudjuk a bölcsődéseket fogadni. Eszközben, helyben és szakember ellátottságban eddig is 
mindenünk adott volt, csak át kellett csoportosítanunk, illetve az előírásoknak megfelelően a 
pályázati keretből át kellett építeni. Nagyon hasznos dolog az akadálymentesítés, most végre 
kézzel fogható hasznát is látjuk, mert a babakocsit lesz hol föltolni. Remélhetőleg sérültek nem 
nagyon vannak itt a környezetünkben falu szinten, akiknek erre szükség van, de a babakocsihoz 
szükség lehet. A pályázat, maga az építkezés kicsit elhúzódott, de a mindennapi életünket nem 
zavarta, mert látjátok, ezt a termet tudtuk nélkülözni, mert az óvodai élet a hátsó két teremben 
működött. Ebben a teremben korábban logopédiai foglalkozások, fejlesztő foglalkozások folytak, az 
ő életüket nyilván máshova kellett csoportosítani, de megszerveztük, megoldottuk. Ami még a nyár 
feladata az a kerítés és a kapu, de folyamatban van, Gábor megtervezte nekünk. Tulajdonképpen a 
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működésünket zavartalanul éltük sem, az átalakítás sem az építkezés nem befolyásolta a gyerekek 
mindennapját.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen. Még egy napirend előtti témát szeretnék említeni. 
Ez pedig örömmel közlöm, amit már gondolom többségben mindenki, tud, hogy képviselő társunk, 
Emese nagymama lett a héten. Ehhez itt nagyon gratulálunk és kívánjuk, hogy sok öröme legyen 
és a fiataloknak is sok öröme, legyen az új pusztaszeri jövevényben.  
 
Nagy Emese képviselő: Köszönöm, köszönjük.  
 
Máté Gábor polgármester: Ennyit a napirend előtti informális dolgokról. A napirendi pontok 
kiküldésre kerültek, ezek közül javasolnám, hogy a beszámoló a fogorvos munkájáról napirendi 
pontot vegyük le, a napirendünkről, mert a fogorvos asszony nem terjesztett elő beszámolót. A 
következő testületi ülésre, ami várhatóan szeptemberben lesz a terv szerinti, rendkívüli, mint 
tudjuk, bármikor lehet. Ennek a kivételét javaslom, illetve a Somogyi Könyvtárnak a tájékoztatója 
után a szerződésmódosítást a könyvtárral. Formai dologról van szó, gyakorlatilag a könyvtár címét 
kell átírnunk a szerződésben. Nem hiszem, hogy különösebb vitát keletkeztetne. Egyéb napirendi 
pontra van-e esetleg valakinek javaslata? Amennyiben nincs, akkor kérem a képviselőket, hogy aki 
elfogadja a napirendi pontokat, kérem, szavazzon. 
 
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: 
 
40/2018.(VI.27.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az alábbi napirendi pontok 
megtárgyalását: 
 
1.) Beszámoló a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda Pusztaszeri Telephelye 

(Csizmazia György Általános Iskola) munkájáról 
2.) Beszámoló a Kisteleki Óvoda, Bölcsőde, Mini Bölcsőde és Családi Bölcsőde Csizmazia György 

Tagóvodája munkájáról 
3.) Beszámoló a háziorvos munkájáról 
4.) Fogorvos megbízási szerződésének meghosszabbítása 
5.) Beszámoló a védőnő munkájáról 
6.) A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár szakmai tájékoztatója 
7.) A könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására létrejött megállapodás módosítása 
8.) Beszámoló a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkájáról 
9.) Rendelet-alkotás egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről és módosításáról 
10.) Pusztaszer Községi Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának elfogadása 
11.) A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2017. évi beszámolója 
12.) Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről 
13.) Kérdések, bejelentések 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Irattár 
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1. napirendi pont: Beszámoló a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 
Pusztaszeri Telephelye (Csizmazia György Általános Iskola) munkájáról 
 
Máté Gábor polgármester: Első napirendi pont, beszámoló a Szent Miklós Katolikus Általános 
Iskola és Óvoda Pusztaszeri Telephelyének munkájáról. Köszöntöm Mészáros Zsolt telephelyvezető 
urat. Ha esetleg valami egyéb kiegészíteni való van a beszámolóhoz, akkor azt esetleg lehetővé 
teszem Zsolti.  
 
Mészáros Zsolt telephelyvezető: Én azt gondolom a beszámolóban benne, van minden, amit 
számszerűleg és egyéb informálisan is lehet közölni. Én annyit szeretnék, hogy a meghívóban a 
napirendi pont úgy szerepel, hogy zárójelben Csizmazia György Általános Iskola, ilyen nincs. Ez az 
iskola már megszűnt, most Szent Miklós Katolikus Általános Iskola Pusztaszeri Telephelye, ez a 
hivatalos elnevezés. Ha kérdések vannak, nagyon szívesen válaszolok, ha tudok, és ha jogomban 
áll.  
 
Sági Mihály képviselő: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Marikának volt a 
bizottsági ülésen kérdése.  
 
Kósáné Buknicz Mária: Nekem olyan kérdésem volt hogy nem egyeznek az adatok olyan 
szempontból, hogy veszélyeztetett gyermekek illetve hátrányos helyzetű gyermekek. A 
gyermekjóléti szolgálat beszámolója szerint 12 gyerek van, hátrányos helyzetű pedig 8. az 
óvodánál úgy szintén van ilyen probléma. Nem olyan nagy dolog.  
 
Máté Gábor polgármester: Miből adódhat ez?  
 
Mészáros Zsolt telephelyvezető: A beszámoló a ballagás után történt és ezek teljesen friss 
adatok. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűek száma jelentősen változott az utóbbi egy 
hónapban. Jöttek be új emberek, a mi létszámunkhoz képest jelentősen változtak, és azt hiszem, 
szűntek is meg. Ezek az adatok a hivatal által szolgáltatott adatokat tartalmazza, a múlt héten 
korrekt volt, de hogy a mai nap korrekt-e azt nem lehet tudni, mert ezek azért változnak menet 
közben.  
 
Máté Gábor polgármester: Akkor nem elírások történtek, hanem más időbeli adatok vannak a 
beszámolókban. Így teljesen érhető a helyzet. Egyéb kérdés esetleg van-e az iskolához? Nekem 
annyi lenne, hogy mi az információ a fenntartó oldaláról? Itt osztálylétszámok nagyon drasztikusan 
különböznek egymástól, most egy viszonylag elfogadható osztálylétszám indul, aztán van egy 
nagyon alacsony osztálylétszám. Van-e valami közlés az irányotokban ezzel kapcsolatban a 
fenntartó részéről?  
 
Mészáros Zsolt telephelyvezető: Meg kellene csinálni a tanterv felosztást jövőre, ez a jövő évi 
tantárgyak felosztása pedagógusonként, ki milyen órákat fog tartani gyakorlatilag hány órában. Én 
megcsináltam úgy, hogy látjuk. Nekem döntésjogom nincs nyilván, a fenntartóval nekem közvetlen 
kapcsolatom nincs, az iskola igazgatója tud erre válaszolni szeptemberben. Ez a tantárgy felosztás 
felkerül most a főigazgató asszonyhoz.  
 
Máté Gábor polgármester: Nyolc osztállyal készült a tantárgy felosztás?  
 
Mészáros Zsolt telephelyvezető: Hét osztállyal, úgy, mint eddig. Most felkerül a főigazgató 
asszonyhoz, és ha neki nincs ellenvetése, akkor szabad így. Ha lesz ellenvetése, akkor az igazgató 
el fogja nekem mondani, hogy hogyan csináljam. Döntés jogom ebben a dologban nincs, nem 
dönthetem el, hogy hogyan legyenek az osztályok. Én megkapom az információt, és az alapján 
kell. Nyilván a legjobbat csináltam amiből lehet alkudni, aztán majd látjuk.  
 
Nagy Emese képviselő: Én azt szeretném megkérdezni, hogy azt lehet-e tudni, hogy mi az oka 
annak, hogy gyereket elvisznek innen az iskolából?  
 
Mészáros Zsolt telephelyvezető: Én megkérdeztem néhány szülőt, de nem kaptam olyan 
választ, ami engem kielégített volna, mindenki mond valami indokot. Igazából akkor döbbentem 
meg, amikor kikértem egy statisztikát arról, hogy hány gyerek jár más településre, ez 35 fő. 
Kiderült, hogy a Vadvirág utcából is jár kettő, akiket én nem is ismerek. Abból a 35-ből 25 olyan, 
aki Pusztaszeren még életében nem fordult elő, de be vannak ide jelentve állandóra. Körülbelül 10-
15 fő gyerek az, aki ténylegesen máshová jár.  
 
Nagy Emese képviselő: Nem lehet semmilyen stratégiát kidolgozni, hogy a gyerekek idejárjanak 
iskolába?  
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Mészáros Zsolt telephelyvezető: Én több szülővel beszéltem, a szülő elhatározza, hogy a 
gyerekét elíratja azt nagyon nehéz visszafordítani.  
 
Nagy Emese képviselő: Igen mert az szokott a gond lenni, hogy az egyiket beíratja Kistelekre, 
nyilván a kisebb generáció is megy oda.  
 
Mészáros Zsolt telephelyvezető: Abból az osztályból ahol nagyon kevesen vannak onnan most 
el, akarnak vinni egy gyereket és ott, viszont nem látok igazi indokot.  Máshol sem láttam, de 
máshol a szülő megindokolta. Pusztaszerről elvisznek 10-15 gyereket az nekünk nagyon rosszul 
esik, Baksról meg 30-40-et. Az most minket nem érdekel, bennünket ez a 10-15 gyerek érdekel. 
Nem találtam fogást egyiken sem, egyik szülőn sem.  
 
Nagy Emese képviselő: Az a baj, hogy ez nem lehet központilag, nem helyileg, mert helyileg 
nyilván nem, központilag, mint ahogy mondjuk a védőnői ellátásban területi kötelezettségű ellátás, 
van. Hiába egy kismamának mondjuk nem szimpatikus a területileg illetékes védőnő, nem mehet 
el máshova tanácsadásra, ha egyszer itt él Pusztaszeren, akkor ide kell neki jönni.  
 
Máté Gábor polgármester: Nem biztos, hogy minden esetben indokolt lenne szerintem, hagyjuk 
meg a szülőnek a döntési lehetőséget.  
 
Mészáros Zsolt telephelyvezető: Ópusztaszer néhány gyereket elszív, mert van kisbuszuk és ott 
tanyavilágban össze, tudják szedni.  
 
Máté Gábor polgármester: Azok sem pusztaszeriek.  
 
Nagy Emese képviselő: Van benne pusztaszeri.  
 
Mészáros Zsolt telephelyvezető: Lehet, hogy egy gépjárművel lehetne 2-3 gyereket menteni. 
Pusztaszer nem tud több gyereket kitermelni jelen pillanatban, ezt el kell fogadni. Jelenleg az 
általános iskoláskorú gyerekek száma ennyi. Az óvodás korú gyereke száma se túl sok, ez van. 
Hozni gyereket lehet, kérdés az, hogy érdemes-e. Akit eddig gyereket kaptam, átpasszolták nekem 
más iskolákból, az volt a jó, hogy csak egy jött. Ha jött volna három, akkor elvisznek innen 30 
gyereket. Ez az iskola egy nyugodt iskola, ebben az iskolában nincsenek renitens gyerekek, van 
egy-kettő, de az a gyerek elveszik a 90 normális között. Ha ide behoznak 10 rossz gyereket, akkor 
el fognak vinni 30-at. Ez nem éri meg nekünk. Én azt gondolom, hogy Pusztaszernek az éri meg, 
hogy ha a pusztaszeri lakosoknak a gyerekei idejárnak. Más egyelőre ne nagyon járjon ide. 
Legalábbis olyan gyerek, akit nekem át kell vennem, mert iskolán belül a telephelyek szoktak 
átvenni gyerekeket. Én eddig 2-t vagy 3-mat vettem át és 15-öt akartak idehozni és mondtam, 
hogy nem. Tőlünk is ment el gyerek, akivel mi nem bírtunk. Általában ha egy gyereket 
átpasszolunk az elég jól megállja a helyét máshol, mert egyedül nem mer cirkuszolni. Ha ide is 
bepasszolnak egy gyereket, az még nagyjából el van.  
 
Nagy Emese képviselő: Régen hogy nem kellet a gyerekeket ide-oda passzolni? Amikor én 
iskolába jártam akkor is voltak deviánsviselkedésű gyerekek, és ugyanúgy járt ő is velünk. 
Köszönöm szépen.  
 
Máté Gábor polgármester: Egyéb kérdés? Amennyiben nincs, aki az iskola beszámolóját 
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
5 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
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41/2018.(VI.27.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Beszámoló a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda Pusztaszeri Telephelye 

(Csizmazia György Általános Iskola) munkájáról 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola 
Pusztaszeri Telephelye (Csizmazia György Általános Iskola) munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda Pusztaszeri Telephelye 
4.) Irattár 
 
 
 
2. napirendi pont: Beszámoló a Kisteleki Óvoda, Bölcsőde, Mini Bölcsőde és Családi 
Bölcsőde Csizmazia György Tagóvodája munkájáról 
 
Máté Gábor polgármester: Második napirendi pont, beszámoló a Kisteleki Óvoda, Mini Bölcsőde 
és Családi Bölcsőde Csizmazia György tagóvodája munkájáról. Hasonló módon Böbének adnám 
először a szót. Valami kiegészítést szeretne-e a beszámolóhoz kötődően tenni?  
 
Petkov Gáborné tagintézmény-vezető: Köszönöm a lehetőséget. Azt gondolom a napirend 
előtt, elmondtam, ami még illett elé, de a felmerülő kérdésekre nagyon szívesen válaszolok.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen. Esetleg képviselő társaim közül vagy a jelenlévők 
közül valakinek kérdése van-e?  
 
Sági Mihály képviselő: A bizottság elfogadásra javasolja, de Marikának ott is fölvetődött kérdése.  
 
Kósáné Buknicz Mária képviselő: Igen a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek 
létszáma nem egyezik.  
 
Petkov Gáborné tagintézmény-vezető: Azt tudom mondani, amit Zsolti mondott, hogy én a 
legfrissebb adatokat írtam bele és ez fejlődő tendenciát mutatott, vagyis csökken ez a szám. Annyi 
kiegészítésem lenne, csak Zsoltinak nem akartam beleszólni a mondandójába. Mi nagy hangsúlyt 
fektetünk a külső partnereinkkel való kapcsolatra, elsősorban a szülőkkel. Ez nem a szülők 
igényeinek a soratlan kielégítését jelenti, de erre meg vannak a módszerek, hogy hogyan lehet a 
szülők igényeit megtudni, illetve, hogy a szülőknek mi a véleménye az intézményünkről. Névtelenül 
is, hogy egy-egy problémáról mi a véleményük, és utána ezt kritikusan át kell gondolni, át kell 
szervezni, ahol szükséges át kell értékelni és ennek megfelelően tenni a jövőben a dolgunkat és a 
feladatunkat. Ennek ellenére nálunk is van olyan gyerek, akit nem ide írattak, de kategóriákkal 
kevesebb van nálunk, azt gondolom, az óvodában, mint az iskolában. Nálunk is jellemző az amit 
Zsolti elmondott, hogy a rendszerben, az adatbázisban benne vannak, jeleztem is neked Tibor, 
hogy benne vannak a lakónyilvántartóban, londoni születésű gyerekek, de pusztaszeri állandó 
lakcímmel, fogalmam nincs kik. Nálunk is előfordult olyan kisgyerek, aki pusztaszeri tanyán lakik 
de, Kistelekhez kilométerben közelebb vannak. Még egy dolog, ahogy mondtad, hogy lehetne ezt 
szabályozni központilag, hiába szabályozná a kormány vagy a törvény erejével a szülők a 
gyerekeikért bármit, megtesznek. Ha szükséges, akkor úgyis produkálja az ottani lakcímkártyát, 
ahova menni akar, ez sem járható út. Én azt gondolom, hogy az együttműködés és a 
kommunikáció az, ami előre mutató és járható út.  
 
Máté Gábor polgármester: Igen itt jön elő a történet, hogy ma már a gyereknevelésben, az 
oktatásban is fontos a marketing, és hogy ha mi jól tudjuk magunkat eladni, és jó képet tudunk 
mutatni magunkról akkor nagyobb esély, van arra, hogy esetleg ezek a dolgok kisebb 
problémaként jelennek meg. Köszönöm a kiegészítést. Egyéb kérdés merült-e fel? Aki elfogadja, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
5 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
42/2018.(VI.27.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Beszámoló a Kisteleki Óvoda, Bölcsőde, Mini Bölcsőde és Családi Bölcsőde Csizmazia 

György Tagóvodája munkájáról 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisteleki Óvoda, Bölcsőde, Mini 
Bölcsőde és Családi Bölcsőde Csizmazia György Tagóvodája munkájáról szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Kisteleki Óvoda, Bölcsőde, Mini Bölcsőde és Családi Bölcsőde Csizmazia György Tagóvodája 
4.) Irattár 
 
 
 
3. napirendi pont: Beszámoló a háziorvos munkájáról 
 
Máté Gábor polgármester: Következő témánk a háziorvos munkájáról szóló beszámoló. Doktor 
úr szabadságon van egész héten, de Emese ki tudja egészíteni a beszámolót.  
 
Sági Mihály képviselő: A bizottság elfogadásra javasolja. Egyetlen egy téma merült föl, hogyan 
lehetne visszaállítani, és mi lenne az útja annak, hogy továbbra is lehessen havonta egyszer itt 
helyben vért venni. Ez a bizottság részéről merült fel, ha van egyéb kérdés is, majd megválaszolod 
egyszerre.  
 
Kósáné Buknicz Mária képviselő: Nekem lenne egy kérdésem, hogy mi az a jogszabály 
értelmezési probléma?  
 
Nagy Emese képviselő: Az azt jelenti, hogy egy olyan rendelőintézet, aki megyei biztosítás által 
finanszírozott intézmény nem kérhet szolgáltatásért pénzt, és ingyen nem jönnek ki Kistelekről. 
Még nem találták ki, most a doktor úrnak van egy elképzelése, hogy ő mint vállalkozó kéri az 
intézményt, hogy bocsássanak rendelkezésre havi egy ilyen vérvételt és akkor ő számlázza a beteg 
felé  és akkor ő fizeti az intézmény felé. Ezt valahogy valakinek ki kell dolgozni, hogy hogyan lehet, 
ez a technikai oka van csak. Elméletileg nem lehet olyanért pénzt kérni, amit az állam 
megfinanszíroz.  
 
Sági Mihály képviselő: A kisteleki rendelőintézetnek azért azt tegyük hozzá, hogy adhat számlát.  
 
Nagy Emese képviselő: Persze, ő csinálhat ilyet, csak akkor is szerződést kell kötni a doktornak 
az intézménnyel. Ő lenne egy megrendelő, mint háziorvos, és ezt a szolgáltatást ő megrendeli, 
mondjuk a Medi Centertől. Ennek csak egy átfuttatott technikai akadálya van. 
 
Máté Gábor polgármester: Egyéb kérdés? Amennyiben nincs, aki elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
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5 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
43/2018.(VI.27.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Beszámoló a háziorvos munkájáról 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvos munkájáról szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Dr. Elekes Attila háziorvos 
4.) Irattár 
 
 
 
4. napirendi pont: Fogorvos megbízási szerződésének meghosszabbítása 
 
Máté Gábor polgármester: A fogorvos megbízási szerződésének meghosszabbítása. Itt 
gyakorlatilag éves szerződés rendszerünk van. Tudjuk azt, hogy többször próbálkoztunk már kezdő 
fogorvost hirdetés útján találni. Volt egyszer jelentkező is, aztán ők végül nem léptek tovább. Most 
abban reménykedünk, hogy ha az egészségügyi központnak a felújításai és az új, nyilván 
korrektnek mondható felszerelés üzembe helyezésre kerül, akkor nagyobb esélyünk lesz talán egy 
fogorvost találni. Ebben én kérném továbbra is a doktor úr és Emesének a közreműködését, hogy 
ennek milyen útja-módja lehet. Egy kicsit, ha ez a rendszer föláll, akkor újra próbáljunk meg egy 
ilyen akciót elindítani és a szerződéskötéskor a doktornővel ezt tudatosítani, hogy keressük a 
praxissal megbízható fogorvos személyét. Amennyiben megtaláljuk akkor az egy éves szerződés 
esetleg közös megegyezéssel fölbontható, legyen. Ezt nyilván a szerződésbe nem fogjuk belevenni, 
vagy nem valószínű, hogy belevehető, de jegyző úr majd ezt mondja. Azért legyünk azon, hogy 
találjuk meg azt a szakembert, aki akár kezdőként akár már gyakorlott fogorvosként itt praxis 
joghoz juthatna. Sokkal, nagyobb felelősséggel és számunkra sokkal, kisebb problémával tudna 
működni a dolog.  
 
Sági Mihály elnök: A bizottság a szerződéskötést tulajdonképpen így támogatta, hogy 
hosszabbítsuk, meg mert szükség van rá, de azért valamilyen úton-módon tudja a fogorvos nő, 
hogy csak keresni kell nekünk ide valakit. Így javasolja elfogadásra.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Egyéb kérdés van-e? Amennyiben nincs, aki ezt elfogadja, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
5 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
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44/2018.(VI.27.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Fogorvos megbízási szerződésének meghosszabbítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete további 1 év időtartamra szerződést köt 
a fogászati alapellátás biztosítására Dr. Balikó Katalin fogorvossal. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Dr. Balikó Katalin fogorvos 
4.) Irattár 
 
 
 
5. napirendi pont: Beszámoló a védőnő munkájáról 
 
Máté Gábor polgármester: Beszámoló a védőnő munkájáról. Átadnám a szót Icának, kiegészítést 
esetleg tennél-e?  
 
Gubina Tiborné védőnő: Kiegészítésre nem gondoltam, viszont egy pici módosításra szükség 
van, mert amióta a beszámol elkészült azóta születések történtek. A születések száma emelkedett, 
a csecsemők száma növekedett, a várandósok száma csökkent. Naprakész adatokat szoktam a 
beszámolóba beleírni. Így öt születés történt ebben az évben, kilenc csecsemő van és hét 
várandós, akik várhatóan még az idén megszülnek. Egy van, aki december végére van a szülés 
várható időpontja és az akár átcsúszhat januárra is. A másik, amit a végén írtam, hogy tényleg 
szeretném megköszönni szóban is, hogy annyira partner vagy mindenben, ami a védőnői 
szolgálatot illetve a személyemet érinti. Ez a környező településeken az a tapasztalat, hogy nem 
így szokás. Én nagyon szépen köszönöm, hogy mindig kikéred a véleményemet, mindig egyeztetsz 
velem. Köszönöm szépen, hogy ilyen főnököm vagy. Köszönöm, hogy ilyen közösségbe 
csöppenhettem és dolgozhatok. Ennyit szerettem volna.  
 
Máté Gábor polgármester: Én is köszönöm, jól esik, ha elismerik kölcsönösen a munkáját az 
embernek. Azt gondolom ez a legkevesebb, amit egy munkáltató megtehet, hogy a 
munkavállalónak is vannak érdekei és vannak elképzelései. Ha jó körülmények vannak, akkor a 
munkavégzés is eredményesebb és jobb tud lenni, még akkor is ha nem tudunk megfelelő 
anyagiakat biztosítani erre. Köszönöm.  
 
Sági Mihály képviselő: A bizottság elfogadásra javasolja.   
 
Máté Gábor polgármester: Kérdés esetleg még? Akkor, aki elfogadja a beszámolót, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
5 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
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45/2018.(VI.27.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Beszámoló a védőnő munkájáról 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a védőnő munkájáról szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Gubina Tiborné védőnő 
4.) Irattár 
 
 
 
6. napirendi pont: A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár szakmai tájékoztatója 
 
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, Somogyi Károly Városi Könyvtár szakmai 
tájékoztatója.  
 
Sági Mihály képviselő: A bizottság elfogadásra javasolja, de Marikának van kérdése.  
 
Kósáné Buknicz Mária képviselő: De nincs kinek föltenni.  
 
Máté Gábor polgármester: Nincs itt Tímea. Ehhez kapcsolódóan kaptunk egy felajánlást a Zsóter 
Annától, hogy az újonnan épület épületbe ő készít egy viszonylag nagyobb méretű rajzot, amin a 
régi épület látható majd és azt majd ott a főbejárattal szemben lévő falra föl fogjuk majd rakni. 
Egyéb kérdés 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: 
 
46/2018.(VI.27.)Kt. határozat 
 
Tárgy: A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár szakmai tájékoztatója 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somogyi Károly Városi és Megyei 
Könyvtár szakmai tájékoztatóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 
4.) Irattár 
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7. napirendi pont: A könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására létrejött megállapodás 
módosítása 
 
Máté Gábor polgármester: Következő a szerződésmódosítás. Itt jegyző úrnak adnám át a szót, 
egy címet kell módosítani a Kossuth utca 43-ról 51-re.  
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Gyakorlatilag így szólna a határozati javaslat, hogy Pusztaszer Községi 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pusztaszer Községi Önkormányzat és a Somogyi Károly 
Városi és Megyei Könyvtár között 2012. december 6-án könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására 
létrejött megállapodás 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: 2. pont az önkormányzat által 
biztosított könyvtári szolgáltató hely címe 6769 Pusztaszer, Kossuth utca 51. A képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentieknek megfelelő tartalmú szerződésmódosítás 
aláírására.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Formai dologról van szó. 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: 
 
47/2018.(VI.27.)Kt. határozat 
 
Tárgy: A könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására létrejött megállapodás módosítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pusztaszer Község Önkormányzata és 
a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár között 2012. december 6-án könyvtárellátási 
szolgáltatás nyújtására létrejött Megállapodás 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
„2. Az Önkormányzat által biztosított könyvtári szolgáltató hely címe: 6769 Pusztaszer, Kossuth 
utca 51.” 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fentieknek megfelelő tartalmú szerződés-
módosítás aláírására. 
 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 
4.) Gazdálkodás helyben 
5.) Irattár 
 
 
 
8. napirendi pont: Beszámoló a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkájáról 
 
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, beszámoló a családsegítő és gyermekjóléti 
szolgálat munkájáról. Icának adnám a szót.  
 
Mucsiné László Ilona: Úgy gondolom mindent leírtam. Annyival kiegészíteném, hogy a 2017-es 
évre vonatkozóan csináltam ezt a beszámolót. Nekem a statisztikám így működött éveken 
keresztül, év végén zártuk le és a 2018 egy új év. Továbbra is úgy gondolom, hogy nagyon jó a 
kapcsolat minden intézmény között, a jelzőrendszerünk is úgy gondolom, hogy jól működik. A 
védőnővel közösen szoktunk családlátogatást tartani sok esetben, mert közös problémákkal tudjuk 
megkeresni a családokat. Nagyon sok segítséget kapunk a polgármesteri hivataltól, a gépjármű 
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mindig biztosított. A helyi körzeti megbízottal, a rendőrséggel is jó kapcsolatot ápolunk. Az 
intézmények közül az óvodával, bölcsődével illetve az iskolával is napi kapcsolatban vagyok. Jelzés 
a 2017-es évben, 10 esetben történt, több esetben a védőnővel közösen megbeszéltük a jelzések 
problémáit, három napon belül mindig orvosoltuk. Az lenne még esetleg a kérés, hogy mindig a 
jelzés, írásban érkezzen meg, mert nekem is követelmény, hogy dokumentum készüljön róla és 
három napon belül nekem ezt vissza is, kell igazolni, hogy megtörténtek a megfelelő lépések. Nagy 
kirívó eset nem történt.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen. Kérdése van-e valakinek? Ugye bizonyos 
kérdésekre kaptunk választ.  
 
Kósáné Buknicz Mária képviselő: Szeretném kérdezni, hogy a pszichológiai tanácsadás az itt is, 
az iskolában is, meg be kell menni Kistelekre is?  
 
Mucsiné László Ilona: Van olyan. Kifejezetten iskola pszichológus az iskolában működik, a Tóth 
Renáta, ő intézi az iskolai dolgokat, de a pedagógiai szakszolgálathoz is be tudunk küldeni 
embereket, meg az idei évtől most második hete volt kint a Gurdo Lajos, aki most már itt is végez 
pszichológiai tevékenységet és hozzá is, lehet fordulni. Az EFI iroda pályázatának szervezésében 
jár ő ki, két éven keresztül.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönjük a kiegészítést. Itt ugye választ kaptunk a Zsolti által is vélt 
ellentmondásokra. A bizottsági ülésen is fölmerült, hogy bizonyos korosztályok, és az iskolának a 
létszáma hatalmas eltérést mutat. A 6-14 éves korosztályra nézve volt hogy harminc fölött van 
azoknak a gyerekeknek a száma, akik nem ide járnak, viszont az általános iskoláskorúak közé 
tartoznának. Nyilván ebből a bejelentett de nem itt lakó gyerekekről van szó többségében. Maga az 
adatok ezt az ellentmondást itt bemutatták számunkra, de viszonylag a magyarázata azért meg 
van, hogy miből adódik. Én is 10-12-re tippeltem azoknak a gyerekeknek a számát, akik 
pusztaszeriek ténylegesen, és nem a pusztaszeri iskolába járnak. Ez az összevetés viszont 
jelentősen több volt, és ez föltűnt a bizottságnak.  
 
Sági Mihály képviselő: Gratulálok ehhez a hatalmas anyaghoz, volt mit átnézni, tanulmányozni. 
Tulajdonképpen volt egy-két szám, amire már a bizottsági ülésen megkaptuk a válaszokat. Nem 
minden tendencia jó. Például a szenvedélybetegség 2016-ról, a három főről, bocsánat közölték 
velem, hogy ez nem fő, hanem esetről huszonötre emelkedett. Viszont az egyik bizottsági tag azt 
is elmondta, hogy annak azért örül, hogy rendőrségi intézkedésre nem került sor. Elfogadásra 
javasoljuk. Köszönöm.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen. Egyéb felmerülő kérdés esetleg? Amennyiben 
nincs, kérem, aki elfogadja, a beszámolót, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
5 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
48/2018.(VI.27.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Beszámoló a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkájáról 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mucsiné László Ilona családsegítő 
beszámolóját a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi gondozási tevékenységéről elfogadja. 
 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
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3.) Mucsiné László Ilona 
4.) Irattár 
 
 
Nagy Emese képviselő: Én csak egy megjegyzést szeretnék. Én csak szeretném megköszönni 
Ilikének, hogy mindig tényleg nagyon frappánsan mindent megold, minden nehézségek ellenére is 
mindig helyt áll. Tényleg lehet rá számítani, ha nem azon a napon jön, akkor jön a következő 
napon, de megoldja. Kitartást és jó egészséget kívánok. Köszönöm szépen.  
 
Mucsiné László Ilona: Köszönöm.  
 
 
 
9. napirendi pont: Rendelet-alkotás egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül 
helyezéséről és módosításáról 
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Következő napirendi pontunk, egyes önkormányzati 
rendeletek hatályon kívül helyezéséről. Jegyző úrnak adnám át a szót.  
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Benne van minden, amiről beszéltünk a legutóbbi bizottsági ülésen.  
 
Máté Gábor polgármester: Itt a saját halottá nyilvánítás illetve a díszpolgári címmel kapcsolatos 
ellentmondások, és rejtett anomáliáknak a helyre tételéről van szó. Azt gondolom jegyző úr, 
megfogalmazta úgy, hogy szándékunkban állt ez a történet.  
 
Sági Mihály képviselő: Pontosítsuk, volt két rendelet. Most ezzel a mai ülésünkkel ezt a két 
rendeletet hatályon kívül helyezzük és majd a későbbiek folyamán, amikor időnk és energiánk lesz 
rá mindenkit szeretettel vár a jegyző úr, hogy új rendeletet alkossunk erről, mert most nincs 
rendeletünk a saját halottá nyilvánításról. a későbbiek folyamán alkotni kell, mert sose tudni, hogy 
mi történik.  
 
Máté Gábor polgármester: Igen ez lett beintegrálva valamilyen szinten a másik rendeletbe, és 
ott él tovább a történet, visszatérünk rá természetesen. Köszönöm. Egyéb kérdés esetleg van-e? 
Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
5 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő önkormányzati rendeletet alkotta: 
 

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

6/2018.(VI.28.) önkormányzati rendelete 
 

egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről és módosításáról 
 
(A hivatkozott önkormányzati rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
 
 
 
10. napirendi pont: Pusztaszer Községi Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának elfogadása 
 
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont a beszerzési szabályzatunk. A 
közbeszerzéseken túli vásárlásokkal kapcsolatos. Ez is egy olyan dokumentum, amit időnként 
megkérdezik, hogy van-e. Egyéb információs esetleg jegyző úr?  
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Így amit összefoglaltál polgármester úr, hogy ami a közbeszerzési 
értékhatárokat nem éri el, azokra vonatkozó beszerzéseket szabályoznánk le. Valóban esetleges 
célja ennek az, hogy legyen mit fölmutatni, ha valami pályázati ellenőrzés befut.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Egyéb javaslat, kérdés esetleg?  
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Kósáné Buknicz Mária képviselő: Én csak kérdezni szeretném, hogy azt nem kellene beleírni, 
ahogy most is mondtad, hogy értékhatárok, elég ez így, hogy értékhatár, mert több fajta van?  
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Igen, mert külön van az, hogy építési szolgáltatás, beszerzés. Ez így 
egzakt megfogalmazás benne.  
 
Máté Gábor polgármester: Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
5 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
49/2018.(VI.27.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Pusztaszer Községi Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pusztaszer Községi Önkormányzat 
Beszerzési Szabályzatát az előterjesztéssel egyezően elfogadja. 
 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Gazdálkodás helyben 
4.) Irattár 
 
 
 
11. napirendi pont: A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2017. évi 
beszámolója 
 
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási 
Társulás beszámolója. Holnap fogok a társulási ülésre ismételten menni, ahol majd a pályázattal 
kapcsolatos témák lesznek. Ez a beszámoló ugye a társulás éves munkájáról szól. A bizottsági 
ülésen is elmondtam, hogy eléggé sóhivatalszerűen működik időnként a társulás. Annyit kell tudni 
róla, hogy szeged önkormányzatának 48-49%-os a részesedése a társulásban. Szavazati arányok 
vannak, és ha plusz egy önkormányzat szeged mellé áll, akkor bármit keresztül tudnak vinni abban 
az esetben, ha többségi szavazatra van szükség. Nem mondhatom azt, hogy ezzel szeged bármikor 
is visszaélt volna. Ebből születtek ugyan problémák, az elmúlt évben Mórahalom és szeged 
pengeváltásából adódóan. De ennek valamilyen formában mi is részesei voltunk, de azt gondolom, 
hogy bölcsen távol maradtunk ebből a csörtéből. Pillanatnyilag egyrészről pusztaszer társulási 
tagságát teljesen korrektül mindent időben fizetve éli meg. Volt tavaly egy késedelmes elhúzódó 
fizetésünk, amit próbáltunk valahogy helyre tenni. Nem a mi hibánkból nem fizettünk, hanem 
értelmezési problémából adódott a dolog. Ami furcsaság, hogy tegnapelőtt kaptunk egy késedelmi 
díjat. Holnap a társulási ülésen ezt meg fogom kérdezni, hogy mégis ezt hogy képzelték, vagy hogy 
van ez a dolog. Nyilván őket köti valamilyen ügyviteli vagy számviteli fegyelem. Tisztázni akarom 
ezt a dolgot, nem nagy összegekről van szó.  
 
Sági Mihály képviselő: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. A bizottsági ülésen 
többet beszéltünk róla, de nem tudunk beleszólni ennek a működésébe.  
 
Máté Gábor polgármester: Kicsit tudunk azért beleszólni, a hangunkat tudjuk hallatni, de a 
szavazás mindig előre látható, ha Szeged akarata megvan. Mi még mindig pozitívan jöttünk ki 
ezekből, a dolgokból. Köszönöm. Aki a beszámolót elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
5 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
50/2018.(VI.27.)Kt. határozat 
 
Tárgy: A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2017. évi beszámolója 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-alföldi Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás 2017. évi beszámolóját az előterjesztéssel egyezően elfogadja. 
 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 
4.) Irattár 
 
 
 
12. napirendi pont: Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről 
 
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, polgármester beszámolója az elmúlt 
időszakról. a pénteki nap ismét összeül az tiszta víz ivóvíz minőségjavító társulás, tudjuk azt hogy 
van egy elszámolatlan, elvarratlan szál még a pályázatunkba. Körülbelül negyedik-ötödik 
alkalommal tárgyaljuk ezt a dolgot. Van egy kimutatható tartozás, aminek az etikai problémáit 
vitatják az önkormányzatok. Próbálunk a Bartucz Tiborral egyezségekre jutni és valamilyen módon 
úgy kijönni a helyzetből, hogy mindenki számára elfogadható legyen. Pillanatnyilag nincs azon a 
szinten a tárgyalás és a különböző egyeztetések, hogy testület elé lehessen hozni a döntést. Minket 
1 millió 300 ezer forint érint, erre próbálunk valami olyan megoldást találni, hogy nekünk is jó 
legyen, meg az elszámolhatósága is megtörténjen. a sportterem bölcsődei pályázat műszaki 
átadása történt meg pénteken. Hiánypótlásokat kell tenni, természetesen, egy elég hosszú lista 
van még, apróságok, de ezeket nyilván pótolni kell a vállalkozónak, illetve a van három év garancia 
a további működtetés folyamán. Én úgy látom, hogy ezek a munkálatok most mennek. Robiéknak 
a cége elég komoly terhelés alatt van, azt gondolom valami megértés a részünkről is, kell bizonyos 
szintig, hogy a vállalkozót se hozzuk olyan megoldhatatlan helyzetbe, viszont eddig még mindig 
korrektül sikerült megoldani a jelentkező problémákat. Én azt gondolom a hiánypótlásokkal rendbe 
fog ez állni. Közben tárgyalást kezdtem két szolgáltatóval. Szeretnénk egy öntözőrendszert 
kiépíteni az épület köré, mert öntözés nélkül normális parkosítás szinten lehetetlen és elég nagy 
már ott a terület és eléggé frekventált helyen van ahhoz, hogy ezt megoldjuk. Egy részben 
automatizálható a későbbiekben tovább fejleszthető öntözőrendszert fogunk tervezni és kivitelezni 
még az idén. Ezzel párhuzamosan a Németh Szilvivel is beszéltem, aki kertészmérnökként egy 
javaslatot fog tenni a terület parkosítására. Ennek majd lesznek kisebb költségei, de azt gondolom 
ennyit, megér a dolog, hogy ott korrekt viszonyok alakuljanak majd ki hosszabb távra. Az óvoda 
vonatkozásában a társulás kiírta a vezetői pályázatát. Kistelek önkormányzata és a társulás is 
elfogadta Sejben Józsefnek a pályázatát. Gyakorlatilag folyamatossá válik ez által a vezetés 
továbbra is a Józsi, viszi az óvoda irányítását. Nem is volt más pályázó, egyedül ő pályázott. Én 
úgy hallottam a munkatársaktól, hogy maximálisan elégedettek a Józsi munkájával. Most a 
hétvégén megtartottuk az utolsó pusztaszeri templomért szervezett zarándoklatunkat. Nagyon jól 
sikerült, jó időnk volt, ennél jobb időt nem kívánhattunk volna. 120 fő vett részt körülbelül a 
rendezvényen. Voltak, akik szegedről jöttek voltak, akik a környékbeli településekről. Gyalogos 
csapat is végig ment az úton, illetve lovasok és lovaskocsisok. kiváló pörköltet főzött a Szabó 
Sándor és a Gömöri Tibi. Július 21-én honfoglaló sakkversenyt rendez Misi, majd beszél róla pár 
szóban. Ennek a szervezése pillanatnyilag folyamatban van. Ez már a közösségi ház nagy 
termében fogjuk megrendezni. Addig vagy sikerül beszerezni a padló burkolati szőnyeget, vagy 
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kistelekről kölcsön fogjuk kérni, de azt gondolom jó az, hogy mielőtt az egész teljes terhelés alá 
kerül az épület, hogy szép fokozatosan vesszük birtokba. Ha valami problémák alakulnak, akkor 
még tudjuk javítgatni meg helyre tenni. Körülbelül 80-90 fővel számolunk.  
 
Sági Mihály képviselő: Akkor most el is mondanám. Szóval ott tartok vele, hogy régi vágyam 
volt, hogy pusztaszerre csaljunk sakkozókat, de a polgármester úr teljesen jogosan eddig nem 
engedélyezte, mert nem volt normális kulturális helyük a sakkozóknak, hogy megrendezze. Amikor 
a tavasz folyamán Gáborral eljutottam arra a szintre, hogy mégis mikorra lehetne. Ez egy olyan 
verseny, amit a Csongrád megyei sakkszövetségnek is jóvá kell hagyni, mert a kiírásunkban benne 
van, hogy megyei amatőr díja elnyerésére. Sok minden olyan apró dolog, amiket sikerült elintézni. 
Gáborral a legutóbbi találkozásunk néhány napja volt, nagyon sokat segít, és eljutottam arra a 
pontra, hogy lehet, hogy nem is kellene ezt megcsinálni. nagyon sok apró dolgok merülnek föl, 
amikkel az ember nagyon nehezen tud megbirkózni, de túltettem rajta magamat és most már újra 
belelendülünk és csináljuk. Gáborral megegyeztünk, hogy 80 fő, a jelentkezések július 15-én 
zárulnak le. Ha közben a nyilvántartásaim alapján megvan a 80 fő, akkor a többit nem tudjuk 
elfogadni. Úgy érezzük mind technikai mind kivitelezés szempontjából elsőre próbának teljesen 
elég. Várok minden fajta olyan segítséget, aki önzetlenül segíti ezt a versenyt mind munkájával 
vagy valamivel, hogy ez létrejöjjön. Gábor megígérte, hogy a 80 személynek 10-12 asztalt 
próbálunk szerezni, és ehhez kell szék is. Pali vállalta egy babgulyás megfőzését, amit ott fogunk 
elfogyasztani. Én úgy gondolom úgy ismertem meg ezt a társaságot, hogy ez egy csöndes 
társaság. Gábor nagyon sokat segít benne, ezt tudni kell. Én bízok benne, hogy sikerül. Köszönöm 
szépen.  
 
Máté Gábor polgármester: az első alkalmak mindig nehezebbek, mint aztán később. Köszönöm 
szépen a részletes tájékoztatót. Az előző testületi ülésünkön hoztunk egy határozatot, hogy nem 
tudjuk biztosítani a polgármesteri hivatal épületének pályázati plusz költségét. Ezzel kapcsolatosan 
azt tudom mondani, hogy ezzel a problémával most fog szembesülni a kiíró hatóság, mert mi 
sokkal előrébb vagyunk, mint a települések jelentős része. egy nagyobb városnál ez nem fog 
gondot okozni, mert a több milliárdos büdzséből egy-két, tíz-húsz milliót is oda lehet tolni, de 
kistelepülések esetében már egy-két millió plusz költség is problémát jelenthet. Holnapi nap lesz 
Makón egy tájékoztató ezzel kapcsolatban, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mire fognak jutni. Mi 
előre föltettük már a kérdésünket, hogy mi lesz azzal az összeggel, amit esetleg ilyen helyzetben 
felhasználatlanul marad. Szeretnénk, ha továbbra is azok, akik nem tudták felhasználni nem a 
saját hibájukból, hanem a körülményekből adódóan azok miképpen fognak tudni akármilyen más 
célra vagy hasonló célra, de átigazítva ezeket a dolgokat mégis eljutni arra a szintre hogy 
hozzájuthassanak ezekhez a pénzekhez. Erről emailben fogok nektek tájékoztatást küldeni. Az 
optikai kábel kiépítésével kapcsolatosan is megtörtént a munkaterület átadása. Kérdeztem, hogy 
mikor kezdenek bele. Holnapután már ott lesznek a munkások, ez volt két hete. a mai napig nem 
jelentek meg a gödör betemető munkások, de van azért remény, mindenki személyesen is 
találkozhat velük, mert a Lovasnapon egy sátorral itt lesznek és tájékoztatót fognak tartani, és aki 
akar előszerződést is lehet velük kötni. Nem kamu ez a dolog, de határidők ezért vagy azért nem 
úgy alakulnak, mint ahogy eredetileg ezt mondták. Az építés meg fog történni és a bekötések 
természetesen minden érintett ingatlanba meg lesznek. Van egy második futama ennek a 
pályázatnak, ami azt célozza, hogy a távolabbi tanyák is elérhetőek legyenek. A munkástelep felé 
vezető földúton fog kimenni a kábel, meg ahol bejön a faluba a bekötő felől. Szombaton a lovas 
egyesület szervezésében a kilencedik Lovasnapot fogjuk megtartani. 30-40 lóra számítunk, a 
szervezések folyamatban vannak, mindenkit nagyon szívesen lát a lovas egyesület tagsága.  
a harkai féle megüresedett házzal kapcsolatosan egy nagyon furcsa helyzet alakult ki. 
Folyamatosan próbáltam az örökösöket meg a családtagokat akceptálni arra, hogy pakoljanak ki a 
házból. Nem nagyon mozgatták a fülüket se erre a dologra. Aztán végül a Harkai Krisztina a 
családjával eljött és bizonyos dolgokat, amik hasznosíthatók, azokat elvitte. A kordás jani azt 
mondta, hogy ő onnan semmit nem akar elvinni, mi meg szintén nem akartunk elvinni semmit. 
Valami határidőt minden képpen fogunk szabni rá. Aztán meglepve tapasztaltam, amit tudhattam 
volna is, hogy egy kártyás villanyóra van behelyezve, amire folyamatosan tölteni kell a pénzt, a 
fogyasztás fejében. Az én figyelmemet is elkerülte, hogy meg kellene újítani, de mi nem is tudtuk 
volna ezt, mert nem találják a kártyát. Ebből az egyik komoly probléma, ami adódott meg tudtuk 
oldani, mert ott működött egy mélyhűtő tele hússal. ez a hűtő úgy ahogy van leolvadt, azt a 
Krisztináék eltakarították az rendben van. Most az lesz, hogy a bent lévő dolgokat ki fogom 
pakoltatni a garázsba, és az épületet valahogy kitakarítjuk legalább. Statikailag minden 
szempontból rendben van a ház. a szennyvíz pályázattal kapcsolatosan minden információt 
továbbítottam a Provender Józseféknek, pillanatnyilag az ő térfelükön pattog a labda. 50 fölött van 
az érdeklődők száma, ez még nem elkötelezettség. Van a faluban több olyan ingatlan, ami nincs 
bejegyezve a földhivatalnál. Ez a 90-es évek elején alakult így akkor szerveződtek át ezek a 
földhivatali dolgok, és ez valószínűleg elcsúszhatott. a 91 és 94-ben lakhatóvá vált új építésű 
házakról van szó. Beszéltem a tulajdonosokkal, hét tulajdonos vállalta, hogy ő ezt a helyzetet 
rendbe akarja tenni. Beszéltem a geodétával az önkormányzatét megcsinálta tavaly, de az óta sem 
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tudtak tovább lépni a többi ügyben. elengedtem őt és kezdtem egy másik geodétával beszélni, aki 
a templomnál csinálta a méréseket. Várhatóan júliusban ez a dolog is elindul, és viszonylag 
gyorsan lemegy. ő már a földhivatalnál elkezdte az egyeztetéseket ebben a témában. Sajnos a 
takaréknak a helyzetét az előző testületi ülésen elmondtam. Elküldtem a megfelelő levelet, sajnos 
nem jó a helyzet. én azt gondolom, hogy ez csak a jéghegy csúcsa, amit most látunk, nem az lesz, 
hogy nyáron szünetel, szerintem szeptember 1-jén sem fog kinyitni a takarék. Sajnos a Zsuzsi is 
és Évi is elég nehéz helyzetbe került, a sok évtizedes hűséges munkájuk elég méltatlan 
körülmények között vált kétségessé. Nem tudunk vele mit tenni. Próbáltuk kezdeményezni, hogy 
legalább egy automata lenne pénzfelvételi lehetőség, lenne vagy bármi. Olyan információm van, 
hogy mozgó ATM-et akarnak működtetni. Ennyit a takarékról az információ, nagy a felháborodás, 
teljes joggal azt gondolom. Nem csak, azért hogy bezárt, hanem maga az eljárás módja. Sajnos 
ennél többet nem tudok mondani. Van-e kérdés?  
 
Nagy Emese képviselő: Tudunk-e valamit a papírmalomról?  
 
Máté Gábor polgármester: Semmit nem tudunk. Van-e a beszámolómhoz kérdése valakinek? 
Nincs, akkor, aki elfogadja a beszámolómat, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
5 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
51/2018.(VI.27.)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 
 
 
 
13. napirendi pont: Kérdések, bejelentések 
 
Máté Gábor polgármester: Utolsó napirendi pont, kérdések, interpellációk.  
 
Sági Mihály képviselő: Megjegyzéseim lennének. itt szó esett a tornacsarnoknál, hogy három 
éves garancia. ha elindulunk innen az önkormányzat felé és megyünk a Katona Ágiék felé, akkor 
ezen a durván, 100 méteren az látszik, hogy a járda bukik befelé az árokba. ezt megvárjuk, vagy 
garanciában meg lehetne csinálni?  
 
Máté Gábor polgármester: Beszéltem a Robiékkal, hogy annak mi lehet az oka, nem tudjuk 
igazából. Szerintem, süllyed annyi, egyelőre várjuk hogy süllyed-e tovább, meg ki is kell fugázni, 
mert ott valamiért elment a homok. ezt megcsináljuk és ha tovább süllyed akkor minden képpen 
kezdünk vele valamit.  
 
Sági Mihály képviselő: Beszéltél az építkezésekről, meg hogy értsük meg a Robit. Azért sokan 
megkérdezik, hogy az orvosi rendelő nagyon áll, a piac nagyon áll, mi várható ezeken, az 
épületeken, mert egyik a másiknak a következménye. Mit tudunk mondani a lakosoknak? a 
piactérrel kapcsolatban volt a múlt héten nálam egy úriember, és nem hivatalos, hogy a Robinak a 
felesége azt nyilatkozta, hogy a piactérből az idén nem lesz semmi.  
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Máté Gábor polgármester: Ez pletyka valóban. Augusztus 20-ra vannak a határidők. Ha jól 
emlékszem az orvosi rendelőnél is az a határidő. Most adtunk még határidőt, és én mondtam, hogy 
olyan időpontot mondjanak, amit be is tudnak tartani. Mind a kettőre augusztus 20-a a befejezési 
határidő. Egér most megszabadul a csengelei beruházástól, megszabadul a kistelekitől, 
megszabadul a sportteremtől is, most lesz neki fölszabadulva kapacitása. Jobban rá fognak tudni 
ezekre, a dolgokra mozdulni.  
 
Sági Mihály képviselő: A tornacsarnoknak a piacos oldala nagyon szép, és ott a másik oldalát is 
rendbe hozzák?  
 
Máté Gábor polgármester: Természetesen.  
 
Sági Mihály képviselő: Ha lesz közmunkás, akinek autója van, Kovács Lajosékon túl megint 
szemét van az árokban.  
 
Máté Gábor polgármester: Mit tehetünk ez ellen? Ezen gondolkodnom kell. Azon az úton 
időnként megjelennek zsákok, szépen összekötve, összecsomagolva. Kint az ötös út melletti 
buszmegállónál is. Nyilván el kell, onnan hozzuk, mert ha ott hagyjuk, szétszóródik, de ebből, aki 
odarakja, azt látja, hogy megint elvitték a zsákot, akkor következőre megint kirakja. köszönöm az 
ilyen jelzéseket, de az jobb lenne, ha tudnánk, hogy ki az aki kirakja.  
 
Sági Mihály képviselő: Kérdezni szeretném, hogy belevettük az idei programunkba az összekötő 
út átadását.  
 
Máté Gábor polgármester: Nincs reakció. Polgármester úr hivatalos levélre sem reagál, 
kérdésemre sem reagál. Az ő kezükben van ez a történet, mi nem tudunk ennél többet tenni.  
 
Sági Mihály képviselő: Talán ezzel kellett volna kezdenem a kérdéseket, a múlt hónap testületi 
ülésén volt róla szó, és mivel nem lesz majd csak szeptemberben testületi ülés addig, hogyan 
kommunikálunk egymással, hogy mi lesz augusztus 18-cal.  
 
Máté Gábor polgármester: Most mondom a kommunikációt. Egyrészt emailbe, bármikor 
összehívhatunk egy rendkívüli testületi ülést, ha szükséges lesz.  
 
Sági Mihály képviselő: Arról volt szó, hogy ütközik a munkástelepi nappal. Ha van a településnek 
egy fő rendezvénye csak a másiknak, kellene hozzá alkalmazkodni. Nem a központi ünnepségnek 
kellene a kisebbséget figyelembe venni. Itt arról volt szó, hogy akkor lenne talán a szabadidő 
központ hivatalos ünnepélyes átadása, amire talán majd valakik készülnek. Az idén nem lesz olyan 
programja a falunak ahol este lesz tűzijáték.  
 
Máté Gábor polgármester: Lesz, vagy lehet, vagy nem jól emlékszem vagy nem közöltem még 
veletek, hogy szeptember 22 a sportterem átadásának az időpontja, azért mert addigra már az 
óvoda is össze tudja szedni a gyerekeket. Aznap estére lenne a Paliéknál a marhapörköltfőző 
verseny folytatása. A másik az, hogy az újkenyér ünnepet viszont nem szeretnénk elodázni. Ha 
már egyszer így lett nem akarnék a munkástelepiekkel ujjat húzni, nekünk nem olyan nagydolog 
előrébb vagy hátrébb tolni. Most arról van szó, hogy kint a szobornál, aki volt kint az tudja, hogy 
komoly átrendeződések vannak. Augusztusra tervezik annak az átadását, én mondtam, hogy 
kössük össze az újkenyér ünneppel, mert mi szeretnénk oda kimenni, viszont nem akarunk úgy 
kimenni, hogy még nincs kész. Hozzájuk igazodnánk és annyi szabad kezet, adtam nekik, hogy 11-
e vagy 25-e a kettő közül valamelyik dátum legyen. Van-e még egyéb kérdés?  
 
Kósáné Buknicz Mária képviselő: Én szeretném kérdezni, hogy az építési törmelék, ami ott kint 
van, azzal mi újság van?  
 
Máté Gábor polgármester: Az a Bartucczal való alkunak a tárgya lehet. Jövő héten lesz a 
betontelep átadása, oda kaptam meghívót. Van a telephez egy betontörő gép, ami mobil, és azzal 
gondoltam ezt megoldani. Onnantól kezdve újrahasznosításra alkalmassá válik. Egyéb kérdés, ötlet 
van-e?  
 
Nagy Emese képviselő: Még az jutott eszembe, hogy július 24-én terveznek egy véradást. nem 
tudom Egérék mikor fogják folytatni ott a rendelőnél a munkálatot, meg tudjuk-e oldani.  
 
Máté Gábor polgármester: Szerintem akkor már valószínűleg nem lesz szabad, mert erősen 
dolgozni kellene.  
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HATÁROZATOK JEGYZÉKE 
 
Sorszám Tárgy Határidő 
40/2018.(VI.27.)Kt. határozat Napirendi pontok elfogadása azonnal 
41/2018.(VI.27.)Kt. határozat Beszámoló a Szent Miklós Katolikus Általános 

Iskola és Óvoda Pusztaszeri Telephelye 
(Csizmazia György Általános Iskola) munkájáról 

azonnal 

42/2018.(VI.27.)Kt. határozat Beszámoló a Kisteleki Óvoda, Bölcsőde, Mini 
Bölcsőde és Családi Bölcsőde Csizmazia György 
Tagóvodája munkájáról 

azonnal 

43/2018.(VI.27.)Kt. határozat Beszámoló a háziorvos munkájáról azonnal 
44/2018.(VI.27.)Kt. határozat Fogorvos megbízási szerződésének 

meghosszabbítása 
azonnal 

45/2018.(VI.27.)Kt. határozat Beszámoló a védőnő munkájáról azonnal 
46/2018.(VI.27.)Kt. határozat A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 

szakmai tájékoztatója 
azonnal 

47/2018.(VI.27.)Kt. határozat A könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására 
létrejött megállapodás módosítása 

azonnal 

48/2018.(VI.27.)Kt. határozat Beszámoló a családsegítő és gyermekjóléti 
szolgálat munkájáról 

azonnal 

49/2018.(VI.27.)Kt. határozat Pusztaszer Községi Önkormányzat Beszerzési 
Szabályzatának elfogadása 

azonnal 

50/2018.(VI.27.)Kt. határozat A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási 
Társulás 2017. évi beszámolója 

azonnal 

51/2018.(VI.27.)Kt. határozat Polgármester tájékoztatója két ülés közötti 
időszak eseményeiről 

azonnal 
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I. Helyzetelemzés 

I.1. Tárgyi feltételek 

Az oktatáshoz a tárgyi feltételek adottak, a tantermek jól felszereltek. 

 

I.3. Tanulókra vonatkozó adatok 

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

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

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

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

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

Évelejei létszám (2017. 
október 01.) 

  87  

Év végi létszám (2018. 
június 15.) 

  88  

 

 

 

 

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

(6768 Baks, Fő u. 82.)  
3.sz. telephely intézmény  
(6767 Ópusztaszer, 
Felszabadulás u. 22-26.)  

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

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

Évelejei létszám 
(2017. október 01.) 

  Napközi:43 
Tanulószoba: 20 

 

Év végi létszám (2018. 
június 15.) 

  Napközi:43 
Tanulószoba: 19 

 

I.3.3. Ismétlések, bukások száma és okai 
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 I.3.4. Osztály- és tantárgyi átlagok 

 
 
 

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

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

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

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

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

Ismétlések száma   0  

Bukások száma (1-3 
tantárgyból) 

  0  

Okai   0  
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Magatartás 4,16 4,6 4,00 4,63 4,07 4,78 4,4 4,66 4,41 
Szorgalom 4,66 4,66 4,00 4,45 3,80 4,14 3,4 3,83 4,11 
Magyar nyelvtan - 3,75 3,55 4,09 3,47 3,78 3,1 3,91 3,6 
Magyar irodalom - 4,53 3,88 4,72 3,73 4 3,3 4,25 4 
Történelem - - - - 3,73 3,92 3,3 4,41 3,84 
Angol - - - 4,54 3,43 4 2,7 3,33 3,6 
Matematika - 4,00 3,66 3,81 4,07 3,78 3,3 4.00 3,8 
Informatika - - - - 4,86 4,28 4,3 4,81 4,5 
Természetismeret - 4,5 3,44 4,27 3,20 3,28 - - 3,7 
Fizika - - - - - - 3,4 3,81 3,6 
Biológia - - - - - - 3,1 3,16 3,13 
Kémia - - - - - - 3,5 3,18 3,34 
Földrajz - - - - - - 2,8 3 2,9 
Ének-zene - 5,00 4,88 5 5,00 4,85 5 5 4,9 
Rajz - 4,75 4,88 4.9 4,80 4,71 4,7 4,66 4,7 
Életvitel - 5,00 4,88 4,81 5,00 5 5 - 4,9 
Testnevelés - 4,75 4,66 4,81 4,67 5 4,4 4,41 4,6 
Hittan - 5,00 4,88 4,81 4,53 5 4,3 4,58 4,7 
Tánc és dráma - - - - 5 - - - 5 
Osztály átlag:  4,6 4,3 4,6 4,3 4,3 3,7 4 4,2 

 

 

 

 

 

 I.3.6. Igazolt és igazolatlan mulasztások száma alsó és felső tagozaton 
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 1.sz. székhely 
intézmény  
(6768 Baks, Fő u. 82.)  
 

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

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

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

 Alsó 

tagozat 
Felső tagozat 

Alsó 

tagozat 
Felső tagozat 

Alsó 

tagozat 
Felső tagozat 

Alsó 

tagozat 
Felső tagozat 

Mulasztási átlag 

órákban 
    47.01 49,54   

Igazolatlan 

mulasztás (óra) 
    0 0   

 
 
 

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

intézmény  
(6768 Baks, Fő u. 82.)  
 

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

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

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

Hátrányos helyzetű tanulók száma   8  
Halmozottan h. helyzetű tanulók 
száma 

  8  
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I.3.8. Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma 

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

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

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

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

Lemorzsolódással 
veszélyeztetett tanulók 
száma 

  2  

 

 

 

 

I.3.9. Sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokkal küzdő tanulók száma 
 1.sz. székhely intézmény  

(6768 Baks, Fő u. 82.)  
 

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

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

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

Sajátos nevelési igényű 
tanulók száma 

  17  

beilleszkedési, tanulási, 
magatartási zavarokkal 
küzdő tanulók száma 

  11  

 

 

I.3.10. Magántanulók és a tanulói jogviszonyt szüneteltetők száma 
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 1.sz. székhely intézmény  
(6768 Baks, Fő u. 82.)  
 

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

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

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

Magántanuló   1.o.: 1 fő  2.o.: 1 fő  

Tanulói jogviszony szünetel     

 

 

 

 

I.3.11. Fegyelmi ügyek 

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

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

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

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

Fegyelmi ügyek   0  

 

 

 

.3.12. Belső mérések és azok tapasztalatai 

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

(6768 Baks, Fő u. 82.)  
3.sz. telephely intézmény  
(6767 Ópusztaszer, 

5.sz. telephely intézmény  
(6769 Pusztaszer, Kossuth 

6.sz. telephely intézmény  
(6646 Tömörkény, Petőfi 
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 Felszabadulás u. 22-26.)  
 

u. 38.)  
 

S. u. 9/A.)  
 

2018/2019-es tanév első 
osztályosok létszáma 

  10 fő  

 

 

 

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

 I.4.1. Középiskolai továbbtanulási mutatók, érettségi tapasztalatok 

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

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

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

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

Gimnázium   3.  

Szakgimnázium   4.  

Szakiskola 

(Szakközépiskola) 

  5.  

Összesen   12  

 

 

 

 I.4.3. Kiemelkedő tanulói teljesítmények (megyei és országos versenyeredmények) 
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A tanuló neve A verseny elnevezése Helyszín, időpont Elért eredmény A verseny fajtája 
(körzeti, területi, 
megyei) 

Buki Napsugár 6.oszt. 

Horváth Orsolya 8. oszt. 

 

Újszász Kupa 
lábtoll-labda 

Újszász  
2017.09. 9-10. 

3. hely 
 csapat 

felnőtt 
országos 

Buki Napsugár 

Horváth Orsolya 

Lázár Jázmin 7. oszt. 

Újszász Kupa  
lábtoll-labda 

Újszász  
2017.09.23. 

1. h csapat 
1. h páros 

serdülő 
országos 

Buki Napsugár 

Horváth Orsolya 

Serdülő OB  
lábtoll-labda 

Újszász 
2017.10.07. 

1. h csapat 
3. h egyéni 

országos 
döntő 

Buki Napsugár 

Horváth Orsolya 

Ifjúsági OB 
lábtoll-labda 

Nagykanizsa 
2017. 10. 14. 

4. h csapat országos 
döntő 

Buki Napsugár Gyermek OB 
lábtoll-labda 

Szepetnek 
2017.10.21. 

3. h egyéni országos 
döntő 

Hegedűs Petra 5. oszt. 

Horváth Orsolya 

Tini Kupa 
lábtoll-labda 

Nyárlőrinc 
2017.11.11. 

1. h csapat országos 

Buki Napsugár 

Festő Jázmin 6. oszt 

Tini Kupa 
lábtoll-labda 

Nyárlőrinc 
2017.11.11. 

3. h csapat országos 

Buki Napsugár 

Horváth Orsolya 

Tini Kupa 
lábtoll-labda 

Nyárlőrinc 
2017.11.11. 

2. h páros országos 
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Balogh Márton 6. oszt. Tini Kupa 
lábtoll-labda 

Nyárlőrinc 
2017.11.11. 

3. h 
vegyes páros 

országos 

Hegedűs Petra 

Horváth Orsolya 

Felnőtt OB 
lábtoll-labda 

Újszász 
2017.11.25. 

3. h csapat országos 
döntő 

Czinege Viktor 8. oszt. 

Harkai Ábel 8. oszt. 

Katona Ádám 8. oszt. 

Szűcs Bálint 8. oszt. 

Túri Bálint 7. oszt. 

Túri Máté 8. oszt. 

Varga Sándor 8. oszt. 

Szent Miklós Kupa 
foci 

Baks, 2017.12.08. 1. h  körzeti 

8 iskola 57 versenyzője Csongrád megyei 
Lábtoll-labda 
Diákolimpia Döntő III-
VI. korcs. 

Baks, 2018. 03.10.  megyei 

teljes iskola Pusztaszeri 
Arborétumfutás 
ált. isk. részére 

Pusztaszer, 2018. április 
23. 

 helyi 

Buki Napsugár 

Hegedűs Petra 

Horváth Orsolya 

Lázár Jázmin 

Lábtoll-labda 
Diákolimpia Országos 
Döntő 

Zánka, 2018.05.09.10. VI. korcs. csapat 1. hely 
IV. korcs. egyéni 
Horváth Orsolya 1.hely 
III. korcs. egyéni Buki 
Napsugár 1. hely 
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Horváth Orsolya és Németh Barbara Éva megkapta a „Magyarország Jó tanulója- jó sportolója 2017.” minisztériumi elismerő oklevelet. Ezt 

az elismerést a 2016-2017-es tanévben elért kitűnő tanulmányi eredményért és a lábtoll-labda sportágban nyújtott kiváló 

versenyeredményekért kapták. 

 
 
 
II. Pedagógiai munka elemzése és értékelése 

 

 II.1.2. Egészséges életmódra nevelés 

Egészségnapot tartottunk a Fenntarthatóság hetén. 

 

 II.1.3. Környezeti nevelés 

Az alsós és felsős természetbúvár szakkörök, ill. a Shelburne Farm „Iskola a természetben” c. pályázat keretében megtartott kertész szakköri 

foglalkozások a környezeti nevelésünk egész tanévet átölelő legfőbb színterei. Az idei tanévben is rendszeresen túráztunk, etettük és figyeltük 

a madarakat, gondoztuk az iskolai kiskertet. Télen rendbetettük a madárodúkat az iskola környékén és az Arborétumban. Márciusban 

filmvetítéssel és vizes ügyességi játékokkal emlékeztünk meg a Víz napjáról. Április végén a Gyerekesély pályázatnak köszönhetően összesen 

38 résztvevővel (gyerekek és szüleik) túrázhattunk a Börzsönyben. Májusban az egész iskola részt vett a Fenntarthatóság hete alkalmából 

megrendezett programokon (Egészségnap, Madarak és fák napja, Arborétum-futás, Kerékpártúra a Dong-ér csatornához). 
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A nyári szünetben az EFOP 1.4.2. Integrált térségi gyermekprogramok c. pályázat keretében részt veszünk az ópusztaszeri Erdőjáró vadász-

madarász-, ill. a királyréti Hegyre mászó, erdőjáró túratáborban.  

 

  

II.1.4. Mindennapos testnevelés megvalósulása 

A testnevelés tantárgy keretében az alsó tagozatosok heti 2 óra néptánc oktatásban részesülnek. A testnevelés órák jó időben a játszótéren, 

egyébként a tornaszobában zajlanak. Tanulóink kimagasló eredményeket érnek el a lábbtoll- labda sportágban (országos). 

II.2. Országos mérések tapasztalatai (kompetenciamérés – szövegértés, matematikai eszköztudás, idegen nyelvi mérés, 
Netfit-mérés), tervezett intézkedések 
 
 
 
FIT–jelentés 2017 

Eredmények: 

Mérési terület Évfolyam 
Telephelyi 

átlag 

Országos 

átlag 

Közepes 

községek 

iskolai 

átlaga 

CSH index 

tükrében 

Korábbi 

évek 

átlagaihoz 

képest 

Matematika 6. 1428 1497 1439 -0,417 nincs 

változás 
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Matematika 8. 1636 1612 1537 nincs adat nincs 

változás 

Szövegértés 6. 1408 1503 1432 -0,417 nincs 

változás 

Szövegértés 8. 1618 1571 1498 nem áll 

rend elég 

adat 

javulás 

 

Képességek szerint: 

Mérési terület Évfolyam Minimumszint alatt 

teljesítők aránya 

Alapszint alatt 

teljesítők aránya 

Matematika 6 0 1 

Matematika 8 0 1 

Szövegértés 6 0 1 

Szövegértés 8 0 0 

 

 

 

NETFIT értékelés 
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A NETFIT mérést áprilisban végeztem a pusztaszeri iskolában a fölső tagozaton 57 tanulóval (32 fiú, 25 leány).  

Eredmények összefoglalása 

Testtömeg-index (BMI) 

egészségzóna   : 67% 

fejlesztés szükséges : 13% 

fokozott fejl. szükséges :20% 

Testzsír százalék 

egészségzóna   : 65% 

fejlesztés szükséges : 30% 

fokozott fejl. szükséges :   5% 

Állóképességi ingafutás 

egészségzóna   : 94% 

fejlesztés szükséges : 4% 
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fokozott fejl. szükséges : 2 % 

Ütemezett hasizom 

egészségzóna   : 87% 

fejlesztés szükséges : 13% 

Törzsemelés teszt 

egészségzóna   :93% 

fejlesztés szükséges : 7% 

Ütemezett fekvőtámasz 

egészségzóna   :75% 

fejlesztés szükséges : 25% 

Kézi szorítóerő 

egészségzóna   : 100% 

Helyből távolugrás 
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egészségzóna   : 89% 

fejlesztés szükséges : 11% 

Hajlékonysági teszt 

egészségzóna   : 73% 

fejlesztés szükséges : 27% 

A mérések eredményével nem lehetek elégedetlen, bár fejlesztésre mindig szükség van ettől függetlenül is.  Vágó Tibor 

 

 

II.3. A hit- és erkölcstanoktatással kapcsolatos tapasztalatok 

A 2017/2018-as tanévben 7 csoportban heti két órában voltak hittanórák. 

Minden hónap harmadik keddjén szentmiséket tartottunk a templomban, ahol a diákok a felolvasásban és ministrálásban szerepet vállaltak. 

Szeptemberben 4 diák vett részt az egyházmegyei ifjúsági találkozón, a Szent Gellért napon. 

Egy fő elsőáldozó volt, 5 fő részt vett a szegedi hittanos találkozón. A tantárgyi követelményeknek minden tanuló megfelelt, senki sem bukott 

meg.   
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  II.5.2. Bemutatótanítás (órák száma és tapasztalatai) 

A Gyerekesély pályázat keretein belül volt óra- és foglalkozáslátogatás (néptánc), 

 

  II.5.3. Tanfelügyeleti ellenőrzés egy intézményünkben sem volt. 

  II.5.4. Pedagógusminősítési eljárások és tapasztalatai  

    

 Baks iskola  Baks óvoda  Ópusztaszer 

iskola  

Ópusztaszer 

óvoda  

Pusztaszer 

iskola  

Cél: Ped.I.      0 

Cél: Ped.II.      1 

 

 

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

 A Polgármesteri Hivatal 2018. áprilisától egy fő irodai segéd munkakörű dolgozóval támogatja munkánkat.  
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III. Az intézmény kapcsolatrendszere 

 

 

IV.3. Szülői szervezet, szülőkkel való együttműködés 

A szülők szervezték a Mikulás partit és a szülők bálját, mely bevételéből a gyermeknapot finanszírozták (szintén SZMK szervezésben). 

 

IV.4. Gyermekjóléti- és családsegítő szolgálat 

A Gyermekjóléti- és családsegítő szolgálattal nagyon jó kapcsolatban vagyunk, rendszeresen tartunk megbeszéléseket. Jelzések esetén 

minden esetben összeülünk. Rendszeresen részt veszünk a jelzőrendszeri esetkonferenciákon.  

IV.5. Hatóságok 

Kisteleki Rendőrkapitányság: A körzeti megbízott előre megbeszélt ütemterv alapján látogatta a 4. osztályt. Több alkalommal tartottunk 

megbeszélést a tanukat érintő kérdésekben. 

 

IV. Pályázatok – Azok eredményessége 

 

EFOP 1.4.2 Integrált térségi gyermekprogramok (gyerekesély) 

EFOP 3.9.2.-16-2017-00013 Humán kapacitások fejlesztése a kisteleki járásban 

Shelburne Farm „ Fenntartható iskolák” c. módszertanának adaptációja az Iskola a természetben pályázat keretében TÁMOP -3.3. 17-

15/1-2015-0006 
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V. Továbbképzéseken, tanfolyamokon, konferenciákon való részvétel 

Szeri Ildikó játékok alkalmazások 60 órás 

Balog Tünde, Kordás Tímea, Mészárosné Varga Gabriella: Trianon 30 órás 

Kordás Tímea: Problémamegoldó tréning 30 órás 

 

 

 

 

 

 

 

 















Beszámoló a Pusztaszeri Háziorvosi Szolgálat  2017 évi működéséről 
 

 Pusztaszeren az egészségügyi ellátás 2017-ban is zavartalanul működött. A 
rendelési időben változás nem történt: csütörtökön délután rendelünk, a hét többi napján 
továbbra is délelőtt 8-12-ig, előjegyzéses rendszerben. A gyerekeket és a sürgős eseteket 
soron kívül látjuk el. A sürgős esetek ellátása továbbra is a 24 órás Központi Orvosi 
Ügyeleti Rendszer segítségével történt, amelynek megtartását csak az eddigi anyagi 
szerep vállalás növelésén keresztül tudtuk megvalósítani a Pusztaszeri Önkormányzattal 
közösen. 
 Rendkívül fontosnak tartom, hogy a 24 órás ügyelet továbbra is működjön a 
térségünkben, mivel csak így biztosítható a megfelelő színvonalú alapellátás, amelyre 
egyre több feladat hárul (lsd. 2019-es egészségügyi törvény tervezetet). 
 2017-ben közel 10 ezer orvos-beteg találkozás történt (átlagban naponta 40), kb. 
annyi, mint az előző évben. Ha a hivatalos rendelési időket vesszük alapul, akkor a 
rendelőben 5 percenként láttunk el 1 beteget, ami  természetesen csak statisztikailag igaz. 
 Ha a betegségek megoszlási gyakoriságát nézzük, akkor továbbra is első helyen 
állnak a szív és keringési rendszer betegségei (magas vérnyomás, agyi keringési zavarok, 
szívbetegségek, stb.), ezt követik az anyagcserezavarok (cukorbetegség, zsíranyagcsere 
zavarok, köszvény, stb.) és a mozgásszervi betegségek. A megjelenések túlnyomó része 
mégsem betegségek miatt történik, hanem adminisztratív célból és sokszor 
indokolatlanul. 
 Amint az köztudott, Pusztaszer egészségügyi ellátása szorosan összefügg a 
Kisteleki Szakrendelő működésével. Azért, hogy ez minél könnyebben megvalósuljon a 
korábban bevezetett szolgáltatásokat  tavaly is folytattuk. A vérvételi leletek online 
kerülnek továbbításra a szakrendelőből az email címemre ( a vérvétel másnapján), így a 
betegeknek nem kell bemenniük Kistelekre. Sajnos a helyben történő vérvétel idén 
februárban megszűnt (jogszabály értelmezési probléma miatt!) 
 Tavaly is sikeresen pályáztunk az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által a TÁMOP-
6.1.3.A-13/1-2013-0001 kiemelt projekt keretében szervezett vastagbél daganatok 
szűrésére kiírt pályázatban való részvételre. Ennek eredményeképpen az idei évben is 
folytatódni fog, valószínűleg szeptembertől, OEP finanszírozásból, a háziorvosi 
körzethez tartozó 50 és 70 év közötti lakosok szűrése. 
 A betegek gondozásában és ellátásában továbbra is nagy segítségemre van Nagy 
Emese, háziorvosi asszisztens, a szociális gondozó Papp Irén, a házi betegápolást végző 
Némethné Lőkös Ágnes, a védőnői feladatokat ellátó Gubina Tiborné, és az 
önkormányzat minden dolgozója. 
 Végül köszönetemet szeretném kifejezni az önkormányzatnak, a háziorvosi 
szolgálat minél hatékonyabb, gazdaságosabb működéséhez szükséges feltételek 
biztosításáért. 
 
Pusztaszer, 2018.06.21.         Dr. Elekes Attila 
             háziorvos 



BESZÁMOLÓ a VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

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

demográfiai mutatók éveken keresztül hasonlóan alakultak, tavaly kissé csökkent, idén ismét 

emelkedik. 

A várandós anyák száma jelenleg 9 fő, eddig 4 szülés volt. A várandós anyák gondozása az előző 

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

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

megbeszélése és az egyes vizsgálatok időpontjainak egyeztetése.  

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

csütörtökön 8-9-ig biztosított a várandós anyák részére. Ilyenkor testsúlymérés, vérnyomás 

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

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

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

állapotának megfelelő életmódbeli tanácsokkal.  

   A védőnői méhnyak szűrés is csütörtökön történik, 9-11 ig. E tevékenység végzésére való 

jogosultságot még 2015-ben megszereztem, 2016-ban egy kísérleti projektben vettem részt, mely 

sikeres volt, így 2017-ben a működési engedély módosítása is megtörtént, és minden olyan szerződés 

megkötésre került, ami feltétele az önálló munkavégzésnek. Sajnos még kissé idegen a hölgyek 

számára, nagyon kis számban jelentkeznek önként, felkeresés után sem biztos, hogy élnek a 

lehetőséggel. Van azért pozitív tapasztalatom is. Elmúlt évben 1 hölgy esetében sikerült kiszűrnöm 

egy elváltozást, ami műtéti megoldással végződött ugyan, de így sikerült megelőzni a méhnyak rák 

végleges kialakulását. 

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

csütörtökön 11-12-ig, számukra testsúly,- testmagasságmérést és az életkornak megfelelő 

szűrővizsgálatokat végzek. 

   Jelenleg 6 csecsemő és 20 kisded gondozását végzem. A szaktanácsadási rend itt úgy alakul, hogy 

kéthetente jön Kistelekről gyermekgyógyász. Ilyenkor történik az életkorhoz kapcsolódó 

szűrővizsgálatok elvégzése és a szakorvosi konzíliumot igénylő problémák megbeszélése. 

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

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

   A 3-6 éves korosztály létszáma: 39 fő, az ő gondozásuk rendszerint az óvodában történik.   

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

minimális a fertőzöttek száma. 

 



                                                                                      

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

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

alkalommal, ezek előkészítése, szervezése is védőnői feladat. 4 évvel ezelőtt bevezetésre került a 7. 

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

biztosított a szülők részére. Nagy örömömre szolgál, hogy minden évben, minden gyermek családja 

kéri a védőoltást. Ebben az egészségkultúra fejlődését látom, mert a szülők felismerték azt, hogy 

milyen fontos a megelőzés.  

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

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

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

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

esetleges szükséges változtatásra vonatkozóan. 

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

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

odafigyelést igényel. Ebben segítségemre van Mucsiné László Ilona a Gyermekjóléti Szolgálat 

családgondozója, akivel közösen mindig megbeszéljük az adott esetet és közösen próbálunk 

személyre szabott segítséget nyújtani. Gyakran teszünk közös családlátogatásokat. 

   Rendszeresen részt veszek továbbképzéseken, hogy naprakész információkkal tudjam segíteni a 

védőnői szolgáltatást igénybevevők életét. 

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

   Ezúton szeretnék köszönetet mondani Polgármester Úrnak, mint munkáltatómnak, aki mindenben 

partner, mindig kikéri a véleményemet a szolgálatot érintő kérdésekben vagy a szakmai felügyelet 

megkeresése kapcsán mindig egyeztet velem. Ugyan így a Polgármesteri Hivatal minden 

dolgozójának, mert nagyon sokat segítenek nekem, bármilyen kéréssel fordulok hozzájuk / pl. 

fénymásolás, nyomtatás, adategyeztetés, stb./ 

  Összességében úgy érzem, hogy nagyon jó csapatban dolgozhatok, Elekes Doktor Úrral és Nagy 

Emesével is nagyon jó a viszonyunk, mindenben segítjük egymás munkáját. 

   Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet a beszámolóm elfogadására!   

                                                           

                                                                                      Tisztelettel: Gubina Tiborné védőnő 

                                                                                                                          

 

Pusztaszer, 2018.06.20 









































































RENDELET-TERVEZET! 
 

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

……/2018.(…………) önkormányzati rendelete 
 

egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről és módosításáról 
 

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, továbbá a temetőkről és a temetkezésről 
szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket 
rendeli el: 
 
1. § A Pusztaszer Község Önkormányzat saját halottjává nyilvánítás egyes kérdéseiről szóló 
12/2001.(X.26.)Kt. önkormányzati rendelet hatályát veszti. 
 
2. § A díszpolgári cím adományozásáról szóló 2/2002.(I.31.)Kt. önkormányzati rendelet 3. § (3) 
bekezdése helyébe az alábbi szöveg kerül: 
„3. § (3) Díszpolgár elhalálozásakor a törvény vagy végintézkedés alapján temetésre kötelezettek 
elfogadó nyilatkozata esetén a Képviselő-testület 100 000,-Ft összeget biztosít a temetési, vagy 
más kegyeleti intézkedések költségeihez való hozzájárulásként, melynek kifizetéséről a 
polgármester gondoskodik.” 
 
3.§ A helyi köztemetőről és temetkezésről szóló 13/2005.(XI.28.)Kt. önkormányzati rendelet 2. 
számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
 
4. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését 
követő napon hatályát veszti. 
 
 
 
 
 

Máté Gábor 
polgármester 

dr. Jaksa Tibor 
aljegyző 

 
 
 
 
 
1. melléklet a(z) ……/2018.(…………) önkormányzati rendelethez 
 
A halotthűtő használati díja: 1785,-Ft + ÁFA /nap 
 
A nem helyben eltemetett halottak esetében a halotthűtő használati díja: 
2100,-Ft alapdíj + 1785,-Ft + ÁFA /nap 
 
Ravatalozó eszközhasználati díj: 5785,-Ft + ÁFA szertartásonként 
 







Pusztaszer Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…../2018. (…….) Kt. 

határozata 
 

az önkormányzat beszerzési szabályzata tárgyában 
 
 
Pusztaszer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pusztaszer Községi Önkormányzat 
Beszerzési szabályzatát 2018. június…………. hatállyal a mellékletben foglaltak szerint 
hagyja jóvá. 
 
 
Határidő: 2018. június ….. 
Felelős: jegyző  
 
 
 
 
 
 
 Máté Gábor dr. Jaksa Tibor 
 polgármester aljegyző 
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melléklet a …../2018. (VI…..) Kt. határozathoz 

 
 
 

 
 
 

PUSZTASZER KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
BESZERZÉSI SZABÁLYZATA 

hatályos: 2018. június ….-tól 
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BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 

Pusztaszer Községi Önkormányzat beszerzési szabályzatát az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), a törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 
Korm. rendelet (Ávr.) 13.§ (2) bekezdés b) pontja, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) előírásai alapján a következők szerint határozom 
meg: 

I. 
ÁLTALÁNOS  RÉSZ 

1. A szabályzat célja 

A szabályzat célja, hogy a Pusztaszer Községi Önkormányzat meghatározza a közbeszerzési 
értékhatár alatti beszerzések általános szabályait, az eljárási és dokumentációs 
részletszabályokat, az egyes jog- és hatáskörök gyakorlásának rendjét. A beszerzésekhez 
kapcsolódóan biztosítva legyen a verseny tisztasága és nyilvánossága, az esélyegyenlőség és 
az egyenlő bánásmód az ajánlattevők számára. 

2. A szabályzat hatálya 

A szabályzat hatálya kiterjed a Pusztaszer Községi Önkormányzat (a továbbiakban: 
Önkormányzat), valamennyi olyan beszerzésére, amely nem közbeszerzés. A közbeszerzési 
értékhatárokra és a becsült érték számítására a Kbt. rendelkezései az irányadók. 

3.  Értelmező rendelkezések 

a) ajánlatkérő: A költségvetési rendeletben értékhatártól függően kijelölt, a beszerzéssel 
kapcsolatban döntéshozatalra jogosult szerv vagy személy. 

b) ajánlattevő: Az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, akinek az ajánlatkérő az ajánlat kérését közvetlenül megküldi, illetve 
az ajánlatkérés alapján a beszerzés tárgyában ajánlatot nyújt be. 

c) beszerzés: A Kbt-ben meghatározott értékhatárt el nem érő értékű árubeszerzés, 
szolgáltatás megrendelés, építési beruházás. 

 

II. 
A BESZERZÉSEK ELJÁRÁSRENDJE 

1. A beszerzési eljárás 

1.1. A beszerzési eljárás megkezdése előtt a közbeszerzési értékhatárokat és a becsült érték 
számítására vonatkozó Kbt-ben meghatározott rendelkezéseket kell figyelembe venni. 
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a beszerzés nem tartozik a Kbt. hatálya alá abban az 
esetben a Beszerzési szabályzatban meghatározottak szerint kell eljárni, ennek végrehajtásáért 
a jegyző által megbízott ügyintéző a felelős.  
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1.2. A beszerzési eljárást az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott esetben 
legalább három ajánlattevőtől történő árajánlat bekérésével kell megkezdeni. Az ajánlatkérés 
történhet: 

a) postai levélben, 
b) e-mailben, 

1.3. Amennyiben az ajánlatkérő testületi szerv, az ajánlatkérésről előterjesztés készül. 
Ajánlatkérés megküldésére a polgármester jogosult.  

1.4. Az ajánlatkérő az ajánlattevőknek köteles ugyanazon ajánlatkérést megküldeni – az 
egyenlő esély biztosítása érdekében – abban adatmódosítás nem végezhető. A beszerzés 
tárgyát úgy kell meghatározni, hogy annak alapján az ajánlattevők megfelelő ajánlatot 
tehessenek és a benyújtott ajánlatok összehasonlíthatók legyenek Az ajánlatkérés nem 
minősül megrendelésnek (kötelezettségvállalásnak). Az ajánlattételi határidőt úgy kell 
megállapítani, hogy az ajánlattevők egyenlő eséllyel megfelelő ajánlatot tehessenek. 

1.5. A beszerzés tárgyával összefüggésben az ajánlatkérésnek legalább az alábbiakat kell 
tartalmaznia: 

a) az ajánlatkérő megnevezését, címét; 

b) a Beszerzési szabályzatra történő hivatkozást; 

c) a beszerzés tárgyának pontos meghatározását, főbb adatait; 

d) a teljesítés helyét, határidejét, az ellenszolgáltatással kapcsolatos 
kikötéseket, feltételeket; 

e) az ajánlat benyújtásának módját, határidejét;  

f) a hiánypótlás lehetőségét, feltételeit vagy a hiánypótlás kizárását; 

g) a szerződés teljesítésére való alkalmasság igazolásának módját 
(amennyiben az ajánlatkérő előírja);  

h) az ajánlat elbírálásának szempontjait; 

i) a szerződéskötés feltételeit (amennyiben szükséges); 

j) az ajánlati kötöttség időtartamát. 

1.6. A beszerzés tárgyával összefüggő ajánlatkérés dokumentumait az 1. melléklet 
tartalmazza. 

1.7. Az ajánlatok kérésére felhatalmazott ügyintéző az ajánlatok beérkezését követően 
tájékoztatja az ajánlatkérőt a beérkezett ajánlatokról és az Önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlatról. Ennek alapján az ajánlatkérő dönt a beszerzés végrehajtásáról. Az 
ajánlatok értékeléséről jegyzőkönyvet, továbbá, ha az ajánlatkérő testületi szerv akkor 
előterjesztést kell készíteni. A jegyzőkönyvet a kijelölt felelős ügyintéző készíti el, és a jegyző 
hitelesíti. 

1.8. A beszerzés végrehajtásáról szóló döntés során a  

a) legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást, vagy 

b) az összességében legelőnyösebb ajánlatot 

kell figyelembe venni. Amennyiben az összességében legelőnyösebb ajánlat kerül 
kiválasztásra, annak okát írásban a döntéshozónak indokolni kell. 

1.9. Az ajánlatok a kifizetés dokumentumát képezik, - attól függetlenül, hogy a 
kötelezettségvállalás írásban, vagy nem írásban történt - ezeket a számlák mellé csatolni kell, 
melynek végrehajtásáért a szakmai teljesítés igazolására kötelezett a felelős.  
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1.10. Az ajánlatkérő szükség esetén – a beszerzés tárgyának jellegére, bonyolultságára is 
figyelemmel – a beszerzési eljárásban megfelelő szakértelemmel és tapasztalattal rendelkező 
külső szakértőt kérhet fel közreműködésre. 

2. Összeférhetetlenség 

2.1. A beszerzések előkészítésében (ajánlatok kérése) és az ajánlatok elbírálásában részt vevő 
személy, (szakértő):  

a) nem lehet az ajánlattevő, illetve ajánlattevőnek, vagy az ajánlattevő 
képviselőjének hozzátartozója [Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 2. pontja]; 

b) nem állhat az ajánlattevővel munkaviszonyban, vagy egyéb szerződéses 
jogviszonyban; 

c) nem lehet az ajánlattevő tulajdonosa, vagy résztulajdonosa. 

2.2. A beszerzések előkészítésében és az elbírálásban részt vevő a vele szemben fennálló 
összeférhetetlenségi okot köteles haladéktalanul bejelenteni a jegyzőnek.  

III. 
EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

1. A pénzügyi kihatással bíró beszerzések kapcsán a kötelezettségvállalás, pénzügyi 
ellenjegyzés, a szakmai teljesítés igazolása, az érvényesítés, utalványozás végrehajtási 
szabályait a Gazdálkodási szabályzat tartalmazza. A beszerzéssel kapcsolatos számlák kísérő 
iratokkal (ajánlatok, indoklás) való felszereléséről a gazdálkodási ügyintéző gondoskodik. 

2. A beszerzések végrehajtásának szabályszerűségét a Csengelei Közös Önkormányzati 
Hivatal Pusztaszeri Kirendeltsége belső ellenőre köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési 
munkatervben foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a képviselő-testületet 
tájékoztatni kell. 

IV. 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

1. Jelen Beszerzési szabályzat 2018. június hó …... napján lép hatályba. A mindenkori 
közbeszerzési értékhatárt elérő, vagy azt meghaladó beszerzések rendjét a Közbeszerzési 
szabályzat tartalmazza. 

2. A jegyzőnek kell gondoskodni arról, hogy a Beszerzési szabályzatban foglalt előírásokat az 
érintett munkatársak megismerjék, annak tényét a szabályzat 2. mellékletében szereplő 
megismerési nyilatkozaton aláírásukkal igazolják. 

3. Az érintett dolgozók munkaköri leírásában szerepeltetni kell a Beszerzési szabályzatban 
nevesített felelősségi köröket, hatás- és jogköröket, melyek elkészítéséért a jegyző a felelős. 

4. A Beszerzési szabályzat …../2018. (VI…..) Kt. határozattal elfogadásra került és 
megtalálható az irattárban és a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri 
Kirendeltsége helyi hálózati meghajtóján (W).  
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Pusztaszer, 2018. június ……. 

 
 
 ............................................ ................................................  
 polgármester jegyző 
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1. melléklet 

 
Pusztaszer Községi Önkormányzat 
6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. 
Tel., Fax: 62 576 510 
E-mail: pmhiv@pusztaszer.hu 

 
 
 
 
……………………………………… 
(Ajánlattevő megnevezése) 
……………………………………… 
(címe) 

 

         Tárgy: Ajánlat kérése 
 
Tisztelt Ajánlattevő! 

A Pusztaszer Községi Önkormányzat Beszerzési szabályzata alapján a 
………………………….. (beszerzés tárgyának pontos meghatározása, főbb adatai, dátuma) 
ajánlattételre kéri fel Önöket a mellékelt ajánlattételi felhívás alapján. 

Kelt: Pusztaszer,…………………év …..hó…..nap 

        …………………………………… 

                 polgármester 
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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
AJÁNLATKÉRŐ 
Pusztaszer Községi Önkormányzat 
6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. 
Tel., Fax: 62 576 510 
E-mail: pmhiv@pusztaszer.hu 
 
Tárgy: 
 
 
Feladat: 

 
 

Teljesítés határideje: 
Teljesítés helye: 
Az ellenszolgáltatással kapcsolatos kikötések, feltételek: 
Szerződés meghatározása: 
 
Az ajánlat beérkezésének határideje, helyszín: 
Dátum:  
Időpont:  
Helyszín:  
 
 
Az ajánlatok benyújtásának módja: 
Ajánlattevőnek ajánlatát jelen dokumentum mellékletét képező formanyomtatvány 
(felolvasólap) kitöltésével kell megtennie, és a kitöltött nyilatkozat az ajánlattételi határidő 
lejártáig postai úton és e-mailen vagy postai úton és faxon elküldendő, vagy személyesen 
leadható. 
Az ajánlatot egy eredeti példányban zárt borítékban kell benyújtani, a borítékon feltüntetve: 
„ajánlat tárgya” NEM BONTHATÓ FEL AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ LEJÁRTA 
ELŐTT” 
Az ajánlat határidőben benyújtottnak tekintendő, amennyiben bármelyik benyújtási úton (fax, 
e-mail, posta) a megadott határidőben megérkezik az ajánlatkérőhöz. 
 
A hiánypótlás lehetősége, feltételei vagy a hiánypótlás kizárása: 
 
A szerződés teljesítésére való alkalmasság igazolásának módja (amennyiben az ajánlatkérő 
előírja): 
 
Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: 
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást/összességében legelőnyösebb ajánlatot 
tartalmazó ajánlatot benyújtó ajánlattevő az eljárás nyertese. 
 
Ajánlat érvénytelenségének okai: 
- felolvasólap nem megfelelő vagy hiányos kitöltése, 
- határidőn túl érkező ajánlat. 
 
Ajánlat részeként benyújtott dokumentumok: 
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Ajánlattételi nyilatkozat (felolvasólap) 
 
Ajánlat nyelve:  
Magyar 
 
A szerződéskötés feltételei: 
 
Egyéb információk: 

- A postai, vagy futárpostai megküldésből eredő kockázatokat Ajánlatkérő elhárítja. 
Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy az ajánlati csomag a megadott 
határidőig sérülésmentesen beérkezzen. 

- Az ajánlatok összeállításával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli. 
- Az ajánlati kötöttség időtartama: 60 nap (az ajánlattételi határidő lejártától 

számítva). 
- Az ajánlattételi felhívás feladásának illetve megküldésének ideje: 

 
Az ajánlattételi határidő: 

Dátum:. 
Időpont:  

 
 
 
 
 
 
 
 
Melléklet: Ajánlattételi nyilatkozat (felolvasólap) 
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AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT (FELOLVASÓ LAP) 

 
Ajánlatkérés tárgya 

 
 

 
Ajánlattevő neve: ……………………………………. 
Ajánlattevő székhelye: …………………………………… 
Telefonszám: …………………………………… 
Faxszám: …………………………………… 
E-mail címe: …………………………………… 
Kapcsolattartó neve: …………………………………… 
Ajánlatkérés tárgya  
ajánlati ár: 

…………………………………… nettó Ft 
+ ÁFA 

Ajánlati ár összesen: ……………………………………,-Ft 
 

Ajánlatom 60 napig érvényes. 
 
 
…………………………………………, 20…. …………………… hó ………… nap 
 
 
 
 P.H 
 ……………………………………………. 
            ajánlattevő cégszerű aláírása 
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JEGYZŐKÖNYV 

 
Mely készült: a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltsége hivatalos 
helyiségében 201... …………….. órakor  
 
 
Tárgy:  
 
 
 
Jelen vannak:  
 
 
 
…………… a megjelölt időpontban ismertette, hogy a ……… árajánlatra felkért vállalkozó 
közül ……….. nyújtott be érvényes ajánlatot.  
 
Ajánlattevő neve, címe       Ellenszolgáltatás mértéke   
 
1./ . 
Székhely:  bruttó Ft 
 
2./.   bruttó Ft 
Székhely:  
 
3./           bruttó Ft 
Székhely:. 
 
 
Az ajánlatok elbírálásánál a legkedvezőbb árajánlatot tevő vállalkozó kerül kiválasztásra.  
 
A kiválasztás szempontjai alapján, a ……………….-t javasoljuk szerződéskötésre. 
 

K.m.f. 
 
   
 jegyzőkönyv hitelesítő    jegyzőkönyvvezető 
 
*A Pusztaszer Községi Önkormányzat ……………………… tárgyában beérkezett árajánlatok 
ismeretében, a ……………… –val történő szerződéskötést hagyom jóvá. (indokolás) 
 
 
  polgármester 
 
 

 
 
 
 



13 

 

Pusztaszer Községi Önkormányzat 
6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. 
Tel., Fax: 62 576 510 
E-mail: pmhiv@pusztaszer.hu 
 
 
Szám: 1/            /2018. 
        Tárgy: tájékoztató az ajánlatról 
        Ügyintéző: 
 
 
Ajánlattevő 
Cím 

 
 

Tisztelt Ajánlattevő! 
 
 
 
A ajánlat tárgya tárgyában tett ajánlatát köszönettel megkaptuk. 
 
A Pusztaszer Községi Önkormányzat Beszerzési szabályzata alapján az ajánlatok értékelését 
lefolytatta és sor került a nyertes ajánlattevő kiválasztására.  
 
 
Tisztelettel közöljük, hogy az ajánlattétel tárgya, az nem az Ön/Ön vállalkozása került 
kiválasztásra.  
 
 
Pusztaszer, 20... 
 
 

Tisztelettel: 
 

 
 

polgármester 
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2. melléklet 

Megismerési nyilatkozat 

A Beszerzési szabályzatban foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban 
foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok betartani. 

 
 

Ssz. Név Beosztás Kelt Aláírás 

1. Máté Gábor  polgármester   

 Nagy Emese alpolgármester   

2. Ambrus Pál  adó ügyintéző   

3. Kovács Henriett gazd. ügyintéző   

4. Nagyné Boczka Anita gazd. ügyintéző   

5. Tóth Mónika ügykezelő   

6. Kozma Ildikó pályázati referens   

7. Kordás Tímea könyvtáros   

8. Gubina Tiborné védőnő   

9. Szabó Sándor mezőőr   

10. Nagy Gábor temetőgondnok   

 
 
 
A megismertetési feladatokat a mai napon elláttam. 
 
Kelt. Pusztaszer, 2018. június ….. 
 
                                                                                      Ph 
                    …………………………………………….. 
                                                                                                                 megismertető aláírása 
                                                                        (munkaköre: aljegyző 
                                                                                                                  neve: dr. Jaksa Tibor) 


















































