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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. december 10. 

helye: Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltsége 

ülésterme 

(6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45.) 
minősítése: nyilvános 

jellege: rendkívüli 

 

sorszáma: 2018/12 

 
Jelen vannak: 
 Máté Gábor polgármester 

Gyurász Sándor Lászlóné képviselő 

Kósáné Buknicz Mária képviselő 

Nagy Emese alpolgármester, képviselő 

Ocskó László képviselő 

Sági Mihály képviselő 

dr. Jaksa Tibor aljegyző 

Tóth Mónika jegyzőkönyv-vezető 

Hiányzik: 

- igazoltan: Fülöp Pál képviselő 

- igazolatlanul: - 

 
Máté Gábor polgármester: Megállapítom, hogy határozatképes a képviselő-testület, a hét fős 
tagságból jelen van hat fő. Köszöntöm Kovácsné Nagy Katalint, örülünk, hogy végre van a Járási 
Hivataltól is látogatónk. A rendkívüli testületi ülésre azért volt szükség, mert vannak határidős 
dolgaink. Az előző testületi ülésen mondtam, hogy valószínűleg a közmeghallgatás előtt még egy 
ilyet össze kell hívni, így is lett. Köszönöm szépen az aktivitást. A napirendi pontok közé esetleg 
akar-e valaki beszúrni még mást vagy módosítani rajta? Amennyiben nem, aki megszavazza a 
napirendi pontokat, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
6 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
83/2018.(XII.10.)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.) Rendelet-alkotás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló 1/2014.(II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról 
2.) Közszolgáltatási szerződés a „PUSZTA-SZEM” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel 
3.) A „Tiszta Víz” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás szállítói tartozásának rendezése 
4.) Hozzájárulás közművelődési szakember foglalkoztatásához 
5.) Kérelem benyújtása a 2019. évi járási startmunka programokra 
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Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Irattár 
 
 
 
1. napirendi pont: Rendelet-alkotás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 1/2014.(II.6.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Máté Gábor polgármester: Első napirendi pont, nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról. 
2015-ben készült egy ilyen rendelet, ezt most kicsit le kell porolnunk, és hozzá kell igazítanunk a 
mai viszonyokhoz. Tudjuk azt, hogy a szennyvízkezelés nem rendezett a faluban, pillanatnyilag 
keressük a megoldásokat, de a törvényi háttér és a technológiai háttér sem kezelhető teljesen 
számunkra. Ebben annyi van, hogy az önkormányzatnak kötelező egy ilyen rendeltet létrehoznia, 
és ha ez a rendelet meg van, akkor ezt követően pedig szerződést is kell kötnie a megfelelő 
jogosultsággal, rendelkező szolgáltatóval. Az előző testületi ülésen ezt a napirendi pontot 
tárgyaltuk ugyan, de nem hoztunk döntést. Azt a feladatot kaptam, hogy vegyem fel a 
szolgáltatóval a kapcsolatot és próbáljunk meg valami megoldást találni arra, hogy az egyébként 
nem nagy volumenű összegekről de minden képpen a lakosság irányába valamilyen kedvezményt 
tudjunk kisajtolni. Ezért a mai bizottsági ülésre meghívtuk a közszolgáltatót. Azért húzódott ilyen 
sokáig a bizottsági ülés, mert kerestük azt a megoldást, ami természetesen a közszolgáltatónak is 
vállalható, az ő érdekeit is szolgálja, viszont a lakossági érdekeknek is elfogadható legyen, és 
megfelelő legyen. Átadnám a szót a bizottságnak.  
 
Sági Mihály képviselő: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő-testület! Az utolsó képviselő-
testületi ülésünkön fölvetődött egy olyan dolog, hogy próbáljunk meg megalkudni a 
közszolgáltatóval, hogy legyen lakossági és legyen jogi személyeknek külön díj. Ezért húzódott el a 
bizottsági ülés, megkerestük ennek a formáját, és én úgy érzem, hogy eleget tettünk az akkor itt 
lévő képviselők akaratának. Számszerűsítve 2830 forint plusz áfa lesz a lakossági és 3330 forint 
lesz a jogi személyiségeké. Röviden ennyit. A bizottság így javasolja elfogadásra.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Kérdés, hozzászólás?  
 
Ocskó László képviselő: Én átnéztem a tervezetet, bennem is felmerült a díj, de arra így már 
megkaptam a választ, ez már azért barátságosabb valamennyivel. A tevékenységi körével 
kapcsolatban merült fel bennem egy gondolat. A kerti pottyantós WC-nek a tisztításával 
kapcsolatban én próbáltam egy megrendelést tőle kérni és nem teljesítette. Arra is kellene valami 
megoldást találni, hogy azt hogyan tisztítsuk ki.  
 
Máté Gábor polgármester: Úgy ahogy 50 és 100 évvel ezelőtt, komposztálni kell. Ezt a jelenlegi 
szennyvíz befogadók nem képesek a pottyantós WC-ből származó terméket feldolgozni. El lehet 
vinni, csak annak kilónként 100 forint a díja.  
 
Sági Mihály képviselő: Imre nem csinálja, nem is csinálhatja, mert veszélyes hulladékot nem 
vihet, de van a megyében egy cég, aki csinálhatja, és viheti ezt a veszélyes hulladékot, viszont úgy 
ahogy elmondta 100 forint.  
 
Máté Gábor polgármester: Egyéb kérdés van-e a témához? Azt tudni kell, hogy valószínűleg az 
Imre 2 m3-ért nem fog kijönni és ezt azért tolerálni kell, mert az neki ugyanannyi költség mintha 8 
m3-t vinne el.  
 
Ocskó László képviselő: Még akkor kérdezném, hogy ezek a szennyvíz aknák jó része a 70-es 
években, ennek az aknának az alján már iszap van, ami iszap lezárja már a szennyvizet, ezt az 
iszapot se nyilvánítja veszélyes hulladéknak?  
 
Máté Gábor polgármester: De. Nem fogja odáig beletolni a szippantó csövet, hogy az iszapot is 
kiszívja belőle. Az előbb vázolt módosítással, aki elfogadja a rendeletünket, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
6 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő önkormányzati rendeletet alkotta: 
 

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

13/2018.(XII.11.) önkormányzati rendelete 
 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról szóló 1/2014.(II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A hivatkozott önkormányzati rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
 
 
 
2. napirendi pont: Közszolgáltatási szerződés a „PUSZTA-SZEM” Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft-vel 
 
Máté Gábor polgármester: Második napirendi pont, szerződéskötés a Puszta-Szem Kft-vel. 
Nyilván vele egyeztettük ezeket, a dolgokat, ő aláírja ezt a szerződést, ebben a formában. Van-e 
hozzászólás esetleg?  
 
Sági Mihály képviselő: A bizottság elfogadásra javasolja a szerződést.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen. Van-e egyéb kérdés, hozzászólás? Aki elfogadja, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
6 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
84/2018.(XII.10.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Közszolgáltatási szerződés a „PUSZTA-SZEM” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal 1 
év időtartamra közszolgáltatási szerződést köt a „PUSZTA-SZEM” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-
vel a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésével kapcsolatos 
közszolgáltatás ellátására. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására. 
 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) „PUSZTA-SZEM” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
4.) Gazdálkodás helyben 
5.) Irattár 
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3. napirendi pont: A „Tiszta Víz” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás szállítói 
tartozásának rendezése 
 
Máté Gábor polgármester: Következő a Tiszta Víz Ivóvízminőség-javító Önkormányzati társulás 
szállítói tartozásának rendezése.  A bizottsági ülésen elmondtam, hogy vállaltam egy feladatot, 
hogy a Probart Kft-vel megpróbálunk egy kis nyomást gyakorolni, hogy a betontörést valamilyen 
formában belekalkulálni a fizetendő összegbe. A nyár végén küldtem ki egy árajánlatot abban az 
volt, hogy a betontörésnek a költsége köbméterenként 1000 forint, illetve a gépnek a kiszállítása 
és visszaszállítása kerül 2x100 000 forintba, illetve van 12 000 forintos forgó kotródíj, és van 
10 000 forintos kotró rakodó díja nettó árban. Ezekből a Tibor azt mondta, hogy engedményt tud 
adni abból, amit ő készít, a törés köbméter árára és a két gép üzemórájára 50%-os engedményt 
tud adni, de nem tudja a betontörő gépnek az ideszállítását és visszaszállítását, mert azt neki is ki 
kell fizetnie. Én ennél egy kicsit nagyobb engedményt gondoltam, de nem tudtam ennél tovább 
menni a témában. Az biztos, hogy ha mi ellenállunk ennek a kifizetésnek, akkor valamilyen 
formában a bíróság ezt ránk fogja terhelni. Annyi információt még, hogy a döntés könnyebb 
legyen, hogy öt önkormányzat már kifizette és ennél több önkormányzat, hozta már meg a 
határozatot is. Az összegeknek a kifizetése folyamatban van. Kérdeztem a Tibortól, hogy mi lesz 
akkor, ha lesz olyan önkormányzat, aki az ő részét ebbe nem tolja bele, mert ugye tudjuk, hogy 
nem az önkormányzat fizet, hanem a Tiszta Víz Ivóvízminőség-javító Önkormányzati társulásnak 
van ez a fizetési kötelezettsége. Azt mondta, hogy amelyik önkormányzatok a maguk részét 
befizetik azok ellen ő nem fog eljárást indítani. Ennyit tudtam elérni ebben a témában. Én nem 
szívesen fizetem ezt ki, de ez egy olya kényszer, amit nem tudunk megkerülni. Jogilag nem tudjuk 
a vétkest már előszedni, mert évek óta megszűnt a vállalkozás. 1 370 000 forintunkba került az, 
hogy a Pusztabíró házhoz meg a temető melletti tanyasorra kikerült az ivóvíz, meg fölépült itt egy 
korszerű vízmű. Ez 1%-a egyébként a költségeknek.  
 
Sági Mihály képviselő: A bizottság egyhangúlag javasolta, hogy fizessük ki. Köszönöm.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Egyéb kérdés, hozzászólás? Aki elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
6 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
85/2018.(XII.10.)Kt. határozat 
 
Tárgy: A „Tiszta Víz” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás szállítói tartozásának 

rendezése 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Probart Kft. által a „Tiszta Víz” 
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulással szemben támasztott 17.244.970,- Ft összegű 
tőkekövetelés (szállítói tartozás) rendezése érdekében a „Tiszta Víz” Ivóvízminőség-javító Projekt 
keretében megvalósított és a tagönkormányzatoknak átadott vagyon összegével arányosan 
Pusztaszer Községi Önkormányzatra vonatkozóan kimutatott 1 373 887,-Ft, azaz – Egymillió-
háromszázhetvenháromezer-nyolcszáznyolcvanhét – forint összeg megfizetését vállalja a „Tiszta-
Víz” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás OTP Bank Zrt-nél vezetett 11735098-15773087 
számú bankszámlájára történő átutalással. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) „Tiszta-Víz” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás munkaszervezete 
4.) Gazdálkodás helyben 
5.) Irattár 
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4. napirendi pont: Hozzájárulás közművelődési szakember foglalkoztatásához 
 
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, amin már mindenki itt volt. Egyrészt 
hozzájárulás a közművelődési szakember foglalkoztatásához. Lényeg az, hogy emberünk is meg 
van rá, lelkes, akarja csinálni. A megyei kormányhivataltól három szakember volt itt, akik ezt az 
egészet viszik. Nagyon tetszett nekik az itteni viszony, örültek a hozzáállásnak. Ki kell jelölnünk 
majd egy közművelődési teret, erre a szoci nagyon megfelel, mert 25 fő befogadására alkalmas 
kell, hogy legyen. Szándékunk szerint legkésőbb február 1-jére tudjuk alkalmazásba venni.  
 
Sági Mihály képviselő: A bizottság egyhangúlag javasolja, hogy az önkormányzat kezdje meg a 
lebonyolítását ennek a dolognak. Köszönöm.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
6 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
86/2018.(XII.10.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Hozzájárulás közművelődési szakember foglalkoztatásához 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy 
Pusztaszer Községi Önkormányzat 1 fő részmunkaidős közművelődési szakembert foglalkoztasson. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Gazdálkodás helyben 
4.) Irattár 
 
 
 
5. napirendi pont: Kérelem benyújtása a 2019. évi járási startmunka programokra 
 
Máté Gábor polgármester: Hasonló a helyzet a 2019. évi startmunka programmal. Mindig 
igyekszünk olyan munkát adni a közmunkásainknak, ami számukra lélekemelő is és meg tudják 
mutatni, hogy ez a mi teljesítményünk. Minden évben, a csapadékvíz csatornákban a támfalaknak 
az építése, a karbantartása, most a járdák építése és méltán lehetnek büszkék a tevékenységükre. 
A tempójukra lehet mondani különböző véleményeket, nem tudunk mindenki mellé odaállítani 
valakit. Az elvárás részemről, hogy amit csinálnak az, viszont jó legyen. Van 5-6 olyan fő, aki 
nagyon szereti ezt csinálni és nagyon tisztességgel, és megbízhatóan csinálja, küzdünk a 
többiekkel. Jövőre hat és hét fő lesz egyik és másik programba beépítve.  
 
Sági Mihály képviselő: A bizottság elfogadásra javasolja.  
 
Máté Gábor polgármester: Akkor, aki ezt így elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
6 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
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HATÁROZATOK JEGYZÉKE 
 
Sorszám Tárgy Határidő 
83/2018.(XII.10.)Kt. határozat Napirendi pontok elfogadása azonnal 
84/2018.(XII.10.)Kt. határozat Közszolgáltatási szerződés a „PUSZTA-SZEM” 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel 
azonnal 

85/2018.(XII.10.)Kt. határozat A „Tiszta Víz” Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás szállítói tartozásának 
rendezése 

azonnal 

86/2018.(XII.10.)Kt. határozat Hozzájárulás közművelődési szakember 
foglalkoztatásához 

azonnal 

87/2018.(XII.10.)Kt. határozat Kérelem benyújtása a 2019. évi járási 
startmunka programokra 

2018.12.21. 

 







RENDELET-TERVEZET! 
 

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

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

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról szóló 1/2014.(II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 
törvény 45. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 
1. § A nem közművel összegyűjtött háztarási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 
szóló 1/2014.(II.6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (2) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
„(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet ártalmatlanítás céljából kizárólag az 
Ópusztaszer külterület 057/2 helyrajzi szám alatti szennyvíztisztító telepen kell elhelyezni.” 
 
2. § Az Ör. 7. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„7. § (1) Az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybe vételéért a közszolgáltató részére 
fizetendő díj mértéke 3330,-Ft/m3 + általános forgalmi adó.” 
 
3. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 

Máté Gábor 
polgármester 

dr. Jaksa Tibor 
aljegyző 

 





……../2018.(XII.10.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Közszolgáltatási szerződés a „PUSZTA-SZEM” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal 1 
év időtartamra közszolgáltatási szerződést köt a „PUSZTA-SZEM” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-
vel a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésével kapcsolatos 
közszolgáltatás ellátására. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására. 
 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) „PUSZTA-SZEM” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
4.) Gazdálkodás helyben 
5.) Irattár 



K Ö Z S Z O L G Á L T A T Á S I  S Z E R Z Ő D É S  
 
amely létrejött egyrészről 
Pusztaszer Községi Önkormányzat 
székhelye: 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. 
képviseli: Máté Gábor polgármester 
mint m e g b í z ó  (a továbbiakban: Megbízó), 
 
másrészről 
„PUSZTA-SZEM” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
székhelye: 6769 Pusztaszer, Tanya 263. 
cégjegyzék száma: Cg. 06-09-008529 
adószáma: 13025773-2-06 
képviseli: Trombitás Imre ügyvezető 
mint k ö z s z o l g á l t a t ó  (a továbbiakban: Közszolgáltató), 
együttes említésük esetén a továbbiakban: Szerződő felek 
között az alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételekkel: 
 
1. A szolgáltatás tárgya 
 
1.1. Pusztaszer község közigazgatási területén az ingatlanon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló gyűjtőhelyről történő átvétele, elszállítása és ártalmatlanítás céljából az 
arra kijelölt szennyvíztisztító telepen való elhelyezése. 
 
1.2. Megbízó megbízza a Közszolgáltatót az 1.1. pontban meghatározott tevékenység ellátására, melyet 
Közszolgáltató elvállal. 
 
2. Ez a közszolgáltatási szerződés határozott időre, 1 év időtartamra szól. 
 
3. Közszolgáltató kötelezettségei  
 
3.1. A Közszolgáltató a közszolgáltatást köteles folyamatosan és teljes körűen ellátni. 
 
3.2. A Közszolgáltató kötelezettséget vállal a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű 
jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítására, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember 
alkalmazására. 
 
3.3. A Közszolgáltató kötelezettséget vállal a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető 
teljesítéséhez szükséges fejlesztés és karbantartás elvégzésére. 
 
3.4. A Közszolgáltató kötelezettséget vállal a közszolgáltatás körébe tartozó nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz ártalmatlanítására az Ópusztaszer Községi Önkormányzat tulajdonát képező 
szennyvíztisztító telep létesítményeinek igénybevételére. 
 
3.5. A Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a közszolgáltatási díj mértékéről és az alkalmazás 
tapasztalatairól Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének decemberi ülésén tájékoztatást ad. 
 
3.6. A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, elszállítását és 
ártalommentes elhelyezését az ingatlantulajdonos részéről történő megrendeléstől számított 3 munkanapon 
belül köteles elvégezni. 
 
3.7. A Közszolgáltató a begyűjtés során olyan gondossággal köteles eljárni, hogy a szennyvíz szállítójárműbe 
ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon szét. Amennyiben ez bekövetkezik, a kikerülő hulladékot 
a Közszolgáltató haladéktalanul eltávolítja. 
 
3.8. A Közszolgáltató köteles a lakosság számára könnyen hozzáférhető tájékoztatási rendszert működtetni, 
nevét, telefonszámát, egyéb elérhetőségét közzétenni. 
 
3.9. A Közszolgáltató köteles a lakossági kifogásokat és észrevételeket írásban jegyzőkönyvi formában 
rögzíteni, a problémát haladéktalanul kezelni. 
 
4. Megbízó kötelezettségei 
 
4.1. A közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára szükséges információkat 
megadja. 
 
4.2. Ellenőrzi a közszolgáltatás teljesítését. 
 
4.3. A közszolgáltatás körébe tartozó egyéb hulladékkezelési tevékenységek összehangolását elősegíti. 
 
4.4. A településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolását elősegíti. 
 
4.5. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására szolgáló helyet kijelöli. 
 
4.6. A Közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítása. 



 
5. A közszolgáltatás finanszírozásának elvei és módszerei  
 
5.1. Szerződő felek a közszolgáltatási díjat 3330 Ft/m3 + általános forgalmi adó összegben határozták meg. Az 
ingatlantulajdonos által igényelt közszolgáltatás díját az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató által kiadott számla 
alapján a teljesítéssel egyidejűleg fizeti meg. A számlának meg kell felelnie a jogszabályokban írt tartalmi és 
formai követelményeknek. 
 
5.2. A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival kapcsolatban az ingatlantulajdonos a Közszolgáltatónál 
emelhet kifogást, melynek a számla kiegyenlítésre halasztó hatálya nincs. Az írásban tett kifogásra a 
Közszolgáltató 30 napon belül írásban köteles válaszolni. 
 
5.3. A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható 
köztartozás. A díjhátralék behajtására vonatkozó eljárási rendet a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 
törvény tartalmazza. 
 
5.4. A közszolgáltatási díjat a szerződő felek csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatják oly módon, 
hogy a Közszolgáltató a Megbízó képviselő-testülete elé terjeszti a javasolt módosítást. A módosítás feltétele a 
képviselő-testület döntése. 
 
6. A Közszolgáltató a munkát saját hasznára és kockázatára végzi. Amennyiben a munkája végzése során 
harmadik személynek kárt okoz, úgy azt maga köteles megtéríteni, semmilyen vonatkozásban a felelősség a 
Megbízóra át nem hárítható. 
 
7. Felek a közszolgáltatási szerződésben írt feltételeket közös megegyezéssel csak akkor módosíthatják, ha a 
szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható okból a szerződés teljesítése valamelyik fél 
jogos érdekeit sérti. Úgyszintén közös megegyezéssel a szerződés akkor is módosítható, ha a szerződéskötést 
követően alkotott jogszabály következtében a szerződés valamelyik fél jogos, méltányos érdekeit sértené. 
 
8. A szerződés megszűnése  
 
8.1. A szerződés megszűnik a benne foglalt idő lejártával, a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével, 
elállással a teljesítés megkezdéséig, felmondással. 
 
8.2. A Megbízó a szerződést 6 hónapos felmondási idővel írásban felmondhatja, ha a Közszolgáltató a 
tevékenységére vonatkozó jogszabályt hatóság vagy bíróság által megállapítottan megsértette vagy jelen 
szerződésben írt kötelezettségeit neki felróhatóan súlyosan megsértette. 
 
8.3. A Közszolgáltató a szerződést akkor mondhatja fel, ha a Megbízó a szerződésben meghatározott 
kötelezettségét írásbeli felszólítás ellenére súlyosan megszegi, és ezzel kárt okoz, vagy akadályozza a 
szolgáltatás teljesítését. 
 
9. Amennyiben a szerződés megkötését követően bármilyen vonatkozásban vita merülne fel, úgy szerződő felek 
elsődlegesen személyes tárgyalás keretében kísérlik meg annak rendezését. Szerződő felek az esetleges 
bírósági peres és nem peres eljárás(ok)nál hatáskörtől függően kikötik a Szegedi Járásbíróság, illetve a Szegedi 
Ítélőtábla kizárólagos illetékességét. 
 
10. A szerződésben nem részletezettek vonatkozásában a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(Ptk.), valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény és annak végrehajtása tárgyában megalkotott 
mindenkori hatályos rendeletek rendelkezései az irányadók. 
 
A szerződés 2 (kettő) oldal terjedelemben és 4 (négy) eredeti példányban készült. Szerződő felek a szerződést 
elolvasták, annak tartalmát megértették, és azt – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – helybenhagyólag 
és saját kezűleg aláírták, majd abból Megbízó 2 (kettő), Közszolgáltató szintén 2 (kettő) eredeti példányt 
átvett. 
 
 
Pusztaszer, 2018. …………………………… 
 
 
 
 
 

Trombitás Imre 
ügyvezető 

Máté Gábor 
polgármester 

 



„Tiszta Víz” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Elnökétől 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A „Tiszta Víz” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2013. augusztus 8. napján 
vállalkozási szerződést kötött a PROBART Kft-vel az Ivóvízminőség-javító pályázattal 
érintett beruházási tartalom kivitelezési feladatainak elvégzésére.  

E jogviszonyból 2015. január 29. napján 17.244.970,- Ft, azaz Tizenhétmillió-
kettőszáznegyvennégyezer-kilencszázhetven forint összegű lejárt tartozása áll fenn a 
Társulásnak a Kivitelező felé, melynek végrehajtása iránt 2018. április 17. napján közjegyzői 
nyilvántartásba vett, de a Munkszervezethez 2018. április 23. napján érkezett fizetési 
meghagyásos eljárást kezdeményezett a Kivitelező. 

Ennek keretében a tartozás (tőke) összegét, azaz 17.244.970-, Ft-ot követel a Kivitelező a 
Társulástól. A Kivitelező a tőkét terhelő kamatra nem tart igényt a Társulástól „a jövőbeli 
együttműködésükre tekintettel”.  

A „Tiszta Víz” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2018. május 
3. napján tartott ülésén megtárgyalta a Probart Kft. által a Társulás ellen benyújtott fizetési 
meghagyás sorsát, melyen 5/2018. (V. 3.) „Tiszta Víz” TVT. számú határozatával (1. 
melléklet) a Társulás elismerte a Kivitelező tőkekövetelését, illetve összhangban a Társulás 
alapdokumentumának számító Társulási Megállapodás IV. pontjával a Tanács határozott 
arról, hogy „felkéri a tagönkormányzatokat, hogy a „Tiszta Víz” Ivóvízminőség-javító Projekt 
keretében megvalósított és a tagönkormányzatoknak átadott vagyon összegével arányos 
szállítói tartozás rendelkezésre bocsátásához szükséges döntést a határozat mellékletével 
összhangban szíveskedjenek meghozni”. 

Előzmények: 

A Társulás, mint a „Tiszta-Víz” Ivóvízminőség-javító projekt kedvezményezettje 2012. január 
10. napján kötött Támogatási szerződést a projekt megvalósítására a Támogató Szervezettel.  

A projektelőkészítés keretében került kiválasztásra a közbeszerzéseket lebonyolító vállalkozás 
a Lucsik és Társa Kft. szermélyében. A közbeszerző előterjesztésére elfogadásra került a 
közbeszerzésekhez kapcsolódó közbeszerzési terv, mely 3 település esetén hirdetmény 
közzététele nélküli tárgyalásos eljárást, míg a többi 8 település esetén hirdetmény 
közzétételével indult tárgyalásos eljárást javasolt a kivitelezéshez.   

Javasolta ezt annak ellenére, hogy a Társulás a Támogatási szerződés 6. sz. melléklete szerint 
a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárást uniós értékhatár feletti nyílt eljárásként tervezte 
indítani, a 2.019.074.168,- Ft összegű becsült értékre tekintettel!  

A Társulás több vállalkozási szerződést is kötött az építési kivitelezési tartalom 
megvalósítására a kivitelező Probart Kft-vel a közbeszerzési eljárások lezárásaként.  

A Társulás Tanácsa a közbeszerzési tervet elfogadta és minden kivitelezési beszerzés és 
közbeszerzés esetében előzetes döntést hozott a kivitelezési tartalomról és a meghívandó 
vállalkozásokról. A kivitelezési tartalmat a műszaki ellenőr (Körös Road Kft.) 
vezetőjével egyeztetve írta ki FIDIC eljárás keretében. 



„Tiszta Víz” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Elnökétől 

A folyamatba épített ellenőrzés kapcsán szabálytalansági eljárás indult a 150 MFt alatti 
beszerzések ügyében. 

Mint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 42-13/23/2013. iktatószámú szabálytalanságot 
megállapító levele rávilágít,  

„az ajánlatkérő Balotaszállás, Zsana, Kömpöc települések vonatkozásában az 
eljárásokat a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján indította”, mely a hirdetmény 
közzététele nélküli tárgyalásos eljárást jelenti. „A joggal való visszaélés gyanúját veti fel 
az a tény, hogy a 3 db hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban ajánlatkérő 
ugyanazokat az ajánlattevőket kérte fel ajánlattételre, és minden eljárásban a Probart 
Kft. lett az eljárás nyertese. Alappal feltételezhető, hogy a 18. § (3) bekezdés alkalmazása 
a nyilvánosság kizárásának és ezzel a verseny megkerülésének céljából került 
alkalmazásra, amely felveti a hatékony és felelős gazdálkodás elvének megsértését” 

A projekt keretében fenti három települést érintő vállalkozási szerződések megkötését 
megelőző szabálytalan közbeszerzési eljárások eredményezték a szabálytalansági eljárás 
89.052.695,- Ft összegű támogatási hiányát és az ehhez kapcsolódó önerőhiányt 
(17.244.970,- Ft) az alábbiak szerint: 

 

1. Zsana esetén a kivitelezési vállalkozási szerződés nettó értéke 141.000.000,- Ft volt, 
melynek támogatástartalma (83,533236%) nettó 117.781.863,- Ft, a szabálytalansági 
eljárás általi elvonás 25%, azaz nettó 29.445.466,- Ft, továbbá terheli a Társulást a 
szabálytalansági eljárással elvont összeghez kapcsolódó, a Társulás által vállalt önerő 
(16,466764%), azaz 5.804.534,- Ft, 

2.  Kömpöc esetén a kivitelezési vállalkozási szerződés nettó értéke 142.380.000,- Ft 
volt, melynek támogatástartalma (83,533236%) nettó 118.934.621,- Ft, a 
szabálytalansági eljárás általi elvonás 25%, azaz nettó 29.773.655,- Ft, továbbá terheli 
a Társulást a szabálytalansági eljárással elvont összeghez kapcsolódó, a Társulás által 
vállalt önerő (16,466764%), azaz 5.822.245,- Ft, 

3. Balotaszállás esetén a kivitelezési vállalkozási szerződés nettó értéke 143.050.000,- Ft 
volt, melynek támogatástartalma (83,533236%) nettó 119.494.294,- Ft, a 
szabálytalansági eljárás általi elvonás 25%, azaz nettó 29.873.574,- Ft, továbbá terheli 
a Társulást a szabálytalansági eljárással elvont összeghez kapcsolódó, a Társulás által 
vállalt önerő (16,466764%), azaz 5.888.927,- Ft. 

A szabálytalansági eljárás megállapította azt is, hogy a pénzügyi korrekció csak a 
szabálytalansággal érintett szerződésekre érvényes! 

A szabálytalansági eljárás időszakában a teljes Projekt 83,5%-os támogatást élvezett, tehát 
ekkor még 16,5 %-os önerő biztosítását feltételezte az érvényes támogatási szerződésünk. 
Tehát e három település vállalkozási szerződésében rögzített kivitelezési költségekből 25 % - 
25 % -25%-os támogatási tartalmat, azaz mindösszesen 89.052.695,- Ft támogatást vont el a 
Támogató szervezet a szabálytalan közbeszerzések miatt, melyre utólagos fedezetet nyújtott a 
Belügyminisztérium 89.100.000,- Ft összegű rendkívüli támogatása (ÖNHIKI). 

Nem finanszírozta azonban a Belügyminisztérium az ekkor még szükséges, vállalt önerő 
összegét, azaz 17.515.706,- Ft-ot. Ezen összegből azért csak 17.244.970, Ft tartozás áll 
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fenn, mert 270.736,- Ft már kiegyenlítésre került korábbi számla alapján a kivitelező 
részére. 

Megállapítható, hogy a szabálytalansági eljárás által elvont támogatást bár megkapta a 
Társulás, azonban az elvonáshoz kapcsolódó önerőre a közbeszerzési szabályok megsértése 
miatt nem sikerült forrást igényelni a Belügyminisztériumtól, annak ellenére, hogy 
Ópusztaszer, mint a Társulás székhelyönkormányzata, több alkalommal benyújtotta erre 
irányuló rendkívüli támogatási kérelmét (REKI). 

A 17.244.970,- Ft összegű szerződött kivitelezői követelés megfizetéséért a Társulásnak kell 
helyt állnia. A Társulási Megállapodás rendelkezéseivel összhangban javasolt a 
tagönkormányzatoknak átadott vagyonnal arányos felosztása a szállítói tartozásnak (2. 
melléklet). 

Kérem az előterjesztés megvitatását és a szállítói tartozásnak a tagönkormányzat részére 
átadott vagyonnal arányos összegének rendelkezésre bocsátásához szükséges döntést 
meghozni szíveskedjenek! 

 

Tisztelettel 

 

Patkós Zsolt 

elnök 

 



KIVONAT 

Készült: A „Tiszta Víz” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 
2018. május 3. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből 

5/2018. (V. 3.) „Tiszta víz” TVT. számú határozat 

Tárgy: Előterjesztés a „Tiszta Víz” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás ellen 
a PROBART Kft. által benyújtott fizetési meghagyás tárgyában 
 

Határozat 

 

1. A „Tiszta Víz” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa úgy 
határozott, hogy a Probart Kft., mint jogosult által a „Tiszta Víz” Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulással, mint kötelezettel szemben 2018. április 13. napján, 
14013/Ü/30351/2018/2 ügyszám alatt indított fizetési meghagyásos eljárásában a 
jogosult 17.244.970,- Ft összegű tőkekövetelését elismeri.  
 

2. A „Tiszta Víz” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás kötelezettséget vállal 
arra, hogy amennyiben a Probart Kft. 2018. május 9. napjáig visszavonja a Társulással 
szemben kibocsátott fizetési meghagyást, úgy a kötelezett a tőkekövetelést 2018. 
december 31. napjáig ütemezve, részletekben megfizeti a jogosult részére. 
 

3. A Társulási Tanács felkéri a tagönkormányzatokat, hogy a „Tiszta Víz” 
Ivóvízminőség-javító Projekt keretében megvalósított és a tagönkormányzatoknak 
átadott vagyon összegével arányos szállítói tartozás rendelkezésre bocsátásához 
szükséges döntést a határozat mellékletével összhangban szíveskedjenek meghozni. 
 

Felelős: Patkós Zsolt elnök, Dr. Lajkó Norbert munkaszervezet vezető 

Határidő: azonnali 

Erről kivonaton értesül: 

1. Patkós Zsolt társulás elnöke 
2. Dr. Lajkó Norbert munkaszervezet vezető 
3. Tagönkormányzatok Polgármesterei és általuk az érintett Képviselő-testületek 
4. Probart Kft. 
5. Irattár 

 
K. m. f. 

  Patkós Zsolt s. k.   dr. Lajkó Norbert s. k. 

              elnöke                munkaszervezet vezető 

      A kiadmány hiteléül: 

            Dr. Lajkó Norbert 

         munkaszervezet vezető  



 

1. melléklet az 5/2018. (V. 3) „Tiszta víz” TVT. számú határozathoz 

 

  

Településenként térítésmentesen átadott vagyon szállítói tartozással terhelt aránya 
Település Felosztás % 

(2 224 615 199 
Ft) 

Felosztott vagyon összege 
(Ft) 

 

Szank 9,778400% 1 686 282   
Balotaszállás 6,620085% 1 141 632   
Csólyospálos 6,796866% 1 172 117   

Balástya 12,138673% 2 093 310   
Kömpöc 6,589078% 1 136 285   

Zsana 6,525215% 1 125 271   
Dóc 5,670015% 977 792   

Ópusztaszer 12,473856% 2 150 500   
Pusztaszer 7,996887% 1 373 887   
Szatymaz 16,269203% 2 805 619   

Baks 9,175286% 1 582 275   
Összesen 100,000000% 17 244 970   

 



Település
Felosztás %

(2 224 615 199 Ft)

 felosztott vagyon 

összege

(Ft) 

Szank 9,778400% 1 686 282              

Balotaszállás 6,620085% 1 141 632              

Csólyospálos 6,796866% 1 172 117              

Balástya 12,138673% 2 093 310              

Kömpöc 6,589078% 1 136 285              

Zsana 6,525215% 1 125 271              

Dóc 5,670015% 977 792                 

Ópusztaszer 12,473856% 2 150 500              

Pusztaszer 7,996887% 1 373 887              

Szatymaz 16,269203% 2 805 619              

Baks 9,175286% 1 582 275              

összesen 100,000000% 17 244 970           

Településenként térítésmentesen átadott vagyon szállítói tartozásarányos felosztása



……../2018.(XII.10.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Kérelem benyújtása a 2019. évi járási startmunka programokra 
 

H A T Á R O Z A T I  J A V A S L A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kérelmet nyújt be a 2019. évi járási 
startmunka programokra, ezen belül a Belterületi közúthálózat karbantartása programelem 
keretében 7 fő, Mezőgazdasági földutak karbantartása programelem keretében 6 fő 
közfoglalkoztatott alkalmazásával. 
 
A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a kérelem pozitív elbírálása esetén a Képviselő-testület 
támogatja az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárások megindítását. 
 
 
Határidő: 2018. december 21. 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Csongrád Megyei Kormányhivatal Kisteleki Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya 
4.) Gazdálkodás helyben 
5.) Irattár 

 


