
oldal: 1/32 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 
 
Az ülés  

 időpontja: 2019. november 27. 

helye: Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltsége 

6769 Pusztaszer, Kossuth utca 45. 

minősítése: nyilvános 

jellege: rendes 

sorszáma: 2019/13 

 
Jelen vannak: 
 Máté Gábor polgármester 

Bitó Zsolt képviselő 

Katona Mária képviselő 

Kósáné Buknicz Mária képviselő 

Nagy Emese képviselő 

Sági Mihály képviselő 

dr. Jaksa Tibor aljegyző 

Tóth Mónika jegyzőkönyv-vezető 

Hiányzik: 

 Körmendi Zsuzsa (késett) 

 
 
 
Máté Gábor polgármester: Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, a hét fős tagságból 
jelen van hat fő. Köszöntöm a képviselő-testület tagjait, a napirendi pontokhoz az előadókat. A 
napirendi pontok kiküldésre kerültek. Jegyző úrnak lenne hozzáfűzni valója.  
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Pluszban szeretném kérni, ha a tisztelt képviselő-testület megszavazná 
a bizalmat és fölvenné napirendi pontra további napirendi pontokat. Annyi az előzménye, hogy a 
kisteleki jegyző asszony kollega Süliné dr. Terecskei Erzsébet ma délelőtt tudta átküldeni az eléggé 
terjedelmes testületi anyagokat, amiket viszont kérte, hogy vegye napirendre a tisztelt képviselő-
testület. Nekik ezzel kapcsolatban törvényességi felhívást fogalmazott meg a Csongrád Megyei 
Kormányhivatal, tehát határidőre kellene tudniuk produkálni bizonyos döntéseket. Ebben a társ 
önkormányzatoknak a közreműködése is kell. Konkrétan a Kistelek Környéki Települések Többcélú 
Társulása társulási megállapodásának módosításáról lenne szó, illetve a Térségi Intézményi Társulás 
társulási megállapodásának módosítása. Ezeket én áttanulmányoztam, eléggé terjedelmes anyagok. 
Technikai jellegű dolgok vannak átvezetve benne. Nem olyan jellegű szavazást kérek én is személy 
szerint a tisztelt képviselő-testülettől, hogy látatlanba és had kapja meg a bizalmat. Technikai jellegű 
dolgoknak az átfésülése, intézménynek a nevének az átvezetése, egységes szerkezetbe foglalása 
történt meg. Ha most ezt így a képviselő-testület látatlanba bizalmat szavazva felveszi napirendre 
és megszavazza akkor ezt én is, illetve a kisteleki jegyző asszony kolleganő is meg fogja köszönni. 
Amit próbálunk megelőzni az, hogy esetleg a jövő héten egy rendkívüli testületi ülés keretében 
tessenek szívesek erről dönteni. Ma délelőtt érkezett meg és már emailben is elkésettnek ítéltem 
meg, hogy ki legyen küldve. Nagyon hozzátenni, elvenni belőle nem tudunk. Konkrétan a 
szakemberek ezt átnézték. A Térségi Intézményi Társulás a Pusztaszer, illetve Kistelek önkormányzat 
részvételével működő Intézményfenntartó Társulás az óvodánknak a fenntartója esetében a Sejben 
Józsi igazgató úr alaposan átvezette ezeket a dolgokat. Ez a két napirendi pont lenne az, amihez a 
tisztelt képviselő-testületnek a bizalmát kérném, hogy fölvesszük a napirendre. Van még egy 
harmadik dolog a delegálások a Pusztaszer Községi Önkormányzat tagságával működő társulások 
társulási tanácsaiba. Ez megint egy ilyen újdonság, majd, ha odaérünk, kellene erről beszélnünk.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Arról van szó, hogy jegyző úr azért átszaladt ezeken a 
dolgokon, hasonló módosítási kérelem van a Kormányhivatal részéről, mint a mi esetünkben is volt. 
Formaságok többnyire. Én azt mondom, hogy fogadjuk el jegyző úrnak a szakmai ellenőrzését és 
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természetesen kiküldjük mindenkinek az anyagot, de egy megelőlegezett bizalommal, ha vagyunk 
akkor én javaslom, hogy vegyük fel napirendi pontként ezt a három témát és ha úgy döntünk ebben 
az esetben egy megelőlegezett bizalommal tudunk szavazni. Ha pedig úgy döntünk, hogy ezt nem 
szeretnénk akkor pedig valószínűleg a jövő hét elején egy rendkívüli testületi ülést össze kell hívni.  
 
Bitó Zsolt képviselő: Én a magam részéről egyetértek vele, szerintem nyugodtan 
megszavazhatjuk. Átolvasgattam, ami ránk vonatkozott, amit észrevételezett a Kormányhivatal, azt 
gondolom nekünk túlságosan kompetenciánk nincsen benne. Egyetlen egy dolgot szeretnék kérni, 
hogy ilyen esetekben, amikor előre szavazunk nálunk legalábbis úgy szokták ezt csinálni, hogy 
megküldik azokat az anyagokat kiemelve azokat a részeket, amik újonnan belekerültek illetőleg azt 
is, hogy ez helyett ez került bele. Akkor látjuk, hogy miről szavaztunk.  Abban az esetben amikor 
egy az egyben kiegészítésre kerül, akkor nagyon nehéz kibogarászgatni. Ez csak egy technikai jellegű 
észrevétel.  
 
Máté Gábor polgármester: Igen, mindig így szokott, hogy a módosítások mindig úgy vannak, hogy 
a módosítási javaslat az tartalmazza a módosítást és utána van egy összefésült változata, általában 
ezt követjük. Ebben az esetben mi is kész tények elé vagyunk állítva. Nem is annyira az ő hibájukból 
nyilván ők is el voltak havazva mindenfélével a határidőket meg tartani kell. Három napirendi pontra 
lett pluszban javaslat, én azt javasolnám, hogy a legvégére tegyük be, 10. 11. és 12. napirendi 
pontoknak tegyük és akkor rendesen haladhatunk úgy ahogy eddig is haladtunk. Aki elfogadja ezt, 
hogy plusz három napirendi pontot fölvegyük az kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás módja: nyílt 
A szavazás számszerű eredménye: 
6 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
87/2019.(XI.27.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az alábbi napirendi pontok 
megtárgyalását: 
 
1.) Rendelet-alkotás a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
2.) Rendelet-alkotás a helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról (fűtési célú települési támogatás biztosítása érdekében) 
3.) Rendelet-alkotás a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 

8/2015.(VI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 
4.) Rendelet-alkotás az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
5.) Az Előkészítő Bizottság tagjainak megválasztása 
6.) Beszámoló a helyi adóztatásról 
7.) Közszolgáltatási szerződés a „PUSZTA-SZEM” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel 
8.) Megbízási szerződés Pusztaszer Községi Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési feladatainak 

ellátására 
9.) Pusztaszer Községi Önkormányzat 2020. évi ellenőrzési programjának, a 2020. évi ellenőrzési 

terv időrendi táblázatának elfogadása, továbbá a 2020. évi kockázatot generáló események 
(kockázati tényezők) meghatározása 

10.) A Térségi Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 
11.) A Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 
12.) Delegálások a Pusztaszer Községi Önkormányzat tagságával működő társulások Társulási 

Tanácsába 
13.) Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről 
14.) Kérdések, bejelentések 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
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A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Irattár 
 
 
 
1. napirendi pont: Rendelet-alkotás a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 
szóló 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Máté Gábor polgármester: Nézzük a napirendi pontokat, első napirendi pont, rendelet-alkotás a 
költségvetésünknek a módosításáról. Az új tagoknak mondanám, hogy két-három havonta amikor 
valami ilyen költségvetési dolgok helyreállnak vagy bejönnek a képbe, amit előre nyilván nem 
tudtunk tervezni az év folyamán akkor ahhoz, hogy egyenesben legyen a költségvetésünk a 
gazdálkodás részéről mindig vannak korrekciók. Ezek a korrekciók azok, amik ebben az anyagban 
látható. A korrekcióknak a felvezetése, illetve a szöveges részben valamilyen szinten indoklásra 
kerülnek. Ha ezzel kapcsolatosan kérdés van Heni azért van itt, meg Pali is azért vannak itt, hogy ha 
kérdés merülne fel tisztázni, értelmezni dolgokat, akkor erre meg van a lehetőség. Vitára bocsátom 
a napirendi pontot. Ilyenkor szokta az előkészítő-bizottság jelezni, hogy ők megtárgyalták. Mivel ez 
még nincsen, majd a későbbiekben ez a probléma nem lesz.  
 
Sági Mihály képviselő: Akkor elmondom a magán véleményemet, mint saját képviselő. Az eddigi 
bizottság, Marika is megtanulva a szakzsargont ezekbe a dolgokba, ha észleltünk apró hibákat azt 
mindig mert aki dolgozik az vét. Néha számszaki néha egyéb hibákat a bizottság megtárgyalta, én 
nem találtam most olyat, amit megkifogásoljak. Elfogadásra javaslom.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen az előre mozdítást. Marikánál volt a legelején még, 
hogy sok mindent nem értett, ne szégyelljük ezt, kérdezzünk rá nyugodtan. Az a mi feladatunk itt, 
hogy válaszoljunk rá. Nem is mindig én tudok rá válaszolni, sőt többnyire Heni tud rá válaszolni, 
mert van naprakészen ezzel a témával kapcsolatban. Nyugodtan tegyétek fel a kérdéseteket, nem 
baj, ha nem értitek.  
 
Kósáné Buknicz Mária képviselő: Nekem kérdésem van, a 3. oldalon az egyéb működési célú 
kiadásoknál a mínusz előjelet nem értem mert máshol mindenütt a plusz van és utána a tartalékoknál 
is a mínusz 3 000 000.  
 
Kovács Henriett gazdálkodási ügyintéző: Ha megnézed a tartalékokat globálisan, az emelkedés 
és a csökkenés az mínusz. Ha 1 995 000 forinttal nő és 5 000 000-val csökken akkor az mínusz 
3 287 000 egyenlegbe. A kiemelt előirányzatoknál, amit látsz tartalékok mellett azért van ott 
mínuszba, mert a plusz, mínusznak az egyenlege lesz mínusz. Ha a tartaléknak meg a működési célú 
támogatásnak az államháztartáson belülre annak a kettőnek megnézed az egyenlegét akkor szintén 
mínusz, az lesz az a mínusz 2 486 000, ami fönt van az egyéb működési célú összes kiadásánál. Az 
egyenlegeket kell ilyenkor kimutatni. A csökkenésnél azért nem írjuk oda, hogy mínusz, mert 
értelemszerűen a csökkenés összege annyi. A teljes egyenlege nem mínuszos, ez csak maga a 
folyamata, ennyivel csökkent az a kiemelt előirányzat.  
 
Kósáné Buknicz Mária képviselő: Köszönöm.  
 
Bitó Zsolt képviselő: Ennek az anyagnak, én átnéztem, a pontos és teljes megértéséhez kell 
minimum három nap.  
 
Kovács Henriett gazdálkodási ügyintéző: Ezt akkor értenéd meg ha a teljes költségvetést látnád.  
 
Bitó Zsolt képviselő: Kérdésem lenne a magánszemélyek kommunális adója a következő 
összegekkel javaslom emelni az előirányzatot, és utána csökkenteni az előirányzatot és nem tudtam 
a táblázatokból sem kibogozni.  
 
Kovács Henriett gazdálkodási ügyintéző: Ez amiatt lehetséges, mert ha emelkedik az előirányzat 
az vagy plusz bevételt jelent, ami ez esetben így is történt. A csökkenés oka mindig a túlfizetésekből 
adódó visszafizetés általában. Vissza is megy az embereknek, vagy átvezetésre kerül más adónemre 
ez az összeg, ha esetleg túlfizetés alakul ki valamelyik adónemen. Ezt Pali fogja tudni jobban 
elmagyarázni, mint én, mert elég összetett főleg az iparűzési adónál ez a dolog. Egyébként pedig 
negyedévente van értékvesztés állomány és túlfizetés állomány, amivel a követelés állományunkat 
korrekciózni szoktuk. Ezt még bonyolultabb megérteni, ez egy kicsit még torzítja az előirányzatokat, 
mert az iparűzési adónál nem teljesen valós képet mutat. Ott vannak előre olyan befizetések, ami 
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aztán nekünk később nem biztos, hogy tényként realizálódik, ebből adódhat csökkenés. Ez a július, 
augusztus és szeptemberre vonatkozó előirányzatoknak a változása a terv adatokhoz képest, ami 
teljesült akár plusz bevétel, akár plusz kiadás, azokat szoktuk itt átvezetni. A tartalékot mozgatjuk 
arra, hogy a tartalékból teszünk oda mondjuk, ahova kell vagy pedig más kormányzati funkcióról 
csoportosítunk át. A kiemelet előirányzatok között is lehet mozgatni az összegeket, hogy ha valahova 
be van tervezve mondjuk 300 000 forint, de nem teljesül, az ott áll üresen, és már látjuk, hogy év 
végéig nem lesz ahhoz tartozó kiadás, akkor onnan tudunk előirányzatot átcsoportosítani máshová.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm.  
 
Sági Mihály képviselő: Én csak azt akartam mondani, hogy amikor elfogadjuk az éves 
költségvetését az önkormányzatnak, ami március 15. azt olyan helyen kellene tartani, hogy azt 
ilyenkor elő tudd venni mert ahhoz tudod igazán hasonlítani. Azok a számok módosulnak fölfele vagy 
lefele, amit egy évre be kell tervezni.  
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Valójában a Nemzeti Jogszabálytár nevezetű honlapon is fönt van, mert 
én rakom föl a költségvetési rendeletet, meg azoknak a módosításait.  
 
Máté Gábor polgármester: Azt szokták mondani az évtized óta könyvelést végző szakember, aki 
gazdaságban könyvelést végeznek, hogy ezen az önkormányzati könyvelésen nem tudnak elmenni 
csak segítséggel.  
 
Kovács Henriett gazdálkodási ügyintéző: Az államháztartás és a civil szféra teljesen más.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Van-e egyéb kérdés? Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás módja: nyílt 
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 
 

10/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelete 
 

a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 
1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A hivatkozott önkormányzati rendeletet a mellékleteivel egységes szerkezetbe foglalva a 
jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
 
 
 
2. napirendi pont: Rendelet-alkotás a helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról (fűtési célú települési támogatás biztosítása 
érdekében) 
 
Máté Gábor polgármester: Második napirendi pont, rendelet-alkotás a helyi szociális ellátásokról 
szóló önkormányzati rendelet módosításáról. A rutinosabbak tudják, hogy minden évben vannak 
szociális kereteink, ami elég szép összegek. Mivel nem szórjuk év közben ezeket csak úgy, hogy 
beesik valaki és nem tudják kifizetni éppen a villanyszámláját mert a kocsmára kellett elkölteni akkor 
azért nem nagyon szokott kapni, ezzel azért csínján bánunk, de azt meg nem szeretnénk, hogy ez 
az összeg bent maradjon, mert mihelyt nem költöttük el ezt az összeget visszautalják.  
 
Bitó Zsolt képviselő: Ez az összeg, amit rá lehet fordítani nem a saját költségvetésünkből jön, 
hanem a céltámogatásként jön.  
 
Máté Gábor polgármester: Sajnos nem lehet azt csinálni, hogy másra tudjuk elkölteni, ami 
megmaradt. Működési célból elég rendesen vagyunk tartalékokkal.  
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Bitó Zsolt képviselő: A kapott összeget fel kell élni úgy, hogy az ott hasznosuljon, ahol tényleg 
szükség van rá.  
 
Máté Gábor polgármester: Ennek volt a következménye, hogy a pusztaszeri általános iskolásokat 
és az összes középiskolást, ha jól emlékszem tanév kezdéskor 30 000 Ft-tal tudtuk támogatni. 
Ugyanez a keret, ami az év végére marad, általában ilyenkor úgy szoktuk belőni, hogy karácsony 
tájékára az idősebbeknek maradjon legalább 10 000 Ft körüli összeg. Ez most ebből jól látható, hogy 
279 esélyes számára éppen 2 800 000 Ft áll rendelkezésre durván. Azt gondolom, hogy ez teljes 
mértékben lefedhető és marad egy kicsi kis tartalék, mert itt azért még év végén eshetnek be 
helyzetek. Ezért javasoljuk azt, hogy az eddigi évek folyamán is szerencsére meg tudtuk ezt tenni 
és az idén is, hogy 65 év felettiek számára egységesen 10 000 Ft-tal támogassuk az időseket. 
Régebben merült fel az, hogy differenciálás, nem tudjuk megítélni senkinek sem az anyagi helyzetét, 
a rászorultságát. Ez egy gesztus, nem tudjuk senkinek megoldani az anyagi problémáját, de így 
legalább mindenki úgy érzi, hogy törődtünk vele. Mivel az összeg és a korhatár mindig kérdés volt, 
hogy 70 felett vagy 65 felett, mivel a 10 000 Ft-tal beleférnek a 65 felettiek is, ezért így ezzel a 
javaslattal álltunk elő. Van-e kérdés?  
 
Sági Mihály képviselő: Csak véleményem van, hogy tavaly ez 7000 Ft volt az újaknak mondanám 
el, mert annyi maradt. Pontosabban tavaly döntött úgy a képviselő-testület meg a bizottság, hogy 
levigyük 65 évre ezt a korhatárt és akkor többen kapnak vagy marad a 70 év felett és akkor 
kevesebben kapnak, de 10 000 Ft-ot. Azért maradt most valószínűleg benne a 65 év, mert tavaly 
ebben döntöttünk. Még egy lényeges dolog, amit Gábor nem mondott, hogy ez minden rendelet-
alkotásunknál benne van, hogy egyszeri alkalom. Nincs az, hogy jövőre ezt valaki követelje, mert ez 
lehet, hogy jövőre nem lesz. Durván, ha fejből jól emlékszem, akkor 13 800 000 Ft ez a összeg amit 
évente ilyesmire el lehet költeni és ne küldjük vissza. Javaslom elfogadni.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm.  
 
Katona Mária képviselő: Csak két mondat, említetted az őszi tanévkezdési szociális támogatást, 
hogy én nagyon köszönöm és nagyon örülök ennek, hiszen egy családban, ahol két gyerek is van ott 
azért az már tetemes összeg és elgondolkodhatnak rajta azok, akik nem ide járatják a gyereküket.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás módja: nyílt 
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 
 

11/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelete 
 

a helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
(A hivatkozott önkormányzati rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
 
 
 
3. napirendi pont: Rendelet-alkotás a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező 
közszolgáltatásról szóló 8/2015.(VI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, rendelet-alkotás a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról. 
Jegyző úr egy kicsit az indoklást elmondja.  
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Igazából én sem tudom, hogy mi a jelentősége annak, hogy ezt a fajlagos 
hulladékmennyiséget ennyire precízen meghatározzuk. Ezt így készen kaptuk emailben a Fekete 
Istvánné gazdasági igazgató-helyettes asszonytól. Tényleg benne van ebben a szilárd hulladékról 
szóló önkormányzati rendeletünkbe ez a mondat. Ez a rendelet nem az én kezem munkája, ezt 
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készen kapjuk a hulladékkezelési közszolgáltatótól pont azért, hogy szakmailag tényleg benne legyen 
minden, ami nekik kell, illetve több helyen, ahol ők szolgáltatnak, ott egységes jogi szabályozás 
mutatkozzon. Én igazából a magam részéről azt látom, hogy hiába az lenne itt a nagy 
környezetvédelem meg klíma válság közepette az elvárás, hogy csökkentsük a hulladék 
mennyiségét, a lakosság részéről pedig nő.  
 
Bitó Zsolt képviselő: Ez azt jelenti, hogy növekedni fog a családonkénti hulladék kommunális 
költsége.  
 
Máté Gábor polgármester: Nem. Ez a lényege, hogy aki a szolgáltatást végzi nem határozhat meg 
árat. Az árat a Holding határozza meg a Hulladékgazdálkodási Holding határozza meg ott fönt a 
csúcson, ő számláz és ő fizeti ki, mint szolgáltatót a hulladékgazdálkodással foglalkozó cégeket, ha 
kifizeti. Elmondom, hogy milliárdos tartozásokkal vannak. Ebből nem következik egyenesen az, hogy 
áremelés legyen.  
 
Bitó Zsolt képviselő: Az sem következik, hogy ez bármilyen formában ez szám ellenőrizhető.  
 
Máté Gábor polgármester: De ellenőrizhető ez a szám. Ha bemegyünk és megnézzük, hogy 
Pusztaszerről mennyi szemét jutott be egy év alatt és mekkora a lakosság, akkor ez egy egyszerű 
osztással ez az összeg fog kijönni. Ők ennek utána számoltak, nem a hasukra ütöttek ez biztos. 
Abban garanciát merek vállalni, hogy a Farkas Gabiék szabályszerűen csinálják ott azt, amit kell. El 
kellene téríteni bizonyos hulladék típusokat. Az a baj, hogy rengetegen tömik tele a kukát levéllel, 
rengetegen tömik tele a kukákat különböző építési, földes hulladékkal, amit teljesen fölösleges ide 
betenni, nem törődnek vele. Azt gondolom két oldalról kellene ezt elkezdeni a konyhában is el kell 
kezdeni egy kezelési kultúrát és fölülről is egy megfelelő rendszert kell kialakítani. Pillanatnyilag 
fölülről politikailag alakul a rendszer, nem szakmailag úgy érzem.  
 
Katona Mária képviselő: Szombaton éjszaka olvastam ezt az egész történetet és én ledöbbentem 
amikor ehhez a kiemelt vastag betűs sorhoz értem, hogy jól értelmezem, hogy mondjuk ez egy négy 
tagú családnál hetente 20 literrel többet tesznek ki a kukába, mint amennyit tavaly tettek ki, mert 
az van írva hogy fejenként plusz 5 van. Én is úgy látom egyébként, hogy én, aki nagyon sokfelé 
gyűjtöm szelektíven a hulladékot, illetve megkérdezném, hogy ebbe benne van a szelektív hulladék 
is?  
 
Máté Gábor polgármester: Minden benne van.  
 
Katona Mária képviselő: Mi ott a kicsikkel kezdjük, holnap is ilyen programunk van, illetve most 
hetek óta intenzíven ilyen programokon vesznek részt a gyerekek. Arra tanítjuk őket, hogy igenis 
szelektíven és igenis minél kevesebb dolog menjen bele a kommunális kukába. Most már nekik saját 
kis kukájuk van a műanyagra és az ételmaradékra is és kezdik nagyon jól kezelni. A meglátásom 
megint az, hogy hétről-hétre két tagú család tele nyomják a kukát púposra és kilóg belőle a levél, 
kilóg belőle az építési törmelék, kilóg belőle minden olyan dolog, aminek nem abban lenne a helye. 
Hallom, hogy van, aki szándékosan beleteszi a levelet és ráönt még két vödör vizet. Azt mondják, 
hogy kifizetik az árát, miért ne rakja tele minden héten a kukáját, ha egyszer úgyis ugyanannyit 
fizet, mint az, aki havonta egyszer rakja ki a kukát. Én havonta egyszer azért rakom ki, mert hadd 
rakjam már ki én is valamikor üríteni. Valahol ott kellene elkezdeni, hogy az embereket kellene arra 
ösztönözni és megtanítani, hogy nem a büntetésben látom a megoldást, hanem ösztönözni és 
tanítani ott a kicsiknél kezdjük. Nem tudom, hogy viszik haza, de tényleg nagyon sokszor olyan 
szeméttel telik meg és ez rengeteg.  
 
Máté Gábor polgármester: Igen, sok nem oda való hulladék van benne én azt gondolom, és ez 
lehetne valamennyit csökkenteni rajta. Szerintem nincs messze az idő, amikor azt fogjuk látni, hogy 
csökkenni fog.  
 
Katona Mária képviselő: Nem vagyok benne biztos, hogy nem került a kazánba, belekerül az is, 
aminek nem kellene oda kerülnie.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Van-e még egyéb hozzáfűzni való?  
 
Bitó Zsolt képviselő: Én csak annyit szeretnék, nem most majd valamikor, hogy ez az egész, főleg 
a külterületi szemét kérdése, rengeteg szemét van a külterületen, elolvastam, hogy kell javaslatokat 
benyújtani írásban. Néhány gondolat már fogalmazódik bennem.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen. Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás módja: nyílt 
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 
 

12/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelete 
 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 
8/2015.(VI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A hivatkozott önkormányzati rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
 
 
 
4. napirendi pont: Rendelet-alkotás az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról 
 
Máté Gábor polgármester: Négyes napirendi pont, rendelet-alkotás az Önkormányzat Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról. Ez egy hosszabb anyag volt és ez az alfája és omegája az itteni 
működésünknek. Kisebb módosítási javaslat volt a Kormányhivatal részéről, ezek át lettek vezetve.  
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Egy pár gondolatot a jegyzőkönyv kedvéért, hogy lereagáljuk a Csongrád 
Megyei Kormányhivatalnak a törvényességi felhívásában foglaltakat is ezért egy kicsit a részletekbe 
belemennék, illetve annyit bocsátanék előre, hogy ez a képviselő-testületnek a saját magára 
megállapított szabályai. Ennek megfelelően kellene itt nagy vonalakban szervezni a képviselő-
testületnek a munkáját, ülések rendjét stb. Én nem szeretném, ha a túlbonyolítás irányába 
mozdulnánk el, az viszont hozzá tartozik az igazsághoz, hogy önmagában ez a rendelet-tervezet, 
vagy ha elfogadják ezt a Szervezeti és Működési Szabályzatot, már önkormányzati rendeletnek 
hívjuk. Önmagában nem értelmezhető, minden kérdésre, nem tartalmaz választ. Nyilván ezt együtt 
kell olvasni a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvénnyel, amit viszonyt nem lehet abból 
átemelni bizonyos nekünk tetsző részeket, mert ha az belekerül az önkormányzati rendeletbe akkor 
meg azt teszik szóvá. Nehéz úgy önkormányzati rendeletet alkotni, hogy a törvényalkotó előírja, 
hogy ennek is benne kell lennie, annak is benne kell lennie, meg mindennek benne kell lennie, ez 
meg ez a szabály vonatkozik rá, ehhez képest a tisztelt képviselő-testület azt csinál amit akar. Nem 
sok terünk van és az ilyen kezdetű mondatok, hogy az Mötv. ilyen-olyan paragrafusában foglaltakon 
túl még pluszba beleszővünk bizonyos rendelkezéseket az SZMSZ-be az ebből adódik. A konkrét 
törvényességi felhívásra rákanyarodva igazából csak két kifogása volt a Kormányhivatalnak a korábbi 
7/2014- es önkormányzati rendeletünkkel. Az egyik a képviselői magatartási szabályok kiegészítése. 
Ezt a legutóbbi testületi ülésen is említettem, hogy valójában a jelenlegi rendelet-tervezetünk is most 
már ez a 9. §. (2) bekezdés az ami a 7/2014-be még a konkrét 9. § volt. A rendelet-tervezet 9. § 
(1) bekezdésbe azért beletettem ilyen általános jellegű megfogalmazást, hogy milyen magatartási 
szabályokat szeretnénk vonatkoztatni a képviselő-testületre. Ebben szerintem vállalhatatlan dolog 
nincsen. (2) bekezdés lett a tanácskozás rendjének fenntartása érdekében a polgármester részéről 
tehető intézkedések. A törvényességi felhívás 2. pontja volt, hogy a jegyzői és aljegyzői tisztség 
egyidejű betöltetlensége esetén mi a teendő. Ezt kell a Szervezeti és Működési Szabályzatba 
leszabályozni. Erre vonatkozólag a rendelet-tervezet 1. §-ának (9) bekezdés fogalmazza meg. Amit 
szakmai segítség nyújtás keretében javasolt megfontolásra a tisztelt Kormányhivatal, itt volt egy 
olyan, hogy magasabb szintű jogszabály megismétlése, ezzel kezdtem a magyarázkodásomat, hogy 
nehéz minden esetben elkerülni ezt. Egy-két helyen lehet, hogy benne volt, most már megpróbáltam 
még jobban kitakarítani ezt a szöveget. Remélem ez így értelmezhető és elfogadható lesz a 
Kormányhivatal részéről. A bizottságok működésének alapvető szabályai, én erre vonatkozólag azt 
mondom, hogy a bizottság saját ügyrend alapján működik. Egyébként az Mötv. azt mondja, hogy a 
bizottság működésére lásd képviselő-testület működésére vonatkozó szabályokat, ugyanezt a 
szabályozási módszert vettem át, amikor például a remélhetőleg fölállítandó előkészítő-
bizottságunknál is beleírtam azt, 18. § (3) bekezdés, az előkészítő-bizottság működésére 
vonatkozóan megfelelően alkalmazni kell az 5. 13. §-ban foglaltakat. Aki már részese volt bizottsági 
munkának, tudja, hogy nagyon jól, hogy gyakorlatilag ugyanazt a működési szabályokat, eljárás 
rendeket követjük mint a nagy képviselő-testületi ülésen, csak kicsibe. Én nem ragoznám ennél 
jobban túl a bizottság működésének a szabályozását és ez szándékoltan így került megfogalmazásra. 
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A III. pontban van benne, hogy még javasolna bizonyos célszerűségi szempontokat is figyelembe 
venni, például azt, hogy a jegyzőkönyv mit tartalmazzon. Én próbáltam erre figyelemmel lenni 
szintén a rendelet-tervezet 12. §-a az ami bizonyos dolgokat átvesz. Megfontolandó az 
előterjesztések tartalmi elemeinek felépítésének meghatározása, mely garanciális szabályként 
biztosítaná a megfelelő kidolgozott megalapozott döntést elősegítő javaslat kerüljön a képviselő-
testület elé. Tetszenek látni majd az újak, a régieknek meg bizonyára nem kell emlékeztetni, hogy 
az ami az SZMSZ-ünkben le van írva, hogy kellene kinéznie egy előterjesztésnek, mi nagyjából ehhez 
tartjuk magunkat. Ha pluszban beesik valami vagy egy vendég részéről szóban felvetésre kerül 
bizonyos dolog, mi arról is szoktunk szavazni. Jogos elvárás, hogy tudjam már a tisztelt képviselő-
testület meg a bizottság, hogy miről van szó. Én is azt mondom, hogy én személy szerint az írott szó 
bűvöletében élek, azt szoktam mondani, hogy amit az ember le mer írni azért vállalja a felelősséget, 
amit le is tud írni, az meg azt jelenti, hogy előtte ő azt vélhetően alaposan átgondolta, ha meg még 
alá is írja akkor meg végképp vállalja érte a felelősséget. A tanácskozás rendjére szerintem kitértünk. 
Az alakuló ülés rendje, az egy annyira speciális ülés, hogy azt majdnem, hogy szokásjogi alapon 
tudjuk csak levezényelni, miképpen most is így történt. A közmeghallgatás részlet szabályai, én erre 
megint nem látom indokoltnak, hogy nagyon eltérő szabályozást állapítsunk meg. A közmeghallgatás 
a képviselő-testületnek az ülése határozatképes számban jelen kell, hogy legyen a képviselő-testület 
is. Az hogy tanácskozási joggal a lakosság jelen van és hogyan kaphatnak szót, hogyan történik az 
ülés vezetése ez egyértelműen levezethető a képviselő-testületnek a munkájából is. Az hogy egy 
kicsit tágabb teret engedtünk a nyilvánosságnak az még szerintem nem követeli meg, hogy annyira 
részlet szabályokat tegyünk. Ennyiben reagálnám le a törvényességi felhívásban foglaltakat, 
remélem, hogy a Kormányhivatal részéről is ez így megfelelő lesz. Ami az érdemi része és egy kicsit 
elébe vágva egy következő napirendi pontnak, hogy az előkészítő-bizottság tagjainak a 
megválasztása. Itt most még tovább egyszerűsítenénk a bizottsági struktúrát. Az eddigiekben kettő 
bizottsága volt a képviselő-testületnek. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 
szerint a 2000 lakos alatti településen kettő feladat és hatáskört ellátó önkormányzati bizottságnak 
a megalakítása kötelező. Az egyik a vagyonnyilatkozatot kezelő bizottság a másik az 
összeférhetetlenséget vizsgáló bizottság. Erre a két feladat ellátásra kellene, hogy bizottságot 
alkosson szigorúan véve a tisztelt képviselő-testület. Annak viszont semmi akadálya nincsen, hogy 
ezt a két feladat és hatáskört egy bizottság lássa el. Ha meg már van egy ilyen bizottság akkor miért 
ne utalhatnánk mi további dolgokat az ő hatáskörébe. Az előző választási ciklusban létezett ez a 
vagyonnyilatkozatot vizsgáló bizottság, aki tényleg csak a vagyonnyilatkozatokat kezelte érdemben 
sosem ülésezett. Az elnök úr, a Fülöp képviselő úr az kicsit konstruktívan állt ehhez a dologhoz, 
majdnem, hogy érdektelenségbe fulladt a dolog. Én a magam részéről örülnék neki, és arra is tesz 
javaslatot ez az SZMSZ, hogy az előkészítő-bizottság hatáskörébe utalnánk ezt a feladatot is. 
Valójában tényleg arról van szó, hogy bizonyos nyomtatványokat elnök úrnak alá kellenek írnia, hogy 
szabályszerűen le legyen ez papírozva. A másik, ami az előkészítő-bizottsághoz hozzátevődik, hogy 
ebben ötvöződik a korábban létező pénzügyi bizottságnak, szociális bizottságnak ügyrendi és 
környezetvédelmi bizottságnak a feladata. Majdnem az első mondata az előkészítő-bizottságnál, 
hogy minden előterjesztést véleményez a tisztelt bizottság. Ez a klasszikus értelemben véve jogi és 
ügyrendi bizottságoknak a feladata szokott lenni, hogy minden frankón elő van készítve, fog tudni 
dönteni a képviselő-testület. Azt szeretném, ha itt szóban is egyértelművé tennénk, hogy némi 
trükközésre vagy félreértésre ad okot az, hogy rendkívüli ülés esetén tartsunk-e előkészítő-bizottsági 
ülést vagy nem. Valójában szeretném, ha az menne át a gyakorlatba, hogy ha ilyen azonnali 
rendkívüli ülés lenne akkor is legalább előtte egy fél órával gyorsan összeülne az előkészítő-bizottság 
és a maga módján szűk körben megbeszélgetné ezeket a dolgokat. Ebből az SZMSZ-ből az 
következik, hogy az összes előterjesztést, illetve az összes pénzügyi kihatású előterjesztést 
véleményeznie kell az előkészítő-bizottságnak. Általában rendkívüli ülés valamilyen pályázathoz 
kapcsolódóan vetődik fel, ott meg elő szokott fordulni az, hogy anyagi vonzata van egy-egy ilyen 
dolognak. Ez szerintem még egy jelentős lépés lenne a szabályos működés irányába, ha vitán fölül 
az előkészítő-bizottság a rendkívüli képviselő-testületi ülés előtt is megvizsgálná az 
előterjesztéseket. Ami még valószínűleg a további beszélgetések tárgyát fogja képezni, hogy most 
akkor három tagú bizottság, öt tag bizottság. A három tagú bizottság csak képviselő-testületi 
tagokból tevődjön össze vagy kettő önkormányzati képviselő és egy külsős tag. Az öt tagú bizottság 
esetében három képviselő és kettő külsős tag. Ezt majd a tisztelt képviselő-testület ahogy jónak 
látja. Én a magam részéről a három tagú bizottságot szőttem bele ebbe a megfogalmazásba. Ez volt 
a korábbi gyakorlat. Köszönöm szépen.  
 
Máté Gábor polgármester: Ehhez fűzném hozzá, hogy informálisan körbe nézelődtem ez ügyben, 
hogy tudunk-e öt tagú előkészítő-bizottságot alakítani. Nyilván Katival és Zsoltival is beszéltem ezzel 
a témával kapcsolatosan. Zsuzsával azért nem beszéltem, mert ő az aki a legnehezebben tud itt 
megjelenni meg neki a közéleti tevékenysége eléggé szerte ágazó én őt már nem akartam plusz egy 
ilyen feladattal terhelni. Mivel Kati is meg Zsolti is azt mondta, hogy nem tudják lelkiismerettel 
csinálni.  
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Bitó Zsolt képviselő: A bizottság létszámával kapcsolatban ugye, erről már többször beszéltünk, 
nem volt olyan ülés, hogy ez fel ne merült volna és többször átgondoltam én is. Nekem egy picit új, 
hogy a két bizottság összetolható de egyáltalán nem rossz dolog, sőt szerintem ez teljesen életszerű. 
Az elmúlt időszak tapasztalatai ez előző képviselői ciklus tapasztalatait is beleszőve. Én a magam 
részéről úgy gondolom, hogy úgy felelősséggel és például azért nem indultam még eddig soha el 
képviselőnek pontosan ezért mert nem voltam olyan helyzetbe, hogy felelősséggel tudjak bármi ilyen 
dolgot elvállalni. Most is így van, de azt viszont megértem, hogy minden olyan kérdésben amikor az 
előkészítő-bizottságnak egy komolyabb, nagyobb súlyú, hosszabb távú dolgot kell átnézni és módon 
és lehetőségem van rá nagyon szívesen csatlakoznék és a véleményemet a gondolataimat, a 
tapasztalataimat megosztva segíteném a bizottság tagjait a döntésben. Arra, hogy én folyamatosan 
következetesen jelen legyek ezeken az üléseken én nem ígéretet tenni.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm.  
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Amikor a meghívót kiküldjük a képviselő-testületi ülésre is meg ezzel 
egy idejűleg az előkészítő bizottság ülésre is, tájékoztatásul szeretném közölni, hogy a települési 
önkormányzati képviselő külön meghívás nélkül is jogosult bármikor tanácskozási joggal részt venni 
a képviselő-testület bizottságának a munkájában. Úgy szoktuk tudatni a teljes képviselő-testülettel, 
hogy a bizottsági ülés meghívója ott van. minden képviselő-testületi tagnak tudatva van, hogy mikor 
van bizottsági ülés. Akár a lakosság részéről is bárki bejöhet, mert ugyanúgy ahogy a képviselő-
testületnek az ülése nyilvános ülés.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm.  
 
Katona Mária képviselő: Én is szeretnék hozzászólni, mert Gábor is megkérdezett engem is meg 
Misi is. Én pillanatnyilag nagy érdeklődéssel figyelem a munkát és minden új számomra. 
Tapasztalatlanságomból, illetve a jelenlegi két munkahelyem, élethelyzetemből kifolyólag nem 
merem elvállalni, hogy felelősséggel tudnék ebben részt venni, viszont hogyha olyan téma van 
amiben segítségetekre tudok benne lenni akkor minden képpen megoldom és jövök. A későbbiekben 
amikor már a pályázatos munkám véget ér akkor lehet, hogy be tudok szállni.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm.  
 
Sági Mihály képviselő: Nekem nagyon vessző paripám az öt fő, mert több ember többet lát. Azért 
ostorozom ezt a bizottságot, hogy vannak képviselők, akik jelentkeztek képviselőnek. Azok közül 
behozni külsős bizottsági tagnak láthatná azt, hogy öt év múlva egyáltalán jelentkezik-e 
képviselőnek, hogy egyáltalán részt tudok-e ezekben a munkákban venni, mert ez ugyanolyan 
felelősségteljes, mint a képviselő-testületi részvétel. A bizottság, ha határozatlan képtelen annak az 
lesz a következménye, hogy nem lesz testületi ülés. Én nem örülök csak részben. Ez eddig is úgy 
működött, hogy ha orvosi ellátás, egészségügy vagy szociális vagy bármi akkor külön bementem a 
Mesihez, hogy gyere már el ehhez a témához külön meghívtam. Nagyon fájó szívvel veszem 
tudomásul venni, hogy nem tudunk öt tagúak lenni. Az előző képviselő-testületnek is ez volt a baja. 
Én most Zsolti felé fordulok, tudom azt mondtad, hogy felelősségteljesen nem tudod vállalni ezt a 
munkát vállalni, hogy mindig biztos itt leszel. Ha most hogyha úgy érzed, hogy eljutsz odáig, hogy 
szeretnél részt venni ebben a munkában, akkor, ha meg van a három képviselő most van hozzá két 
külsős, akik vállalná ezt a munkát és nem előírás, hogy három fővel már határozatképes a bizottság. 
A három szavazati joggal rendelkező, az egyik a Szabó Imre ő szabad, neki mindegy mikor van. ő 
egy olyan külsős volna, aki, ha nem beteg akkor 100% hogy a bizottsági ülésekre eljár. A másik a 
Rózsika, akinek a szakmai, bár a végére már ő is rájött, hogy hosszú évekig volt a pénzügyi bizottság 
elnöke és mégis a negyedéves beszámolókkal kapcsolatban jött rá, hogy azokat nem is biztos, hogy 
annyira át kell nézni csak a változásokat. Én, ha mégis eljutnánk odáig, hogy három plusz kettő 
akkor én azt nagyon támogatnám. Marika nevében nem beszélek, de ő azt mondta, hogy részt venne 
ebben a munkában akkor megint eljutna a képviselő-testület odáig, hogy nem a külsősökön múlik, 
hogy öt tagú legyen, hanem a választott képviselőkön. Azzal én is egyetértek, beszélgettem a 
Zsuzsával, hogy ő annyira részt vesz egyéb programokba, hogy még ezzel megterhelni a saját idejét 
nem akarja. Szeretne benne dolgozni, de inkább nem. Én arra kérlek benneteket, hogy így döntsünk 
és most előre hoztuk a következő napirendi pontot, hogy a Működési Szabályzatunkat akkor kettő 
plusz egy fővel kell elfogadnunk vagy három képviselővel.  
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Most ez a kettő plusz egyes verzió van benne.  
 
Sági Mihály képviselő: Ami itt elhangzik nem zárt ülésen az nyilvános. A vagyonosodás meg az 
összeférhetetlenség mindenféle képpen támogatom így ahogy van, ne kelljen külön még azért 
bizottság. Van olyan kitétel, hogy mit bíz a képviselő-testület a polgármesterre. Lehet, hogy nem jól 
olvasok mindent. Eddig úgy szólt, hogy a szociális tüzelő igényét a polgármester saját körben, most 
ez nincs benne.  
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dr. Jaksa Tibor aljegyző: Úgy van benne ez, hogy a települési támogatások, annak van vagy öt 
fajtája az mind át van utalva polgármesteri hatáskörbe.  
 
Sági Mihály képviselő: Azt kérdeném még, hogy a 11. § miért maradt ki ebből a sorszámozásból?  
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Erre nincs magyarázatom. Köszönöm szépen, akkor értelemszerűen 
átszámozásra kerül.  
 
Sági Mihály képviselő: Kérdezném, hogy a 17. § foglalkozik azzal, hogy helyi népszavazás. 
Kérdezem én, nagyon régi SZMSZ-ben olvastam, hogy hány képviselő kezdeményezhet helyi 
népszavazást? Vagy nem kezdeményezhet?  
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Ebben nem vagyok napra kész, erre külön törvény van. A bevezető 
rendelkezéseknél van ez a 2013. évi CCXXXVIII. törvényben leszabályozva a népszavazás 
kezdeményezéséről, európai polgári kezdeményezésről, hogy abban van-e valamilyen kitétel nem 
tudom. Számszerűen nézve a választópolgárok 20%-a kezdeményezheti, durván egy ilyen 1200 fős 
választásra jogosult létszámról beszélünk Pusztaszer esetében, ez mondjuk 240 ember. Az már azért 
egy komoly társadalmi problémát jelent szerintem, amihez mondjuk 240 ember egy ekkora 
településen is mint Pusztaszer adja a nevét.  
 
Sági Mihály képviselő: Még van egy kérdésem, hogy a 3. számú mellékletbe nagyon sok minden 
föl van sorolva. Az gondolom előírás szerint van.  
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Ezek az úgynevezett kormányzati funkciók, ezek az önkormányzatnak a 
kötelező feladatai, ami a törzskönyvi nyilvántartásba így van lejelentve.  
 
Sági Mihály képviselő: Országos közfoglalkoztatási program, út, autópálya építése.  
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Benne kell, hogy legyen, a Kincstárnál ezekkel vagyunk nyilvántartva.  
 
Sági Mihály képviselő: Ennyi lett volna a kérdésem. Köszönöm.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm.  
 
Kósáné Buknicz Mária képviselő: Én még szeretném megkérdezni, hogy itt 1. számú melléklet 3. 
pontjában a Köztársaság téri ingatlan használat, hogy amikor valaki árusítani akar?  
 
Máté Gábor polgármester: Nem engedjük, hogy árusítson.  
 
Kósáné Buknicz Mária képviselő: Jó, de akkor miért van benne?  
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Mert még így szól jelenleg a rendeletünk.  
 
Kósáné Buknicz Mária képviselő: Köszönöm.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Egyéb hozzászólás? A következő javaslattal élnék, ha 
Katinak esetleg csökken a munkája és úgy látja majd, hogy tudja vállalni nincs akadálya hogy mi 
ezen módosítsunk menet közben is. A képviselők most kicsit belekóstolnak a dolgokba és utána el 
tudják dönteni, hogy belemenjenek ebbe a helyzetbe vagy sem. Én most értem az ő hezitálásukat 
valahogy mert még nem nagyon tudják, hogy mibe fognak.  
 
Bitó Zsolt képviselő: Én a saját megerősítésemre szeretnék kérdezni. Van egy előkészítő bizottság, 
aki a rendes testületi ülések előtt megkap bizonyos anyagokat?  
 
Sági Mihály képviselő: Ugyanazt az anyagot kapja mindenki.  
 
Bitó Zsolt képviselő: Nem biztos, mert öt napirendi pont van, de nem biztos, hogy mindegyiket elő 
kell készíteni.  
 
Máté Gábor polgármester: Megkapja mindegyiket, de nem biztos, hogy tárgyalja is.  
 
Bitó Zsolt képviselő: A lényegét tekintve ugyanaz a kérdésem az előkészítő-bizottság megkapja 
az összeset, valamennyit elkezd tárgyalni. Gyakorlatilag előtárgyalja, elő értelmezi, kiegészíti, 
módosítja és utána az előkészítő-bizottság konszenzusra jut. Az anyag hogyha megváltoztatásra 
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érdemesnek tartják akkor megváltoztatják, ha nem akkor jóváhagyják, szavaznak döntenek. Ez az 
eredeti vagy módosított anyag kerül majd utána a képviselő-testület elé.  
 
Máté Gábor polgármester: Módosítási javaslatként.  
 
Bitó Zsolt képviselő: Rendben, módosítási javaslatként, de hogy az előkészítő-bizottság munkája 
a módosítás bele fog-e kerülni azt maga a képviselő-testület fogja eldönteni. Ha én azt mondom, 
hogy én részese szeretnék lenni az előkészítő-bizottságnak, részt veszek a munkában ott 
megszavazom azt, amit, utána nekem ugyanezt ugyanígy meg kell szavaznom? Ebből a 
meggondolásból én jelen pillanatban azt gondolom, hogy ha amikor időmből telik és bele tudok folyni 
nem szavazati joggal az előkészítő-bizottság munkájába végül is utána mindenképpen a végső 
szavazáson itt vagyok. Én azt gondolom, hogy nem olyan óriási ez a távolság. Csak ennyit szerettem 
volna.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Én értem ezt a dolgot. Valóban van az emberben egy 
lelkiismeret és ne vállaljunk olyat amire már most látom, hogy nem olyan mértékben tudok esetleg 
tőlem kívülálló ok miatt megfelelni ahogy saját magamtól elvárom. Menjünk így és vissza tudunk 
erre térni azt gondolom. A döntés nem a bizottságnál történik. Még így is lehetnek egyenlő 
szavazatok hogyha csak ketten vannak. Az sem baj, ha nem dönt, de legalább alternatívák vannak 
vagy kételyek vagy bizonyos támogatási oldal fölmerül vagy nem. Jön tovább a képviselő-testületi 
döntés. Még az sem biztos, hogy a bizottságnak az irányvonalát a képviselő-testület aztán elfogadja. 
Tibor, az, hogy a két külsős bejöjjön az teljesen kizárt? Én nagyon szívesen behoznám mind a kettőt.  
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Több mint a felének képviselőnek kell lenni.  
 
Bitó Zsolt képviselő: Akkor is informálisan is lehet.  
 
Máté Gábor polgármester: Menjünk neki így egyelőre kettő plusz eggyel. Köszönöm. Aki elfogadja, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás módja: nyílt 
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 
 

13/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelete 
 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
 
(A hivatkozott önkormányzati rendeletet a mellékleteivel egységes szerkezetbe foglalva a 
jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
 
 
 
5. napirendi pont: Az Előkészítő Bizottság tagjainak megválasztása 
 
Máté Gábor polgármester: Most következne a jelölés. Én nem titkoltam ezt, hogy én szeretném 
az előkészítő-bizottság, ha nem öt tagú hanem három tagúként működne akkor a Marikát és Misit 
felkérni minden képpen a tagságra. Az elnököt a tagok fogják majd maguk közül választani, arra én 
nem teszek javaslatot. Nagyon jól működött az elmúlt ciklusban ez a rendszer és a jól működő 
dolgokon szerintem nem célszerű változtatni. Külsős tagként pedig Kovácsné Rózsika és a Szabó 
Imre személye merült fel, ebben a sorrendben.  
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Így kellene a határozati javaslatot feltenni, hogy Sági Mihály, Kósáné 
Buknicz Marika, és Kovács Andrásné tagokkal hozná létre a tisztelt képviselő-testület az úgynevezett 
előkészítő bizottságát.  
 
Máté Gábor polgármester: Rózsika az utolsó bizottsági ülésen mondta, hogy ő vállalná továbbra 
is. Aki a három fő előkészítő bizottsági taggal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás módja: nyílt 
A szavazás számszerű eredménye: 
6 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
88/2019.(XI.27.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Az Előkészítő Bizottság tagjainak megválasztása 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pusztaszer Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének Előkészítő Bizottságát az alábbi személyek tagságával alakítja meg: 
 
Sági Mihály települési önkormányzati képviselő 
Kósáné Buknicz Mária települési önkormányzati képviselő 
Kovács Andrásné külsős tag. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Irattár 
 
 
 
6. napirendi pont: Beszámoló a helyi adóztatásról 
 
Máté Gábor polgármester: Hatodik napirendi pont, beszámoló a helyi adóztatásról. Van-e 
hozzáfűzni valód?  
 
Ambrus Pál adóügyintéző: Kiküldésre került a helyi adóztatásról szóló tájékoztató a képviselő-
testület részére. Szeretném hozzáfűzni, hogy a tájékoztató elkészítése óta változások történtek. A 
magánszemélyek kommunális adóból azóta befizetésre került 129 000 forint helyi iparűzési adóból 
412 000 forint, gépjárműadóból 678 000 forint. Tájékoztatni szeretném a képviselő-testületet, hogy 
a gépjármű adóztatásban a 60% átutalásra kerül a Kincstár részére minden tárgyhót követő 10-én 
történik. Ebben az évben átutalásra került 7 300 850 forint, nálunk pedig maradt 40%, ami 
4 867 235 forint. Az önkormányzat iparűzési adóerő képessége 17 292 823 forint, ami alapján az 
iparűzési adóalapja 1 235 200 649 forint. Mégis valami képet kapjunk róla az előző tagok már tudnak 
róla, de az újaknak tájékoztatás képpen el szeretném mondani, hogy a magánszemélyek kommunális 
adóalanyok száma 794 fő, ebből az építmény tulajdonosok 719 fő, telep az 75 darab. Adótárgyak 
száma 1014 darab ebből építmény 912, ebből lakás 778 darab és nem lakás 34, telek pedig 102 
darab. Kedvezményt a magánszemélyek kommunális adójában 134 fő kap önkormányzatunk 
igazgatási területén, ami összegre 402 000 forint. Gépjárműből van 867 darab a jelen állapot szerint 
ebből személygépkocsi 573 darab, motor 46 darab, tehergépkocsi 248 darab. Iparűzési adóban a 
2018. évről 205 fő iparűzési adóbevallást dolgoztam fel. El szeretném mondani, hogy a helyi 
adóztatás kintlévőségeinek a behajtását nagyon nagy körültekintéssel kell, hogy végezzem, mert a 
jogszabályok egyébként is mindig változnak. Igyekszünk a helyi kintlévőségeket behajtani, ez 
elsősorban munkabérre, nyugdíjra, egyéb rendszeres és nem rendszeres járandóságból levonással, 
gépjármű forgalomból történi kivonásával, bankszámlára küldött inkasszóval, illetve a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatalhoz átadásra kerül behajtásra. Legvégső soron végrehajtóhoz kerül átadásra. Ha van 
kérdés akkor arra szívesen válaszolok. Köszönöm szépen.  
 
Katona Mária képviselő: Szeretném kérdezni, hogy jellemzően miből adódnak ezek az 
elmaradások, elkésések? Így, hogy személy szerinti elbírálásra kerülnek, ez miből adódik, anyagilag 
vannak akadályoztatva vagy nem akarja befizetni?  
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Ambrus Pál adóügyintéző: Végrehajtás alatt van 168 fő. Az, hogy december 31-én pont ennyi, 
nem azt jelenti, hogy nem fogja befizetni januárban. Nyugdíjból, munkabérből letiltásokból nagyon 
hatékonyan tudunk közreműködni. Azért nincs könnyű helyzetben az adós, mert ha én 
megkérdezem, hogy a TB-től, hogy van-e munkahelye, munkaviszonya, két hét múlva odakerül 
letiltani, már nem lesz neki munkaviszonya, mert megszűnt és már nem is lehet letiltani.  
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Ez a sok kicsi sokra megy elve. Kis nyugdíjasoknak nyilván problémát 
jelent a 6000 vagy éppen 3000 forintos kedvezményes díjnak a megfizetése is. Szerintem nem ők 
azok, akik leginkább elsummantják ezt a dolgot. A legtöbb ember esetében nekem is ez a 
meggyőződésem, hogy nem is akarja. Ami itt nyilván név szerint nem kerülhetett bele az adózásról 
szóló beszámolóba, hogy kinek milyen nagyobb összegű tartozással rendelkező adózókat nem 
sorolhattuk föl. Nyilván mindenki sejti, a korábbi képviselő-testületi tagok pedig végképp képbe 
vannak, hogy kikről is beszélhetünk egy-egy ügy kapcsán. Ha így alábontjuk a dolgot, többeknek 
van itt egy személyben is milliós nagyságrendű tartozása. Ha ezt a négy-öt nagyvállalkozót kiemeljük 
akkor már nem is olyan vállalhatatlan az a kintlévőségi összeg. Azt viszont név szerint kiemelhetjük, 
hogy a HFI Kft, a szárító üzem élen jár az adóbefizetés vonatkozásában 8 000 000 forintos 
nagyságrenddel, helyi iparűzési adóból. Mindig kérdés, hogy nálunk a törvény szerinti 2%-os helyi 
iparűzési adó mérték meghatározás helyett 1,6%-ban határoztuk meg az iparűzési adó mértékét. Ez 
mennyire vonzza ide a nagy vállalkozókat. Nekem nincs arról tudomásom, hogy bárki emiatt ide 
települt volna, munkahelyet létesített volna viszont a fentebb említett HFI Kft-nél ez már 
nagyságrendileg az a történet, hogy ők ezzel tudnak matekozni. Úgy osztják a budapesti meg a 
pusztaszeri székhely, telephely között a fizetni valókat, hogy inkább ide jusson több. Ez nem 
mindenkire mondható el, hogy Pusztaszert helyezi előnyben, de egy vállalkozó nem ellensége a saját 
pénzének. Mindig úgy jönnek, hogy a kisebb adó mértéket alkalmazó önkormányzathoz teszem a 
nagyobb hangsúlyt és akkor ők még mindig pénzüknél vannak. Nekünk ez nagyon jó, hogy ők így 
gondolkodnak. Nem minden vállalkozó gondolkodik így. Aki megoszthatja több település között az 
adófizetési kötelezettségét nem mindenki Pusztaszer javára helyez hangsúlyt.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Pali köszönöm a részletes hozzáfűzéseidet. Van-e kérdés?  
 
Sági Mihály képviselő: Nincsen csak az iparűzési adóhoz, hogy azok a pici tizedek mit jelentenek? 
Ki is mondhatjuk, mert a valós igazság. Nagy Sándor és Kormányos között aránylag jó volt a viszony 
választás után. Majd Kormányos úr elvitte Kistelekről csengelei telephelyre a 7 000 000 000 forintos 
árbevételű céget. Ez 140 000 000 forint iparűzési adó, ami már nem kisteleké. Nagy Sándor azt 
mondta a beszédébe, hogy egy harmaddal csökken a kábelgyár bevétele. Ez a két cég számukra 
eléggé érvágás. Ezek a pici tizedek egy ekkora cégnél, mint itt a szárító üzem, hogy mit jelent. 
Javaslom az elfogadását a beszámolónak.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Egyéb kérdés esetleg? Aki elfogadja a beszámolót, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás módja: nyílt 
A szavazás számszerű eredménye: 
6 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
89/2019.(XI.27.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Beszámoló a helyi adóztatásról 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a szóbeli kiegészítésekre is 
– változatlan tartalommal elfogadja a helyi adóztatásról szóló beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
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2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Gazdálkodás helyben 
4.) Irattár 
 
 
 
7. napirendi pont: Közszolgáltatási szerződés a „PUSZTA-SZEM” Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft-vel 
 
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, közszolgáltatási szerződés a Puszta-Szem 
Kft-vel. Szokásos éves kötelezettségünk. Most annyit módosítottunk rajta, hogy nem egy évre 
kötnénk meg, hanem egész évre kötjük meg. Nem az van, hogy egy éves távlatra és jövő december 
1-vel újra foglalkozunk vele, hanem úgy hogy teljes évre. Jövő év december 31-ig szól a 
megállapodás és jövőre az utolsó testületi ülésen kell majd újra foglalkoznunk vele.  
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Annyit mondanék hozzá, hogy a Trombitás Imrével szóban 
leegyeztettem, itt a szippantott szennyvízről van most szó. Ő is természetesen partner abban, hogy 
jövő év december 31-ig megint szerződést kössön velünk. Legutóbb amikor beszélgettünk erről a 
kérdés körről akkor a Trombitás úr egy komolyabb áremelését akart, amit sikerült is végig vezetnie 
ezen a szolgáltatáson. Most kifejezetten rákérdeztem kifejezetten úgy nyilatkozott, hogy nem kíván 
a szolgáltatási díjakhoz hozzányúlni.  
 
Bitó Zsolt képviselő: Már lenne is egy kérdésem, azt keresem, hogy mennyi a lakosságnak. 2830 
Ft/m3, ennyi van ebben a szerződésben, az én értelmezésem szerint, amikor ő bárhova a 
lakossághoz ezt a szolgáltatást kivonul és elvégzi ezt a 3-4 m3-t, annál többet nem tudok elképzelni 
akkor ő ennek a köbméter szeresét plusz áfát kérhet el. Ez nagyon nem így van, mert 15 000 forint 
egy szippantás és kész. Igazából azt, hogy ő a szerződésben foglaltakban árat emelt-e vagy a 
valóságban 15 000 forintot vagy 18 000 forintot fog elkérni számla nélkül az óriási távolságra van 
egymástól. Ahhoz, hogy véleményt alkossak van egy szerződés meg van egy magyar valóság. Ez 
most egy kicsit nekem elhomályosult a jogosság, méltányolhatóság és a szerződésben foglaltak.  
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: A felvetések jogosak. Legutóbb amikor erről a szerződésről beszéltünk 
azért itt parázs vita volt, Sági képviselő úr és Trombitás úr között. Nehéz volt meggyőzni a képviselő-
testületet, hogy miért ennyi az annyi. bizonyára a Trombitás Imre készséggel megvívja ezeket a 
szócsatákat, mindenre meg van neki a magyarázata. Az megint csak biztos, hogy az 
önkormányzatnak akár a képviselő-testületnek akár külön-külön képviselőknek joga lenne egy kicsit 
a körmére nézni, hogy mennyi az annyi.  
 
Bitó Zsolt képviselő: Azt gondolom függetlenül attól, hogy mi a realitás és mi a szerződésben 
foglalt és viszonylag nagy távolságot látok. Én ettől függetlenül ezt a szerződés-tervezetet simán 
elfogadom, mert a szerződésben foglaltak a valósághoz képest a lakosságnak kedvezőbb 
szolgáltatási kötelezettségeket ír elő. Innentől kezdve azt gondolom, hogy a kérdés számunkra 
legalábbis nem az, hogy ezt így elfogadom-e, hanem az, hogy ennek milyen mértékben és hogyan 
lehet érvényt szerezni.  
 
Sági Mihály képviselő: Tényleg tavaly nagyon parázs vita alakult ki Imre meg köztem ebben a 
szolgáltatási témában. Nem válasznak szánom Zsolti ezt, de elmondta a gondjaikat is, hogy 
Kistelekre nem viheti a szennyvizet, neki Szegedre vagy Kiskunfélegyházára kell vinni.  
 
Máté Gábor polgármester: Ópusztaszerre kell vinnie, ha tudja, de a befogadás nem egyszerű.  
 
Sági Mihály képviselő: Így igaz. A gond ott van, hogy Ópusztaszeren beépített részecskeszűrők 
vannak. Ő oda tulajdonképpen a te szennyvizedet már nem viheti, amibe a WC is benne van, oda 
csak fürdővizet vihet. Abban a pillanatban amikor ez a részecske ezt megfogja onnan ő ezután 3-4 
m3 után 100-120 000 forintot kell fizetnie az ürítésért. Ezért nem viszi, hiába írjuk ide, hogy 
Ópusztaszer. A másik az, hogy ha nektek benne van, hogy össze kell neki gyűjteni. Mondjuk itt, hogy 
15 000 forint, én is ennyit fizetek és akkor én akkor szólok amikor durván 4 m3, nem kéri az áfát rá. 
Gondolja meg a lakosság, hogy ne 2m3-t vitessen el. Sikerült külön választani tavasszal amikor ezen 
vitatkoztunk és nehezen ment bele azt, hogy a megyében egyik legnagyobb cég külön választja a 
lakosságot és külön választja a közületet. Itt is külön díja van rá. A két ár között azért van különbség, 
mert azt hiszem sem én sem más nem kért tőle számlát a közületnek pedig számlát kell, hogy adjon. 
Ennek ellenére azt tudom mondani, hogy pillanatnyilag méltányos a díj. Azt is hozzátette, Ocskó Laci 
megkérdezte, hogy az ürítés során amikor kiszippantja a legtöbb helyen úgy van, hogy van a 
szikkasztó meg van utána a tároló rész. A szikkasztó részt nem is vállalja, mert az veszélyes 
hulladéknak minősül és azt teljesen másképp kell kezelni. Én javaslom elfogadni, méltányos ez az 
összeg.  
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Bitó Zsolt képviselő: Én is azt mondtam, hogy javaslom elfogadni. Azt gondolom, hogy itt néhány 
apró félreértés van. én azt gondolom, hogy magánemberként úgy viszonyulok, hogy adok számlát 
vagy nem adok számlát, de itt most azért egy kicsit más. Valóban ez a 2800 forint 4-5 m3-es 
szippantás esetén valóban körülbelül annyira jön ki. Mivel én pár évvel ezelőtt igen komoly 
beruházással modernizáltam a saját szennyvíz rendszerünket nagyjából van elképzelésem, hogy a 
70-es és 80-as évek elején épült házaknál viszonylag kevés 4-5 m3-es tartályok vannak, sokkal 
kevesebb. Nincs is módja sok embernek arra, hogy akkor üríti, mert akkorra megtelik neki. Ő egy 
vállalkozó, nem is most kezdte a vállalkozást azt gondolom, hogy a logisztikai tevékenységbe 
beletartozik az, hogy úgy igazolja vissza a lakosokat, hogy ne fél autóval szaladgáljon Szegedre vagy 
valahova, hanem ő majd megnézi, hogy mikor van tele az autó. Valóban nem vagyok profi ezekben 
a szennyvíz gyűjtő rendszerekben, de nagyon életszerű az, hogy majdnem minden átemelő ponton 
van egy szűrő. Nyilvánvaló, hogy nem a legvégére kellene elvinni, hanem annak a szennyvíz tisztító 
rendszernek az üzemeltetőjével meg kell találni azt a pontot, ahol be lehet táplálni. Ez a kiszippantott 
töltet ugyanúgy végig megy azon a szűrő rendszeren, mint az ópusztaszerieké, mert gyakorlatilag 
pontosan ugyanaz megy végig a rendszerükön, mint amit tartálykocsival mi odaviszünk. Azt 
gondolom, hogy az ópusztaszeri rendszer nem lehetetleníti el csak legfeljebb nem jó ponton 
próbáljuk beletenni azt amit mi szeretnénk. Ettől függetlenül én is elfogadásra javaslom. Egyelőre 
nem kell ezt az egész dolgot firtatni.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Jól látjátok a dolgot. Ilyenkor vagyunk abban a helyzetben, 
hogy a legkevésbé rosszat kell sajnos választani. Abban igazad van, hogy ő összeszervezhetné és 
bizonyos esetekben össze is tudja szervezni, de van, amikor nem. Ugyanaz a helyzet, mint a 
hulladékszállításnál is, hogy a 60 literes kukáért nem a felét kell fizetni. Köszönöm a megértést ezzel 
kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban rengeteg tájékoztatón veszek részt és egyre inkább abba az 
irányba megy a történet, hogy tudományosan is igazolják azt, hogy a falusias jellegű környezet ez a 
jellegű szennyvíz mizéria, ami van indokolatlan. Vannak azok a technikák, amivel helyileg nagyon 
gazdaságosan pici ráfordítással egyszeri ráfordítással és utána évtizedeken keresztüli megfelelő 
működéssel működik a rendszer. Aki megszavazza kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás módja: nyílt 
A szavazás számszerű eredménye: 
6 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
90/2019.(XI.27.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Közszolgáltatási szerződés a „PUSZTA-SZEM” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal 
2020. december 31. napjáig terjedő 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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8. napirendi pont: Megbízási szerződés Pusztaszer Községi Önkormányzat 2020. évi belső 
ellenőrzési feladatainak ellátására 
 
Máté Gábor polgármester: A nyolcas napirendi pont a megbízási szerződés Pusztaszer Községi 
Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési feladatainak ellátására. Jegyző úrnak adnám át a szót. 
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Kötelező az önkormányzatnak belső ellenőrt felkérni bizonyos alapvetően 
pénzügyi ellenőrzési feladatoknak az elvégzésére. Hosszú évek óta a Gajdán Lejla nevezetű belső 
ellenőr asszonnyal dolgoztatunk. Rendkívül felelősségteljesen és ami nekünk nem mindegy, hogy 
segítő szándékkal szokta ezeket az ellenőrzéseket megtenni. Az, hogy éppen milyen ellenőrzési 
témaköröket találunk neki az már egyrészt a következő napirendi pont kérdése, illetve vannak ilyen 
közép meg hosszútávú ellenőrzési tervek még az előző ciklusról. Amikor eljön ennek az ideje akkor 
ezt is felülvizsgáljuk. Sorrendiséget illetően ez lenne az első, hogy akkor megbízzuk a Lejlát a jövő 
évi ellenőrzési feladatok ellátásával. Mindjárt a következő napirendi pont pedig az lenne, hogy akkor 
konkrétan mit kérnénk, hogy most nézzen meg. Erre ő tett javaslatot, de ehelyett mást is kérhetünk 
tőle vagy ezek mellett. A beszámolási rendről pedig annyit, hogy mindig a zárszámadási rendelet 
elfogadása előtt kerül sor egy komolyabb beszámolójára a belső ellenőr asszonynak. Neki a jelentése, 
vizsgálati megállapításai nélkül az előző évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási 
rendeletet nem is tárgyalhatja a képviselő-testület.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm jegyző úr tájékoztatását. Van-e kérdés? Jók szoktak lenni 
ezek a konklúzió, mert dicséret szokta általában illetni a kollegákat. Kisebb észrevételek vannak 
általában.  
 
Bitó Zsolt képviselő: Áttanulmányoztam a tervet és azt gondolom, hogy ez a terv az, amit neki 
végre kell hajtani. Ezen felül, amit ő úgy gondol bármit ellenőrizhet?  
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Magától nem fog ilyenbe bele bocsátkozni. Van hosszú távú belső 
ellenőrzési tervünk korábbi évekről, középtávú meg amit ő így a következő évre rövid távon betervez. 
Ezek egymásra épülő dolgok. Ő az, aki kijelöli, hogy mit szeretne ellenőrizni ezt pedig a képviselő-
testület elfogadja. Bármikor eseti jelleggel konkrét akár gazdasági eseménynek a megvizsgálására 
is fölkérheti a képviselő-testület a belső ellenőrt. Ha bármi olyan konkrét kérdése, aggálya gyanúja 
van akár a képviselő-testületnek akár a bizottságnak vagy külön-külön a képviselőknek akkor ebben 
partner a belső ellenőr és meg fogja vizsgálni azt a konkrét kérdést, amit fölteszünk neki.  
 
 
(Körmendi Zsuzsa települési önkormányzati képviselő megérkezett; a jelenlévő képviselő-testületi 
tagok száma: 7 fő.) 
 
 
Máté Gábor polgármester: A Lejla nem egy hatóságnak a képviselője, hanem egy szolgáltatást 
nyújt az önkormányzatnak az önkormányzattal együttműködve. A nyolcas napirendi pontnál 
vagyunk. A megbízási szerződést, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás módja: nyílt 
A szavazás számszerű eredménye: 
6 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
1 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
91/2019.(XI.27.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Megbízási szerződés Pusztaszer Községi Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési 

feladatainak ellátására 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződést köt Gajdán Lejla 
okleveles pénzügyi revizor, egyéni vállalkozóval (6724 Szeged, Vér-tói út 1. IX. 50., belső ellenőri 
regisztrációs szám: 5113064) az Önkormányzat és felügyelete alá tartozó Intézmények 2020. évi 
belső ellenőrzési feladatainak ellátására. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás 
aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Gajdán Lejla belső ellenőr 
4.) Gazdálkodás helyben 
5.) Irattár 
 
 
 
9. napirendi pont: Pusztaszer Községi Önkormányzat 2020. évi ellenőrzési programjának, 
a 2020. évi ellenőrzési terv időrendi táblázatának elfogadása, továbbá a 2020. évi 
kockázatot generáló események (kockázati tényezők) meghatározása 
 
Máté Gábor polgármester: A következő napirendi pont az ehhez kapcsolódóan az ellenőrzési 
tervnek az elfogadása. Ebbe már egy kicsit belefolytunk. Van-e hozzáfűzendő kérdés? Aki elfogadja 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás módja: nyílt 
A szavazás számszerű eredménye: 
7 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
92/2019.(XI.27.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Pusztaszer Községi Önkormányzat 2020. évi ellenőrzési programjának, a 2020. évi 

ellenőrzési terv időrendi táblázatának elfogadása, továbbá a 2020. évi kockázatot generáló 
események (kockázati tényezők) meghatározása 

 
HATÁROZAT 

 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pusztaszer Községi Önkormányzat 2020. 
évi ellenőrzési programját, a 2020. évi ellenőrzési terv időrendi táblázatát, továbbá a 2020. évi 
kockázatot generáló események (kockázati tényezők) meghatározását az előterjesztés szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Gajdán Lejla belső ellenőr 
4.) Gazdálkodás helyben 
5.) Irattár 
 
 
 
Máté Gábor polgármester: Öt perc szünetet rendelek el. 
 
 
SZÜNET 
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10. napirendi pont: A Térségi Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása 
 
Máté Gábor polgármester: Akkor folytatjuk a 10. 11 és 12. napirendi pontokkal. Jegyző úr már 
fölvezette ezt a három új napirendi pontot. Sajnáljuk, hogy így van, előfordul, hogy ilyen helyzet 
alakul, de nem szeretjük. Ilyenkor szoktam azt mondani, hogy jegyző úr nézze át jó alaposan és ha 
bármi aggálya van azt fogalmazza meg és akkor utána bízunk abban, hogy az ítélőképessége a 
szokásos és meg szokott. Ilyenkor javaslom azt, hogy ne legyen gátja a tovább lépésnek az, hogy 
kevés az információ mindaddig amíg a bizalmunkat el nem játssza valami.  
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Így van, most itt lapozgatom a Térségi Intézményi Társulás társulási 
megállapodásának a módosítása ez valójában egy két oldalas módosító megállapodást jelent, meg 
utána még a módosításokkal egy egységes szerkezetbe foglalt megállapodás. Arra is rá kell, hogy 
bólintson a tisztelt képviselő-testület, de valójában tényleg ennyi a dolog lényege, hogy az óvoda 
megnevezései azok a megállapodás megfelelő pontjain keresztül víve. Van egy névbeli módosítás, 
hogy régebben Kistelek Város Polgármesteri Hivatala látta el az úgy nevezett munkaszervezeti 
feladatokat most jogszabályból eredeztethető az, hogy hogyan is hívják egy Polgármesteri Hivatalt 
Kisteleki Polgármesteri Hivatalnak kell kötelezően hívni ez van benne átvezetve. Rendkívül kardinális 
megfogalmazás. Van egy ilyen kitétel még, hogy a Társulási Tanács tagjának akadályoztatása, illetve 
távolléte esetére a helyettesítésének rendjét a települési önkormányzat képviselő-testülete 
határozza meg. Majd erről a következő napirendi pontban beszélgetünk. A települési önkormányzat 
képviselő-testülete által a helyettesítési képviseleti joggal felhatalmazott képviselő a delegált tagot 
megillető jogkörrel, teljes jogkörrel rendelkezik, jogai és kötelességei azonosak a tag 
önkormányzatok delegált tagjának jogaival és kötelességeivel helyettesítéssel a képviseleti joggal 
felhatalmazott képviselő felhatalmazó irat (szabályzat, határozat, kijelölő dokumentum) 
bemutatását, átadását követően járhat el. Ezek azok a pontosítások, meg kiegészítések, amiket a 
Kormányhivatal a Társulási Tanács figyelmébe ajánlott törvényességi felhívás keretében. Nem látok 
benne semmi olyan dolgot, amivel mellé nyúlnánk. Ez az Térségi Intézménye Társulás nevezetű 
Intézményfenntartó Társulás ez Pusztaszer meg Kistelek Önkormányzat részvételével működik. 
Régebben ennek az égisze alatt működött az iskola is meg Kisteleken az összes nevelési-oktatási 
intézmény. Utána mindenféle jogszabályi módosulások kapcsán az iskolák egyházi fenntartásba 
kerültek az óvodák pedig maradtak a két település vonatkozásában igy.  Közben pedig vannak 
bővülések, mert az ilyen-olyan bölcsődéket is bele kell vinni. Meg vagyunk elégedve a munkával, 
nyilván nem az én tisztem, hogy ezt minősítsem, de nem szokott ezzel kapcsolatban égzengés lenni. 
A pedagógusoknak a szakmai együttműködése szerintem javult. A pályázatokba való nyertesség 
esélye megint csak javult és történetesen még Pusztaszerre sem sajnálja a társulás a megnyert 
pénzből a bennünket megillető hányadot.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Aki ezt a módostást elfogadja, kérem kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás módja: nyílt 
A szavazás számszerű eredménye: 
7 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
93/2019.(XI.27.)Kt. határozat 
 
Tárgy: A Térségi Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztéssel egyező tartalommal 
jóváhagyja a Térségi Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását, és a Térségi 
Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
szövegezését. 
 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
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A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Nagy Sándor elnök, Térségi Intézményi Társulás 
4.) Irattár 
 
 
 
11. napirendi pont: A Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása Társulási 
Megállapodásának módosítása 
 
Máté Gábor polgármester: Következő a 11. napirendi pont.  
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: A következő napirendi pont, van egy ilyen Kistelek Környéki Települések 
Többcélú Társulása. Most már járásról beszélünk, de régebben ennek a megfogalmazás volt a 
Kistérség. Kistelek székhellyel és Balástya, Ópusztaszer, Pusztaszer, Baks és Csengele községek 
tagságában működik ez a Többcélú Kistérségi Társulás. Valójában ez már egy olyan Társulás amire 
az én olvasatom szerint jogszabályi értelemben véve nem lenne szükség, de a társ önkormányzatok 
közötti együttműködés annyira beváltotta a hozzá fűzött reményeket, hogy változatlan szervezeti 
keretek között ez tovább van működtetve. Csak az előnyé mutatkozik ennek is úgy a pályázatokban, 
mind a szakmai együttműködés kapcsán, egészségügy vonatkozásában. Van ennek komoly operatív 
munkája is. Csak emlékeztetőül például annak idején a nagy szennyvíz beruházás is majdnem, hogy 
ennek az összefogásaként indult volna, az éppen nem egy sikertörténet, de lehetett volna az is. Meg 
vannak itt a szervezeti keretek és szerintem is a továbbiakban is indokolt ennek a fenntartása. 
Szintén bizonyos rendkívül kardinális dolgokat kérnek átvezetni. Ez a tag megnevezéseknek a 
pontosítása, a Társulási Tanács munkaszervezeti feladatai szintén a kisteleki Polgármesteri Hivatal 
hatáskörébe van utalva, és gyakorlatilag ennyi. Utána van egy egységes szerkezetbe foglalt verzió. 
Amit igy, hogy a jegyző asszony kolleganő hívott és nyomatékosan kértem tőle, hogy ha egy mód 
van rá, akkor szűkös határidőn belül kerüljön már ide nekünk egy pecsétes aláirt verzió ebből, mert 
bizonyos pályázatokhoz nekünk is jó ha tudjuk az irattárból előszedni. Én konkrétan egy 2013-as 
verziót dugdosok utoljára beszkennelve a számitógépemen, azóta azért voltak bütykölések ebben a 
történetben.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Annyit még, hogy nyilván mind a kettőt ki fogjuk küldeni, 
azért rá tudunk nézni, hogy miről is van szó. Ebben az elővezetésben benne vannak azok az 
indokolások, mi az, ami módosítás és egy egységes szerkezetbe foglalás. Aki elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás módja: nyílt 
A szavazás számszerű eredménye: 
7 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
94/2019.(XI.27.)Kt. határozat 
 
Tárgy: A Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztéssel egyező tartalommal 
jóváhagyja a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 
módosítását, és a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegezését. 
 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
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A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Nagy Sándor elnök, Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása 
4.) Irattár 
 
 
 
12. napirendi pont: Delegálások a Pusztaszer Községi Önkormányzat tagságával működő 
társulások Társulási Tanácsába 
 
Máté Gábor polgármester: 12. napirendi pont következik.  
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: A 12. napirendi pont pedig ugye delegálások a Pusztaszer Községi 
Önkormányzat tagságával működő társulások társulási tanácsaiba. Az iménti napirendi pont volt az 
önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, ott is annak a 2. melléklete az önkormányzat 
tagságával működő társulásoknak a számba vétele. Valójában azért kellett, hogy benne legyen az 
SZMSZ-ben, hogy milyen társulásoknak tagja az önkormányzat mert a társulási tanácsot a képviselő-
testület szervének tartja a közigazgatás jogtudománya. Ezért kellene, hogy nevesítse az SZMSZ, 
hogy milyen társulásban és milyen feladatokat látnak el a képviselő-testület helyett, nevében ezek 
a társulások. Az eddigiekben az volt a helyzet, hogy az önkormányzat képviseletére jogszabály 
erejénél fogva a polgármester úr jogosult egy személyen külön meghatalmazás nélkül a polgármester 
helyett pedig az alpolgármester jogosult képviselni az önkormányzatot. Természetesen arra is van 
lehetőség, hogy a képviselő-testület megbiz települési önkormányzati képviselőt az önkormányzati 
bizonyos képviseleti jogainak vagy feladatainak az ellátásával. Olyan sűrűn azért nem szoktuk 
terhelni a képviselőket bár volt, hogy Misinek adtunk ilyen jellegű felkérést is. Most odáig ragozódott 
ez a történet, hogy a Kormányhivatalnak az elvárása az lenne, hogy külön egyedi testületi 
határozatban nevesítsük, hogy igen Máté Gábor polgármester úr jogosult és köteles képviselni az 
önkormányzatot mondjuk éppen a Térségi Intézményi Társulás Társulási Tanácsába. Helyette 
akadályoztatása esetén Nagy Emese alpolgármester asszony képviseli. Ezeket külön-külön kérném, 
hogy a tisztelt képviselő-testület szavazza, nem biztos, hogy ugyanebben a sorrendben kellene, mert 
amit mondtam a Térségi Intézményi Társulás további dilemmákra ad okot. Nyilván a Kistelek 
Környéki Települések Többcélú Társulási Tanácsába polgármester úr, alpolgármester asszony 
képviselné az önkormányzatot ez vitán fölüli. Az úgy nevezett Dél-alföldi Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulásba, amibe tag az önkormányzat szintén nem okoz problémát hogyha, 
ha polgármester úr, alpolgármester asszony képviseli az önkormányzatot. A Tiszta Víz 
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásba, ami lassan szerintem a végét járja, de még nincs 
megszűntetve maga a társulás szintén polgármester úr, alpolgármester asszony. A Térségi 
Intézményi Társulás az, ami egy kicsit gondot okoz mert ott a két tag önkormányzat két-két taggal 
van benne a Társulási Tanácsba. A polgármesterek, Gábor, illetve a Nagy Sándor polgármester úr, 
mellettük pedig két delegált tag. Pusztaszer részéről eddig Petkovné Böbe volt delegálva a Térségi 
Intézményi Társulás Társulási Tanácsába a kisteleki önkormányzat részéről pedig legjobb 
tudomásom szerint Sejben Józsi. Nyilván ez minden szakmai szempontból való indokoltságot kiáll, 
csak az a probléma, és itt a Kormányhivatalnak egy ügyiratát tudnám szó szerint idézni, hogy 
valójában megválasztott önkormányzati képviselő az, aki jogosult képviselni a Társulási Tanácsban 
az önkormányzatot. Az én olvasatomban ez azt jelenti, hogy Böbének a delegálásával probléma van. 
azért nézek Marikára, mert szerintem mind óvodapedagógus részéről mindig is te voltál Böbének a 
magyar hangja. Azzal, ha tudnád vállalni ezt a tisztséget akkor szerintem kihúztuk ennek a dolognak 
a méreg fogát. Szerintem ez egész pontosan így lenne szabályos. Természetesen annak ellenére, 
hogy a jegyző jelzi a törvényességi aggályait a tisztelt képviselő-testület úgy dönt ahogy legjobb 
belátása szerint tud. Megpróbálhatjuk azt, hogy Böbét választjuk meg delegáltként a Térségi 
Intézményi Társulás tagjai közé, de én nem lennék meglepődve, ha a Kormányhivatal ezt egy-két 
héten belül meg kifogásolná. Ez a dilemmám tárgya. Három tagságunkkal működő Társulás esetében 
nincsen probléma, hogy polgármester, alpolgármester asszony. Illetőleg arra is van lehetőség, hogy 
eseti megbízást adjon, ha végképp megálla a tudomány és polgármester úr is beteg, Emese is beteg, 
még mindig van arra lehetőség, hogy képviselő-testületi tagot bízzon meg bizonyos társulási 
tanácsban való részvételre. Nem volt erre még példa. A Térségi Intézményi Társulásnál, ahol a tag 
összetételét valójában maga a Térségi Intézményi Társulás meg a két önkormányzat szabadta meg, 
hogy egy-egy tag, két delegálttal vesz részt ebből az egyik a polgármester a másik pedig egy 
lehetőleg szakma közeli ember és ez eddig működött is, nem is volt ezzel gond.  
 
Máté Gábor polgármester: Én most fölkérném először is Marikát, hogy vállalja-e ezt a 
megbízatást? Tényleg azt mondom, hogy eljönnöd sem kell minden esetben, ha nem látjuk ezt 
nagyon fontosnak. Ott is ugyanerről van szó, ha polgármester úr meg én ott vagyunk meg ott van 
még egy kisteleki, akkor már rendben vagyunk. Vannak ilyen jellegű döntéseink, hogy a nevet meg 
kell változtatni, meg be kell írni három mondatot valamibe azért kár neked bejönni Kistelekre. 
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Lesznek olyan helyzetek, amikor úgy látjuk, hogy kell. A meghívót mindig meg fogod kapni és el 
tudod dönteni, hogy ez kardinális kérdés-e, vitát gerjesztő kérdés-e? tárgyalási joggal Böbe is jöhet, 
csak nem lesz szavazati joga. 
 
Kósáné Buknicz Mária képviselő: Igen, vállalom, köszönöm. 
 
Máté Gábor polgármester:Van-e valakinek más javaslata a témával kapcsolatban? Ha nem, akkor 
kérem, aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás módja: nyílt 
A szavazás számszerű eredménye: 
7 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
95/2019.(XI.27.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Delegálás a Térségi Intézményi Társulás Társulási Tanácsába 
 

HATÁROZAT 
 
1.) Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 41. § (1) bekezdésének második 
mondatában és 32. § (2) bekezdésének e) pontjában foglaltak alapján a Térségi Intézményi Társulás 
Társulási Tanácsába tagként Máté Gábor polgármestert és Kósáné Buknicz Mária települési 
önkormányzati képviselőt delegálja. 
 
2.) A delegált tagok a képviseleti jogosultságukat a személyi igazolványuk, lakcímkártyájuk 
felmutatásával, az azokról készült másolat átadásával, illetve aláírásukkal igazolják. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Nagy Sándor elnök, Térségi Intézményi Társulás Társulási Tanácsa 
4.) Irattár 
 
 
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Végig kellene venni a többi társulást is, tehát a Kistelek Környéki 
Települések Többcélú Társulását, a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulást, és a “Tiszta 
Víz” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulást. 
 
Máté Gábor polgármester: Akkor aki egyetért azzal, hogy én képviseljem az Önkormányzatot a 
Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulásában, és Emese helyettesítsen, kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás módja: nyílt 
A szavazás számszerű eredménye: 
7 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
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96/2019.(XI.27.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Delegálás a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása Társulási Tanácsába 
 

HATÁROZAT 
 
1.) Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 41. § (1) bekezdésének második 
mondatában és 94. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Kistelek Környéki Települések Többcélú 
Társulása Társulási Tanácsába tagként Máté Gábor polgármestert delegálja. 
 
2.) A Képviselő-testület által az 1.) pont szerint delegált tagot akadályoztatása esetén a Kistelek 
Környéki Települések Többcélú Társulása Társulási Tanácsában Nagy Emese alpolgármester 
helyettesíti. 
 
3.) A (helyettes) delegált tag a képviseleti jogosultságát a személyi igazolványának, 
lakcímkártyájának felmutatásával, az azokról készült másolat átadásával, illetve aláírásával igazolja. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Nagy Sándor elnök, Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása 
4.) Irattár 
 
 
 
Máté Gábor polgármester: Aki egyetért azzal, hogy én képviseljem az Önkormányzatot a Dél-
alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulásban, és Emese helyettesítsen, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás módja: nyílt 
A szavazás számszerű eredménye: 
7 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
97/2019.(XI.27.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Delegálás a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába 
 

HATÁROZAT 
 
1.) Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 41. § (1) bekezdésének második 
mondatában és 94. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási 
Társulás Társulási Tanácsába tagként Máté Gábor polgármestert delegálja. 
 
2.) A Képviselő-testület által az 1.) pont szerint delegált tagot akadályoztatása esetén a Dél-alföldi 
Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsában Nagy Emese alpolgármester 
helyettesíti. 
 
3.) A (helyettes) delegált tag a képviseleti jogosultságát a személyi igazolványának, 
lakcímkártyájának felmutatásával, az azokról készült másolat átadásával, illetve aláírásával igazolja. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
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A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 
4.) Irattár 
 
 
 
Máté Gábor polgármester: Aki egyetért azzal, hogy én képviseljem az Önkormányzatot a„Tiszta 
Víz” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásban, és Emese helyettesítsen, kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás módja: nyílt 
A szavazás számszerű eredménye: 
7 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
98/2019.(XI.27.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Delegálás a „Tiszta Víz” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába 
 

HATÁROZAT 
 
1.) Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 41. § (1) bekezdésének második 
mondatában és 94. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a „Tiszta Víz” Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába tagként Máté Gábor polgármestert delegálja. 
 
2.) A Képviselő-testület által az 1.) pont szerint delegált tagot akadályoztatása esetén a „Tiszta Víz” 
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában Nagy Emese alpolgármester 
helyettesíti. 
 
3.) A (helyettes) delegált tag a képviseleti jogosultságát a személyi igazolványának, 
lakcímkártyájának felmutatásával, az azokról készült másolat átadásával, illetve aláírásával igazolja. 
 
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 
4.) Irattár 
 
 
13. napirendi pont: Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről 
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. 13. napirendi pont, polgármester tájékoztatója. Ügyrendi 
javaslat, a zárt üléssel folytatnánk, és utána lesz a 13. és 14. napirendi pont. Aki egyetért a napirend 
módosításával, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás módja: nyílt 
A szavazás számszerű eredménye: 
7 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
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99/2019.(XI.27.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Napirend módosítása 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a zárt ülés témáját képező Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beadott egyedi kérelmek elbírálásával 
folytatja az ülését. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Irattár 
 
 
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm, akkor zárt üléssel folytatjuk. 
 
 
ZÁRT ÜLÉS 
 
(A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.) 
 
 
FOLYTATÓLAGOS NYILVÁNOS ÜLÉS 
 
 
Máté Gábor polgármester: Akkor folytatjuk tovább a nyílt ülést. Sok információt küldtem ki 
mindenki számára. Én most az útépítéssel kapcsolatos árajánlatokról szeretnék beszélni. Kaptunk 
még kettőt azon felül, amit kiküldtem, összesen, ha jól emlékszem öt árajánlat érkezett.  
 
Bitó Zsolt képviselő: Egy van itt és háromat kaptunk emailben.  
 
Máté Gábor polgármester: Meg van még egy, amit azért nem küldtem el, mert nem láttam 
értelmét. Komolytalanság kategórája, amit küldött, bár nem írt rossz összeget, de ezzel nem tudok 
mit kezdeni.  
 
Bitó Zsolt képviselő: Óriási az arányok eltérése az árajánlatokban, hogy fél vakon mondunk 
valamit.  
 
Máté Gábor polgármester: Nem volt más lehetőségünk a pályázati határidők miatt, meg a 
mindenféle tervezési meg ilyesmi kötelezettségek miatt, hogy egy hónapunk sem nagyon volt rá, 
hogy ezt megcsináljuk. Közben folyamatosan küzdenünk kellett a tervezőnek is mondani, hogy így 
meg úgy, még ezt pontosítja meg azt. Az utolsó nap kaptuk meg a tervezői árajánlatokat és már 
nem volt más választásunk, ott már nem lehetett agyalni rajta, hogy még ezt, hogy meg azt, hogy 
be kellett adni a pályázatot lesz, ami lesz. Van egy tervezői költségbecslés durván 7 000 000 Ft-os 
összegbe, ami a Rákóczi utcának a fekvő rendőreit tenné rendbe, illetve a Dózsa György utcán az 
aszfaltos út előkészítéséhez egy alapot produkálna. Mindentől teljesen függetlenül kértünk 
árajánlatokat. Egyrészt bejelentkezett ez Tuba-Hani nevű cég, megjelent itt egy csoport sötétebb 
bőrű embere és kaptam tőlük egy ilyen árajánlatot, hogy személyes bejárás alapján hivatkozva, hogy 
honnan szedték nem tudom, de forintra pontosan annyi összeget írtak le, amennyit a pályázatba 
nyertünk. Én ezzel nem tudok foglalkozni, azért nem is nyomtattam ki. Van egy baksi ajánlat 
Kolompár Pál részéről, nem tudom elküldtem-e, de így néz ki. Ez is belefér az összegbe, neki sem 
mondtam összeget.  
 
Bitó Zsolt képviselő: A legutolsó komolyabb útépítést itt az Ópusztaszeri összekötő utat melyik cég 
csinálta?  
 
Máté Gábor polgármester: A Délút és nem véletlenül kértem tőlük is árajánlatot. Nekik is itt van 
a teljesen profi árajánlatuk csak ez akkora összeg, hogy ez a duplája annak, ami rendelkezésre áll.  
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Bitó Zsolt képviselő: Nem biztos, hogy tárgyalási alapnak nem jó. A legtöbben fővállalkozók 
szoktak lenni, a Dél-út az kivitelező is. Amikor az Ópusztaszerre tovább menő út készült akkor a 
Probart volt a fővállalkozó az Dél-út pedig az alvállalkozó volt. A fővállalkozó határozta meg annak a 
műszaki tartalmát. Azt gondolom, hogy sokkal jobban járunk, ha olyan céggel alkudozunk, próbálunk 
műszaki tartalmat és árat egyeztetni, aki egyben kivitelező is.  
 
Máté Gábor polgármester: Ez mindegyik olyan egyébként. Egyik sem olyan, aki alvállalkozót hoz 
be a rendszerbe. A Probartot is félre tehetjük, mert túl is lépett jelentősen az összeggel. Mindegyiknél 
van aggályom. A Délutat azért tenném félre, mert akkor árkülönbözetet küldött, hogy abban nincs 
mit alkudni. A következő a Harmath féle cég a Vasvilág Kft, ő kint volt megnézte a területet. Ő azt 
mondta, valahonnan tudta ő is az összeget, hogy 7 000 000 az, amivel tudunk játszani. Azt mondta, 
hogy egy kicsit több, de bevállalja azt, amivel több lenne, hozzá igazítja ehhez az összeghez a dolgot. 
Ami nekünk rendelkezésünkre áll az a tört beton és mart aszfalt, de a mart aszfalt láthatóan nem 
biztos, hogy elegendő lesz. A kivitelezők egy része, mindenkinek megmutattam a rendelkezésre álló 
alapanyagokat a többsége rendben találta a Dél-út az kevesellte a tört betonnak a mennyiségét. A 
Harmath Sanyi is azt mondta, hogy lehet, hogy nem elég, de neki van, ha kell ezt még hozzá tudja 
tenni. Nyilván a kivitelezéskor ez majd alakul. Ellenben én arra gondoltam még, hogy lesz egy 
bizonyos körülbelül 300 m3 kitermelt föld, aminek a sorsáról lehet valamilyen formában még 
alkudozni. Arra gondoltam, hogy a kitermelt föld a templom környékére elhelyezhető lenne, de a 
templom környékén a földdel feltöltése benne van a templom építésének a költségébe. Arra 
gondoltam, hogy ha úgy tűnik, hogy az alapanyag nem elég, a tört beton, a föld fejében a szükséges 
alapanyagot berendelnénk olyan formában, hogy én beszélnék a templom építővel, hogy megkapja 
azt a földet, de a szükséges tört betont fizesse ki. Nyilván az árát össze kell rakni. A tervező is 
fölmérte a rendelkezése álló anyagot, meg a kivitelezők egy része is. Volt, aki azt mondta, hogy vagy 
elég lesz vagy nem, volt, aki azt mondta határozottan, hogy nem lesz elég. Én most úgy látom így 
elsőre, hogy talán a Harmathé a legmegbízhatóbb. Közel is van, nem kell messzire jönnie, 
rendszeresen itt van, elég komoly beruházásokban vesz részt Szegeden és mindenfelé az országban, 
felkészült egy ilyen munkára. Ha a Magyar Falu Program keretében előfordulhat, hogy lesznek még 
további aszfaltozási lehetőségek. Ha itt most kihozza a munkát nullára a maga részéről akkor a 
későbbi pályázatnál tud valamennyi nyereséghez is jutni. Milyen irányban menjünk el? Mindenki az 
utat idén megcsinálná, az aszfaltozást természetesen csak tavaszra.  
 
Sági Mihály képviselő: A Probart árajánlatnál van egy kérdésem. Azt írja, hogy Pusztaszer Dózsa 
György utca földút felújítás, a Hétvezér utca és a Kossuth utca közötti szakasz. A Harmath Sanyinál 
az Ady Endre utca túl sokra van árazva, a többinél kevesebb. Muszály mindent vele, vagy csak 
bizonyos dolgokat csinálnánk meg vele?  
 
Máté Gábor polgármester: A járda építéssel még nem kell foglalkozni. Ennél azt kell tudni, hogy 
ebben nekünk anyagköltség van a pályázatban 2 500 000 Ft összegben, amit úgy tűnik, hogy a 
Vastag Andreáéktól mi közvetlen be tudunk szerezni.  
 
Sági Mihály képviselő: Én támogatnám.  
 
Bitó Zsolt képviselő: Én is.  
 
Máté Gábor polgármester: Akkor a Sanyival elkezdek konkrétan tárgyalni. Ezt a földkérdést 
megoldjuk. Egyelőre ebben az irányban fogunk menni. Köszönöm a támogatást. Jegyzői pályázat a 
következő téma. Pálfordulás tűnik a Tóth Tibor hozzáállásában remélem ebben az irányban fog 
továbbra is haladni. Nyilván azért ne bízzuk el magunkat, résen kell lennünk ebben a témában. 
 
(Bitó Zsolt települési önkormányzati képviselő távozott; a jelenlévő képviselő-testületi tagok száma: 
6 fő.) 
 
Máté Gábor polgármester: Próbáltam szorítani a határidőket, nyilván a különböző adminisztratív 
átfutási időket. Határozottan azon van, hogy az általunk elképzelt történet valósuljon meg. Tibor 
pályázni tudjon, ha pályázik első számú esélye legyen és utána olyan aljegyzőt hoznak, akit akarnak. 
Megpróbálunk természetesen jól együttműködni. A baksiakkal is beszéltem, igazából nem állt 
ellenük, de föladná a leckét nagyon. Itt már van egy bejáratott rendszer, de Baks irányába nem 
lenne egyszerű. Még akkor sem, ha teljes mértékben ráállnánk a dologra. Számolva azzal, hogy talán 
jó irányt vett a dolog és majd, hogy nem elnézést kért a Tibor tőlem. Azon csodálkozom, hogy 
belátta, de nem mindjárt a testületi ülés után.  A testületi ülés után kedden hívott föl engem, hogy 
aludt rá egyet és tényleg igazunk van. juhász Tündénél is voltam és ő is nagyon mellettünk állt eben 
a témában, az a korrekt eljárás, amit mi követtünk. Tiborral is azt beszéltem, hogy itt nem 
győzteseknek meg veszteseknek kell lennie, hanem nyerjünk mindnyájan ezen a történeten. 
Semmilyen veszteséget nem fognak szenvedni, ha Tibor viszi, sőt nekik is megnyugtatóbb lesz, hogy 
egy tapasztalt, jó szakember ellenőrzi a dolgokat. Volt még egy pénteki Társulási ülés Kisteleken, 
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ahol szintén szóba került ez a dolog és én szintén a kollegáknak elég keményen elmondtam, hogy 
elbánásban volt részünk. Mikor vége lett ennek a társulási ülésnek akkor ő jött oda hozzám, hogy 
akkor hétfőn üljünk le. Hétfőn egészen más hangnemben jött és egészen másképp beszélt. Azt 
mondta, hogy átgondolta és valóban a Tibor számára ez egy méltatlan helyzet és ő is úgy gondolja, 
hogy ez így lesz jó. Ettől kezdve már a Csépe Bandi is megjelent a képben név szerint is. Nyilván itt 
nekünk is kell majd toleranciát, óvatosságot, mert a hivatalban nem minden dolgozó tapsol azért, 
hogy a Tibor lesz a jegyző. Tiboron is múlik, hogy meggyőzze őket, hogy jó lesz az, hogy ő lesz a 
jegyző nekik is. Ezen leszek én is, hogy ez így legyen. Ennyit a jegyzői pályázatokról.  
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ma volt testületi ülés Bakson a mi 
felkérésünket tárgyalják.  
 
Máté Gábor polgármester: Én azt mondtam Búza Zsoltnak, hogy interjúvolja meg a testületet, 
hogy hogyan viszonyulnak a társuláshoz. Annál is inkább, mert nekik öt év múlva tuti, hogy társulni 
kell, úgy, hogy lehet, hogy öt év múlva át kell gondolni, hogy három település három település hoz 
létre egy hivatalt vagy melyik kettő hoz létre egyet. Bergendóc Szövetkezet, azt mondtuk, hogy 
november 30-ig adunk lehetőséget. Következőre jutottam az Ildikóval, ő a szövetkezeti tagság elé 
vitte a dolgot és a tagság hozzájárult ahhoz, hogy felbontsuk közös megegyezéssel a szerződést. Azt 
kérte, hogy december 31-vel bontsuk fel. Mondtam, hogy semmi akadálya, ők utána onnan 
kipakolnak. Én kértem árajánlatot a tető átrakására, helyretételére a Katona Tónitól, 270 000 forint 
a munkadíja.  
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Azt akkor azért szavazzuk meg. Legyen egy szó szerinti határozatunk, 
hogy december 31-vel közös megegyezéssel.  
 
Sági Mihály képviselő: Az egy elmulasztott kötelezettsége volt a régi képviselő-testületnek, hogy 
nem hozott benne döntést. Én is azt mondanám, hogy azt külön fogadjuk el.  
 
Máté Gábor polgármester: Nem fejeztem még be a témát. Azért mondtam ide ezt a Katona Tóni 
féle történetet, mert a mai nap bejött hozzám egy úriember úgy hívják, hogy Csizmadia László és 
azt mondja, hogy őneki december 14-én egy rendezvénye lenne a Pusztabíró házánál és az Ildikó 
azt mondta, hogy ő már ott nem adhat szállást. Neki nem is igazán a szállás kell, ő már 2-3 éve 
csinál ott egy rendezvényt birkát vágnak ez, az és annyira jó ott a hangulat, annyira jó ott minden 
helyzet, hogy igazából a konyhából a meleg víz hiányzik, de egyébként neki az annyira tetszik és 
teljesen kétségbe van esve, hogy ő most akkor nem csinálhat ott. December 31-ig az Ildikónak van 
ott jogosultsága, megelőlegeztem, hogy nem lesz ezzel nektek problémátok. Azt mondta, hogy ő 
szeretné üzemeltetni ezt az épületet és ő neki olyan vállalkozása van, amivel ő föl is újítaná ezt az 
épületet és utána bérleti díjból letudjuk. 14-én úgy jönnek, hogy föl is mérik, hogy mit kellene az ő 
működésükhöz igazítani rajta. Van neki építkezési jellegű vállalkozása, a nyílászárókat kicserélné, 
tetőt kicsit megigazítaná, neki nem kellene ott se füvet nyírni. Ezek után rögtön adtam neki egy 
könyvet is. Szimpatikus, korrekt, intelligens ember volt. Pálmonostorán lakik az Ihász Toncsiékkal 
szembe van egy tanya, itt lakik Lehegőben. Minden ügyét itt intézi Pusztaszeren. Most azt mondom, 
hogy a közös megegyezéssel történő szerződés bontáshoz, ha a képviselő-testület hozzájárul akkor. 
Van-e kérdés?  
 
Katona Mária képviselő: Én csak annyit szeretnék, hogy az üzemeltetést hasonlóan gondolja, mint 
Ildikó?  
 
Máté Gábor polgármester: Nem akarja hirdetni egyáltalán. Ők birkát és disznót vágnának 
rendszeresen csoportoknak.  
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Egy szerződésben csak vissza kellene, hogy köszönjön ez.  
 
Máté Gábor polgármester: Persze. Utána is olvasott rengeteget és sok információja volt. A közös 
megegyezéssel történő szerződés bontás, aki jónak tartja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás módja: nyílt 
A szavazás számszerű eredménye: 
6 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
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104/2019.(XI.27.)Kt. határozat 
 
Tárgy: A Pusztabíró Háza bérleti szerződésének megszüntetése 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pusztaszer Községi Önkormányzat és a 
Bergendóc Szociális Szövetkezet között a Pusztabíró Házára vonatkozóan létrejött bérleti szerződést 
közös megegyezéssel 2019. december 31. napjával megszünteti. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos dokumentumok 
aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Bergendóc Szociális Szövetkezet 
4.) Gazdálkodás helyben 
5.) Irattár 
 
 
 
Máté Gábor polgármester: A közmeghallgatásra egy időpontot kellene megbeszéljünk, mert az 
nem tud szerda 14.30 perc lenni. 17 órakor legyen minden képpen, de melyik nap.  
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Nekem 11-ét mondtál utoljára.  
 
Máté Gábor polgármester: December 11 az szerda, csak nem tudjuk a fél 3-at tartani. Ha nincs 
ellenetekre akkor két hét múlva szerdán tartanánk meg a közmeghallgatást.  
 
Körmendi Zsuzsa képviselő: Az nekem biztos, hogy nem jó. 
 
Máté Gábor polgármester: Mi lenne jó?  
 
Körmendi Zsuzsa képviselő: Azon héten a péntek.  
 
Katona Mária képviselő: Akkor van az adventi műsor.  
 
Sági Mihály képviselő: Azt azért tudni kell, hogy itt határozatképesnek kell lenni a képviselő-
testületnek.  
 
Máté Gábor polgármester: Feltétlenül. Az első közmeghallgatáson jó lenne, ha mindenki ott lenne. 
Utána való hétfő? A képviselő-testületnek ülés tervet kell készíteni erre javaslatot tesznek a 
képviselő-testületi tagok, az SZMSZ-ben benne van, hogy december 1-ig. a közmeghallgatásig jó 
lenne, ha javaslattal élnétek. Ehhez segítségként ki fogjuk küldeni holnap jegyző úr által az idei 
tervet. Vannak előírt dolgok, amiket tenni kell. Bármilyen javaslattal élhettek, hogy mivel 
foglalkozzunk, mit nézzünk meg, mire hozzunk rendeletet, mire vagytok kíváncsiak, mit 
számoltassunk be, stb. ha van pluszba javaslat azt emailbe küldjétek el, hogy melyik hónapra 
javasoljátok és mit javasoltok.  
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Annyit mondanék én ehhez, hogy sokkal kevesebb az ami a munkatervbe 
tényleg tervezhető napirendi pont mint az amit ténylegesen tárgyal is a képviselő-testület. Az, hogy 
miket tárgyalunk évről évre ugyanabba az időszakba ezt kiválóan nyomon lehet követni a 
honlapunkon. 2014 óta minden képviselő-testületi ülésnek a jegyzőkönyve digitális formában pdf-be 
föl van töltve. Annak mindjárt az első egy-két oldala arról szól, hogy akkor miket tárgyaltunk.  
 
Máté Gábor polgármester: Valójában mindig sokkal több napirendi pont volt, mert mindig jött be 
adhok dolgok. A honlapon meg tudjátok nézni az adott hónap adott napjához tartozó, sőt a rendkívüli 
üléseket is meg tudjátok nézni. Előfordulhat az, hogy egy rendkívüli ülésen tárgyalt dolgot érdemes 
behozni testületi ülésre.  
 
Sági Mihály képviselő: Általában 8 tervezett ülés van és 13 alatt nem szoktuk megúszni. 
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Máté Gábor polgármester: 9 van a közmeghallgatással együtt.  
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Azért, mert júliusra, augusztusra általában nem szokott terveződni 
testületi ülés, de mindig van.  
 
Kósáné Buknicz Mária képviselő: A közmeghallgatással kapcsolatban egyeztettem és nekem a 
16-a a jó.  
 
Máté Gábor polgármester: Jó, akkor 16-a 17 óra. Adventi ünnepeket is fogunk tartani lakossági 
igényre. Mondtam, hogy semmi akadálya, mi minden támogatást megadunk, ha van, aki mellé áll. 
Zsuzsáék ezt kézbe is vették és eddig nem kértek semmit. Azt tudom, hogy péntek délelőttre kell a 
segítség, csak időben szóljatok, hogy mire van szükség.  
 
Körmendi Zsuzsa képviselő: meg van minden hozzá.  
 
Máté Gábor polgármester: Akkor ez minden pénteken este 5 órakor ott lesz egy ilyen kis rövid 
műsor.  
 
Körmendi Zsuzsa képviselő: Most az elsőt úgy beszéltük Zsófival, hogy az elsőt talán nem 
csináljuk olyan nagy volumenűre. A gyerekek lesznek megkínálva egy kis teával, sütivel.  
 
Máté Gábor polgármester: Annyit tennék még hozzá, hogy idén is van fenyőfa felajánlás azt majd 
gondoljuk át, hogy a koszorú és a fenyő milyen viszonyban legyen.  
 
Katona Mária képviselő: Ebben a dologban én is érintett vagyok, mert mi csináljuk az iskola 
részéről a műsort is. Amikor fölmerült ez az ötlet, akkor Zsófi átjött az iskolába és megkérdezte, 
hogy mi partnerek lennénk-e, kivisszük-e a műsort vagy egyáltalán mit csinálunk. Mondtuk neki, 
hogy szívesen kivisszük viszont a mi műsoraink mivel tanítási időre vannak szabva ezért ezek ilyen 
10-15 perces műsorok. Abban maradtunk, hogy oké, de jó lenne, ha lenne mellettünk más is és nem 
ezért a 10 percért jönne ide a falu közönsége, nehogy az legyen, hogy ennyi volt az egész. Már most 
nem is tudunk többet, ez most egy szép kis kerek a 3. 4. osztályosaimmal csináljuk az első műsort. 
Lesz-e mellé valami akármikor is?  
 
Körmendi Zsuzsa képviselő: Most az elsőn még nem, de a másodiktól becsatlakoznak a 
Dalárdások. Én azt gondolom, hogy ez az első év, mivel eddig nem volt advent, nem hiszem, hogy 
bárki kifogásolná a hosszúságát ennek.  
 
Máté Gábor polgármester: Nem kell hosszú műsornak lenni, egyrészt mert kint van külső térben, 
itt a gyertyagyújtás maga a lényeg. Ahhoz van egy kis körítés, meggyújtjuk a gyertyát énekelünk 
aztán hazamegyünk.  
 
Máté Gábor polgármester: Technikailag nekünk a hangosítás, amit Józsi áthozott abban 
maradtunk, hogy a mikrofonozás nem megy, mert a kicsikkel azt nehéz begyakorolni. Az álló 
mikrofonhoz nincsen állványunk nem úgy gyakoroltuk be, hogy ők lépkedjenek. Megpróbáljuk 
természetes hangjukon előadni nem tudom mennyire fog ez így menni. Kell Józsinak egy asztal meg 
szék, kell nekünk is asztal az eszközeinknek. Szeretném, ha valamelyikőtök Zsófi, te vagy Emese 
mondanátok valamit erről az egészről megnyitnátok ezt az egész sorozatot, az adventről meg az 
adventi ünnepségekről, azt nem én szeretném.  
 
Máté Gábor polgármester: Ez még eddig nem merült fel, de készülhetünk rá. Én ott leszek és egy 
köszöntést fogok tudni tenni, de nem tudok a műsor része lenni. A véleményem az, hogy az advent 
egy egyházi ünnep, az egyháznak kellene az élére állni. Az lenne az igazi, ha valamelyik pap jönne.  
 
Katona Mária képviselő: A másik pedig, hogy mikor kezdjük?  
 
Máté Gábor polgármester: Csináljunk egy koreográfiát, ha szükséges.  
 
Katona Mária képviselő: Erre gondoltam igen. Az a lényeg, hogy a falu közönségét köszöntsd. 
Most azért tudjuk, hogy pénteken nálunk nincsen tanítás a gyerekeket úgy kell hogy behívjam vissza. 
Eddig a gyerekek és a szülők azt jelezték, hogy természetesen hozzák őket vissza. Beszéljünk az 
utolsó adventről és a karácsonyról is. Többféle variációt hallottam, az utolsó advent 20-án van. mi 
reggel meggyújtjuk az iskolában az utolsó gyertyánkat utána már 11 órakor iskolai karácsonyt 
tartanak itt a közösségi házban. Utána gyújtjuk meg itt a koszorún a falunak az utolsó gyertyát és 
utána bevonulunk és megtartjuk a falukarácsonyt. Ez akkor 20-a mert én a nyugdíjasoktól 23-át 
hallottam vissza.  
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Máté Gábor polgármester: Ezt ők nem tudják, 20-a. Az a baj a Dalárdánál, hogy a Misi bácsi 
visszalépett az irányításból és most Ilike meg Kaczur Pali, ők nem azok a típusok, akik kreatívan 
tudnának ebben részt venni.  
 
Katona Mária képviselő: A következő még egy technikai dolog a tavalyiból tanulva a falusi 
karácsonyi ünnepségre azt a kis padot onnan eltüntetném, ami tavaly ott volt.  
 
Máté Gábor polgármester: Semmi akadálya. Elindítjuk a tél folyamán és tavaszra a parkosítást a 
sportépületnél. Kész van a vázlatterv, Emesét bíztam meg vele, hogy a vázlattervek alapján próbálja 
meg összeszedni a dolgokat. A növények beszerzését, honnan tudjuk beszerezni, mennyiért. 
Természetesen a közmunkásokkal el fogunk mindent ültetni. Ezek nagyon szeretném, ha tavaszra 
már ezek a növények a helyükre kerülnének és az ezzel kapcsolatos munka elindult. Megkeresett 
Csanytelekről az új polgármester és jelezte, hogy van náluk egy fogorvos, aki fél praxis visz és másik 
fél praxist is szívesen vállalna. Mondtam, hogy a legjobbkor jött és nekünk minden meg van erre. 
Fel is vettem vele a kapcsolatot. Egy fiatal fogorvosnő, már volt megbeszélve, hogy csinálunk egy 
személyes találkozót és megnéztük volna a rendelőt, de aztán közben egy olyan információhoz jutott, 
hogy ő úgy tudja, hogy külön járásban nem vállalhat praxist. Nincs abban a helyzetben 
Magyarország, hogy egy ilyen helyzettel gátolja meg hogy egy fogorvosi szolgálat fölépüljön egy 
faluban. Azt mondtam neki, hogy ennek utána kell erősen nézni. Azért nem jön el ma, mert bemegy 
inkább Szegedre és megérdeklődi, hogy akkor ez, hogy van és mi a lehetőség erre. Telefonált is, 
hogy lent volt az ÁNTSZ-nél, de nem tudtak neki választ adni. Kérték a türelmét, hogy holnapra 
ennek utána fognak nézni. Én mondtam neki, hogy ha bárhol megakad ez a dolog azonnal szóljon, 
mert ehhez akkor törvény-módosítást fogunk kezdeményezni. Itt tartunk pillanatnyilag ebben. 
Elkészült a piactérhez a két ponyva, amiről már egyszer beszéltem, hogy próbáljuk a piactere 
körbevenni úgy, hogy később egy zárt rendezvénytérré is tudjuk alakítani viszonylag egyszerűen. 
200 000 forint volt a kettő és nagyon patent, nagyon jól néz ki. Ha jártok a piacon szombaton is meg 
szerdán is megnézhetitek, le lehet tekerni, be lehet tekerni. Ez most kísérleti jelleggel van fönt. Ha 
beválik és úgy látjuk, hogy tényleg jó, akkor az összes oszlop közbe vagy egyszerre vagy szép 
fokozatosan kiépíteni. Fél éve van az önkormányzatnak arra, hogy megalkossa a gazdasági 
programját. Meg kell tennünk ezt természetesen előírás. Én el fogom küldeni mindenkinek az előző 
ciklusét. Ötleteket lehet adni, hogy mivel foglalkozzunk, mi az, amit meg akarunk valósítani, mire 
koncentráljunk. A LEADER program keretében két pályázatunk van bent, mind a kettő támogatást 
nyert. Az egyik a wifi pont kialakítása itt a hivatal előtti területen. A másik pedig az Alapítvány által 
beadott pályázat, ami színpad és hangosító eszközök és rendezvény szervezésére szolgál. A 
rendezvényt magát jövőre kell majd augusztusban megszerveznünk, ez még előkészítés alatt van, 
de a színpadot már megrendeltük és ha minden igaz a karácsonyi ünnepre már itt lesz. Egy egészen 
egyszerű furgonnal el lehet hozni. Mivel a Bárkányi Paliék minden héten 2-3 nap dolgoznak Pesten 
beszéltem a Palival, hogy amikor jelzik, hogy mehetünk a dologért, én fölmegyek Palival bepakoljuk 
és mikor jönnek haza akkor hazahozzuk. Kérdése van-e valakinek? Ennyit szerettem volna mondani. 
Aki elfogadja a beszámolómat, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás módja: nyílt 
A szavazás számszerű eredménye: 
6 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
105/2019.(XI.27.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester tájékoztatóját a 
két ülés közötti időszak eseményeiről. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
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A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Irattár 
 
 
 
14. napirendi pont: Kérdések, bejelentések 
 
Máté Gábor polgármester: Kérdések, bejelentések napirendi pont.  
 
Nagy Emese képviselő: Meg szeretném kérdezni, hogy én ezt már az előző ciklus alatt is 
fölvetettem, a piactérrel kapcsolatban, hogy nem lehetne valami olyat kitalálni, nem pont a heti több 
alkalomra gondoltam, hanem a közmunka programosok közül valaki reggel odamenne kinyitná, 
becsukná az ablakot, sokszor látom ég a villany, nyitva van az ablak kicsit föltakarítana, odafigyelne, 
ha kell ponyvát le, ponyvát föl. Ott, ha végzett elmegy haza ebédelni aztán elmegy oda a közösségi 
házhoz, ha kell ablakot pucol, ha kell föltakarít. Ilyet nem lehetne valamit kitalálni? Nem úgy, hogy 
egyik nap az egyik másik nap a másik, mert majd az lesz, hogy mutogatnak egymásra. Esetleg lenne 
az is, hogyha kell akkor ablakot nyit, szellőztet megpucolja. Nem lehetne valami ilyet? Ez csak egy 
ötlet.  
 
Máté Gábor polgármester: A közmunka programban konkrét témák vannak, ezt így nem rakhatom 
bele. Azt megtehetjük, hogy a közmunka programból valakit kijelölünk, akinek egyébként nem ez 
lenne a feladata, mert meg van hogy milyen célokra lehet a közmunka programot fordítani. Ettől 
függetlenül csinálnak számtalan olyan dolgot, ami nem része a közmunka programnak. A WC-ben 
mozgásérzékelő van, nincs bent kapcsoló.  
 
Nagy Emese képviselő: Egyébként ott ki takarítana a sportépületben? Azt is használja az iskola.  
 
Máté Gábor polgármester: Hát mi. További kérdés?  
 
Kósáné Buknicz Mária képviselő: Elsősorban gondoltam csak elmondom, hogy én furcsának 
találtam, hogy a temető domb nem lett a halottak napjára rendbe téve. Nagyon csúnya volt, a nagy 
gazok felnőve és ezt egyébként mástól is hallottam.  
 
Máté Gábor polgármester: Igen az a Gábor feladata, odáig nem jutott el, a temető többi része 
rendben volt. Gábornak minden egyes alkalommal külön-külön mondani kell. Ha nem megyek ki és 
hívom fel a figyelmét minden egyes alkalommal akkor nem fogja megcsinálni. Nem tudok rá mit 
mondani, elküldtem volna már, de nincs, aki ezt elvállalja. Fél állásban csinálja, nem tudok mit 
mondani rá.  
 
Kósáné Buknicz Mária képviselő: A másik dolog pedig, hogy örömmel hallottam mert 
beszélgettünk róla hogy a Horváth-Babos Csilla az iskolában felvilágosító munkát csinál ezzel a 
bántalmazás, zaklatás, internetes zaklatás témában és ennek nagyon örülünk, mert szükségük van 
erre a gyerekeknek.  
 
Máté Gábor polgármester: A Csillát direkt kértük erre a dologra egyrészt mert voltak olyan 
információk amire nem lehetett nem rámozdulni. A Csilla erre erősen rákoncentrálva olyan 
elképzelésből is, hogy hátha kijönnek bizonyos információk a gyerekektől ami egyébként nem juthat 
el csak így szóbeszéd formájában hozzánk, de addig nem tudunk lépni amíg nincs konkrétum.  
 
Kósáné Buknicz Mária képviselő: Köszönöm szépen.  
 
Sági Mihály képviselő: Marikához csak annyit, hogy panasz vagy elmondás a Halottak napja 
környékén, hogy mit lehetne tenni annak érdekében nem tudom ki lakja a Bárkányi Pali féle tanya 
felől ez erdő az utolsó sírok alá is benő a gyökere a másik, hogy a lombozata teljesen bent van a 
kerítésen belül. Lehet-e ezzel kapcsolatban valamit csinálni? A másik dolog, szomorú, hogy te 
mondtad az adventtel kapcsolatban, hogy nem figyelünk egymásra. Lehet, hogy nekem rosszabbul 
esett, iskola társam, munkatársam, barátomnak a temetésén voltam kint és szomorúan 
tapasztaltam, hogy már még az sem tiszta. Nem tudom meddig jutunk ezekben a dolgokban, hölgyek 
összeálltak és ott beszélgettek hangosan. Vonuljanak ki a kapuba, mondják el egymásnak. Harmadik 
dolog, kérdezem én, mint hogy fölvilágosítást folytatunk tudom, hogy engem erről az oldalról nem 
szeretnek, de az utóbbi másfél hónapban Pusztaszeren annyi közlekedési baleset volt mint máskor 
egész évben. Mit lehetne ez ellen tenni? Megint azt tudom mondani, hogy nem én, nem a 
polgármester, közösen tudunk csak tenni. Van, amiben hatósági intézkedések kellenének, itt a 
faluban lépten-nyomon látom, sajnos tudom, úgy vezetnek járműveket, hogy a jogosítványa szól 
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HATÁROZATOK JEGYZÉKE 
 

Sorszám Tárgy Határidő 
87/2019.(XI.27.)Kt. határozat Napirendi pontok elfogadása azonnal 
88/2019.((XI.27.)Kt. határozat Az Előkészítő Bizottság tagjainak 

megválasztása 
azonnal 

89/2019.(XI.27.)Kt. határozat Beszámoló a helyi adóztatásról azonnal 
90/2019.(XI.27.)Kt. határozat Közszolgáltatási szerződés a „PUSZTA-SZEM” 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel 
azonnal 

91/2019.(XI.27.)Kt. határozat Megbízási szerződés Pusztaszer Községi 
Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési 
feladatainak ellátására 

azonnal 

92/2019.(XI.27.)Kt. határozat Pusztaszer Községi Önkormányzat 2020. évi 
ellenőrzési programjának, a 2020. évi 
ellenőrzési terv időrendi táblázatának 
elfogadása, továbbá a 2020. évi kockázatot 
generáló események (kockázati tényezők) 
meghatározása 

azonnal 

93/2019.(XI.27.)Kt. határozat A Térségi Intézményi Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása 

azonnal 

94/2019.(XI.27.)Kt. határozat A Kistelek Környéki Települések Többcélú 
Társulása Társulási Megállapodásának 
módosítása 

azonnal 

95/2019.(XI.27.)Kt. határozat Delegálás a Térségi Intézményi Társulás 
Társulási Tanácsába 

azonnal 

96/2019.(XI.27.)Kt. határozat Delegálás a Kistelek Környéki Települések 
Többcélú Társulása Társulási Tanácsába 

azonnal 

97/2019.(XI.27.)Kt. határozat Delegálás a Dél-alföldi Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 
Tanácsába 

azonnal 

98/2019.(XI.27.)Kt. határozat Delegálás a „Tiszta Víz” Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába 

azonnal 

99/2019.(XI.27.)Kt. határozat Napirend módosítása azonnal 
104/2019.(XI.27.)Kt. határozat A Pusztabíró Háza bérleti szerződésének 

megszüntetése 
azonnal 

105/2019.(XI.27.)Kt. határozat Polgármester tájékoztatója két ülés közötti 
időszak eseményeiről 

azonnal 

 







Pusztaszer Község Polgármesterétől 
 
Iktatószám: PUK/540-4/2019             

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

2019. november 27-i ülésére 
 
Tárgy: A községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítása 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A helyi önkormányzatokra vonatkozóan az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)- (4) bekezdése 
alapján készítjük el a  2019. évi költségvetési rendelet módosítását, amely a 2019. III. negyedév végére összegyűlt 
változások költségvetési előirányzatokon történő átvezetése. A javasolt rendelet-módosítást az alábbi indokolással 
terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 
 
 
BEVÉTELI JOGCÍMEK 
 
I. Önkormányzati költségvetési és finanszírozási bevételek (10.116.620Ft) 
 
I.1 Működési költségvetési bevételek 
 
I.1.1. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.411.334Ft) 

 
B111 Működési célú költségvetési tám.   
A következő összegekkel javaslom emelni az előirányzatot (2.003.802Ft)   
2019. évi bérkompenzáció 115.922Ft, A minimálbér és gar. bérminimum emelés hatásának kompenzációja 
1.000.000Ft, Kulturális illetménypótlék 59.205Ft,Települési önkomrányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásának támogatása 828.675Ft. 
 
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
A következő összeggel javaslom emelni az előirányzatot (5.407.532Ft) 
Egyéb működési támogatás TB pü alapok TB és családtámogatási ellátásokra 185.810Ft, Startmunka 
mintaprogram személyi juttatás és járulék támogatása 3.517.517Ft,  Startmunka mintaprogram dologi 
kiadások támogatása 300.277Ft, Nyári diákmunka kiadás támogatása 350.150Ft, Közfoglalkoztatottak 
egyszeri bértámogatása 1.053.778Ft. 
 
 

I.1.3 B3 Közhatalmi bevételek (811.844Ft) 
 

B34 Magánszemélyek kommunális adója  
A következő összegekkel javaslom emelni az előirányzatot (70.500Ft) 
 
A következő összegekkel javaslom csökkenteni az előirányzatot (157.043Ft) 
 
B351 Iparűzési adó  
A következő összegekkel javaslom emelni az előirányzatot (1.076.259Ft) 
 
B35 Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része  
A következő összegekkel javaslom emelni az előirányzatot (53.766Ft) 
 
A következő összegekkel javaslom csökkenteni az előirányzatot (303.041Ft) 
 
B36 Egyéb közhatalmi bevétel  
A következő összegekkel javaslom emelni az előirányzatot (71.403Ft) 
Pótlék bevétel 
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I.1.4 B4 Működési bevételek (185.613Ft) 
 
B403 Közvatített szolgáltatás ellenértéke 
A következő összegekkel javaslom emelni az előirányzatot (4.370Ft) 
 
B404 Tulajdonosi bevételek teljesítése  
A következő összegekkel javaslom emelni az előirányzatot (146.250Ft) 
 
B408 Egyéb kapott járó kamatok bevétele  
A következő összegekkel javaslom emelni az előirányzatot (9Ft) 
 
B410 Biztosítók által fizetett kártérítés bevétele  
A következő összegekkel javaslom emelni az előirányzatot (34.980Ft) 
 
B411 Egyéb működési bevételek  
A következő összegekkel javaslom emelni az előirányzatot (4Ft) 

  
 
I.2 Felhalmozási költségvetési bevételek 
 
I.2.2 B2 Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről (1.707.829Ft) 
 

B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  
A következő összegekkel javaslom emelni az előirányzatot (1.707.829Ft) 

 Magyar Falu Program MFP-AEE/2019 Orvosi eszközök beszerzése támogatása. 
 
 
KIADÁSI JOGCÍMEK 
 
1.  Önkormányzati költségvetési és finanszírozási kiadások (10.116.620Ft) 
 
I.1 Működési költségvetési kiadások 
 
I.1.1. K1 Személyi juttatások (5.435.206Ft) 
 A következő összeggel javaslom növelni az előirányzatot (5.435.206Ft) 

2019 évi bérkompenzáció 98.100Ft, Startmunka projektben foglalkoztatottak illetménye 3.243.174Ft, 
Kulturális illetménypótlék 50.102Ft, EFOP projekt személyi juttatás és megbízási díj 675.000Ft, pályázati 
referens illetmény 174.000Ft, Közfoglalkoztatás egyszeri illetmény 896.830Ft, Nyári diákmunka illetmény 
298.000Ft.  
 

I.1.2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (868.986Ft) 
A következő összegekkel javaslom növelni az előirányzatot (868.986Ft) 
Startmunka projektben foglalkoztatottak illetményéhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó 294.684Ft, 
2019. évi bérkompenzációhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó 17.822Ft, Kulturális illetménypótlék 
szociális hozzájáulási adó 9.103Ft, EFOP projekt személyi juttatás és megbízási díj szociális hozzájárulási 
adó 118.539Ft TB és családtámogatási ellátások 185.810Ft(táppénz, CSED), pályázati referens illetmény 
szociális hozzájárulási adó 33.930Ft, Közfoglalkoztatás egyszeri illetmény szociális hozzájárulási adó 
156.948Ft, Nyári diákmunka szociális hozzájárulási adó 52.150Ft .  
. 

I.1.3. K3 Dologi kiadások (3.631.690Ft) 
A következő összegekkel javaslom növelni az előirányzatot (3.942.852Ft) 
Üzemeltetési anyag beszerzés 1.296.269Ft, közvetített szolgáltatás 20.400Ft, szakmai szolgáltatás 
1.922858Ft, egyéb üzemeltetési szolgáltatás 25.906Ft, kiküldetési kiadások 28.034Ft, működési célú le 
nem vonható ÁFA kiadás 618.937Ft, Egyéb dologi kiadások 30.448Ft. 
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A következő összeggel javaslom csökkenteni az előirányzatot (311.162Ft) 
Közüzemi díjak teljesítése és szakmai tevkenységet segítő szolgáltatások, valamint egyéb dologi kiadások  
előirányzat módosítása 311.162Ft. 

 
I.1.5. K5 Egyéb működési célú kiadások (-2.486.330Ft) 

 
I.1.5.K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (801.500Ft) 
A következő összeggel javaslom emelni az előirányzatot (801.500Ft) 
Pusztaszeri Lovas Közhasznú Egyesület támogatása (képviselői alapból) 30.000Ft, Pusztaszer Községért 
közalapítvány támogatása (képviselői alapból) 687.500Ft Homoktaposók Egyesülete 
támogatása(képviselői alapból) 50.000Ft, Polgárőr Egyesület támogatása (képviselői alapból) 34.000Ft. 
 
I.1.5.K513  Tartalékok (-3.287.830Ft) 
A következő összeggel javaslom emelni az előirányzatot (1.995.116Ft) 
Működési bevételek tartalék rovatra történő előirányzat módosítása. 
 
A következő összeggel javaslom csökkenteni az előirányzatot (5.282.946Ft) 
Tartalék előirányzat átcsoportosítás felhalmozási és működési kiadások rovataira. 
 

I.2 Felhalmozási költségvetési kiadások 
 

I.2.6 K6 Beruházások (2.131.961Ft) 
A következő összeggel javaslom emelni az előirányzatot (2.131.961Ft) 
Magyar Falu Program Orvosi eszköz beszerzés 1.344.747Ft, Magyar Falu Program Kistelepülések járda 
építésének, felújításának anyagtámogatása (Piactér rávezető járda építés) tervezés 140.000Ft, PUSZI 
KÖSZI kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 39.791Ft, Startmunka kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 50.000Ft, 
Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 104.172Ft. Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA 453.251Ft. 
 

I.2.7 K7 Felújítások (535.107Ft) 
A következő összeggel javaslom emelni az előirányzatot (535.107Ft) 
Magyar Falu Program Önkormányzati tulajdonú utak felújítása 160.000Ft, Magyar Falu Program 
Polgármesteri Hivatal felújítás 80.000Ft, Havaria felújítás Alföldvíz Zrt. 77.000Ft, PUSZI KÖSZI felújítás 
104.344Ft, Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA 113.763. 
 
 

Az indokolás számszaki melléklete tartalmazza a módosított előirányzatokat, cím- és előirányzat csoport szerinti 
bontásban. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szöveges indokolás és a mellékletekben szereplő 
számadatok alapján fogadja el a 2019. évi költségvetési rendelet módosítását tartalmazó rendelet-tervezetet. 
 
 
 
Pusztaszer, 2019. november 14. 

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

 
……/2019.(………) önkormányzati rendelete 

 
a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 

1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói 
hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 
következőket rendeli el: 
 
1. § (1) A községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kör.) 
4. § (1) bekezdésében meghatározott költségvetési bevételi főösszeg 125.005.150Ft-ra (Százhuszonötmillió-ötezerszázötven 
forintra) változik. 
 
(2) A Kör. 4. § (1) bekezdésében meghatározott költségvetési kiadási főösszeg 162.572.702Ft-ra (Százhatvankettőmillió-
ötszázhetvenkettőezer-hétszázkettő forintra) változik.   
 
(3) A Kör. 4. § (1) bekezdésében a költségvetési egyenleg 37.567.552Ft. 
 
2. § (1) A Kör. 1. melléklete (Bevételek) helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
 
(2) A Kör. 2. melléklete (Kiadások) helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 
 
(3) A Kör. 3. melléklete (Előirányzat felhasználási ütemterv) helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 
 
(4) A Kör. 4. melléklete (Bevételek és kiadások tevékenységenként) helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 
 
(5) A Kör. 5.  melléklete (Működési mérleg, Felhalmozási mérleg, Összevont mérleg) helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 
 
(6) A Kör. 8. melléklete (Kimutatás a 2019. évi bérjellegű juttatásokról) helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 
 
(7) A Kör. 10. melléklete (Központi költségvetési kapcsolatokból származó támogatások) helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 
 
3. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. szeptember 30-ától kell 
alkalmazni. 
 
 
 
 
 
                          Máté Gábor 
                          polgármester 

                                  dr. Jaksa Tibor 
                                        aljegyző 

 



 1. melléklet a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019(II.28) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ....../2019(.....) önkormányzati rendelethez

Pusz
tasz
er 

Közs
ég 

Önk
orm
ányz
ata 
Cím 

Előirá
nyzat 
csopo

rt

Kiem
elt 

előirá
nyzat

Rovat száma Rovat megnevezése
2019. évi eredeti 

előirányzat Ft-ban

2019. I. né 
módosított 

előirányzat Ft-ban

2019. II. né 
módosított 

előirányzat Ft-ban

2019. III. né 
módosított 

előirányzat Ft-ban

121 955 419   132 068 565    154 281 711       164 398 331    

119 905 419   127 304 265    148 364 591       155 814 143    

2 050 000       4 764 300        5 917 120           8 584 188         

I. 1 B1,B3-4, B6   Működési költségvetési bevétel 82 562 238     91 148 973      113 362 119       121 770 910    

1 B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 54 275 146        60 240 050         65 089 039            72 500 373         

1 B11 A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 45 640 746        45 810 555         45 987 656             47 991 458          

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

1 B111 Közvilágítás fenntartásával kapcsolatos feladatok 13 792 000        13 792 000          13 792 000             13 792 000          

1 B111 Köztemető fenntartás 1 267 806           1 267 806            1 267 806               1 267 806            

1 B111 Közutak fenntartásának támogatása 3 836 300           3 836 300            3 836 300               3 836 300            

1 B111 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok 6 000 000           6 000 000            6 000 000               6 000 000            

1 B111 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 1 037 850           1 037 850            1 037 850               1 037 850            

1 B111 Polgármesteri Illetmény támogatása 1 120 500           1 120 500            1 120 500               1 120 500            

1 B111 Bérkompenzáció -                       124 040               241 271                  357 193               

1 B111 A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcs. támogatás -                       -                        -                            1 000 000            

1 B113 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 13 003 000        13 003 000          13 003 000             13 003 000          

1 B113 A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 614 460              614 460               614 460                  614 460               

1 B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 800 000           1 800 000            1 800 000               1 800 000            

1 B114 Kulturális illetménypótlék -                       45 769                 105 639                  164 844               

B115 Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása -                       -                        -                            828 675               

1 B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  8 634 400           14 429 495         19 101 383             24 508 915          

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

1 080 000           1 080 000            1 080 000               1 080 000            

1 B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  TB pü. Alap védőnő 3 442 500           3 442 500            3 442 500               3 442 500            

1 B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  TB pü. Alap fogorvos 4 111 900           4 111 900            4 111 900               4 111 900            

1 B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  TB pü. Alap -                       249 590               504 730                  690 540               

1 B16 EFOP 3.9.2-16-2017-00013 Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki Járásban EU projekt 
támogatása

-                       677 375               677 375                  677 375               

1 B16 Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei Egyszeri foglalkoztatást 
ösztönző működési támogatás

-                       -                        -                            1 053 778            

1 B16 Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei Nyári diákmunka 
működési támogatása

-                       -                        -                            350 150               

1 B16 Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei Startmunka 
mintaprogram működési támogatása

-                       4 868 130            9 284 878               13 102 672          

3 B3 Közhatalmi bevételek 25 400 000        28 005 207         45 123 302            45 935 146         

3 B34 Vagyoni típusú adó Magánszemélyek kommunális adója 5 000 000           6 032 803            6 094 081               6 007 538            

3 B35 Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó 16 000 000        16 000 000          32 916 770             33 993 029          

3 B35 Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része 40% 4 400 000           5 847 272            5 936 391               5 687 116            

3 B36 Egyéb közhatalmi bevételek Pótlékok, bírságok -                       125 132               176 060                  247 463               

4 B4 Működési bevételek 2 862 492          2 879 116           3 125 178              3 310 791           

4 B402 Szolgáltatások ellenértéke 20 000                20 000                 20 000                    20 000                  

4 B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 504 388              504 388               504 388                  508 758               

4 B404 Tulajdonosi bevételek 2 328 504           2 328 504            2 328 504               2 474 754            

4 B405 Ellátási díjak 9 600                  9 600                   9 600                      9 600                    

4 B408 Áh-on kívüli kamatbevételek -                       9                           19                            28                         

B410 Biztosítók által fizetett kártérítés bevétele -                       -                        -                            34 980                  

4 B411 Egyéb működési bevételek -                       16 615                 262 667                  262 671               

6 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 24 600               24 600                24 600                   24 600                 

6 B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 24 600                24 600                 24 600                    24 600                  

I. 2 B2, B5, B7 Felhalmozási költségvetési bevétel -                    1 526 411        1 526 411           3 234 240         

2 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -                      1 526 411           1 526 411              3 234 240           

2 B21 MFP-AEE/2019 Orvosi eszközök beszerzés támogatása -                       -                        -                            1 707 829            

2 B25 Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások Startmunka mintaprogram 
támogatása

-                       1 526 411            1 526 411               1 526 411            

5 B5 Felhalmozási bevételek -                      -                        -                           -                        

7 B7
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 
kívülről

-                      -                        -                           -                        

B8 Finanszírozási bevételek 39 393 181     39 393 181      39 393 181         39 393 181       

I. 1 8 B813 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 37 343 181        36 155 292          35 002 472             34 043 233          

I. 2 8 B813 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2 050 000           3 237 889            4 390 709               5 349 948            

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI 
ÖSSZESEN

1



 2. melléklet a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ....../2019.(.......)önkormányzati rendelethez

Pusz
tasze

r 
Közs
ég 

Önk
orm
ányz
ata 
Cím

Elői
rány
zat 
cso
port

Kiem
elt 

előirá
nyzat

Rovat 
száma

Rovat megnevezése
2019. évi eredeti 

előirányzat Ft-ban

2019. I. né 
módosított 

előirányzat Ft-ban

2019. II. né 
módosított 

előirányzat Ft-ban

2019. III. né 
módosított 

előirányzat Ft-ban

       121 955 419       132 068 565        154 281 711        164 398 331    

       119 905 419       127 304 265        148 364 591        155 814 143    

           2 050 000            4 764 300            5 917 120            8 584 188    

I. 1 K1-5 Működési költségvetési kiadások        119 905 419       125 478 636        146 538 962        153 988 514    

1 K1 Személyi juttatások 25 964 059             31 024 765        35 480 552         40 915 758         

2 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 851 057               5 665 761           6 522 883            7 391 869           

3 K3 Dologi kiadások 26 549 660             28 294 220        31 181 256         34 812 946         

4 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 003 000             13 003 000        13 003 000         13 003 000         

5 K5 Egyéb működési célú kiadások 49 537 643             47 490 890        60 351 271         57 864 941         

5 K502 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése -                             11 971                 35 971                  35 971                  

5 K506 Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Többcélú Társulás 
Szoc. Központ és Gyermekjóléti szolgálat, érdekeltségi hozzájárulás

830 000                   830 000               830 000                830 000               

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

476 846                   476 846               476 846                476 846               

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

2 711 448                2 711 448           2 984 182             2 984 182            

5 K506 Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Óvoda 12 969 000              13 009 000         13 009 000          13 009 000          

5 K506 Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Közös Hivatal 6 335 864                6 335 864           6 335 864             6 335 864            

5 K506 Bursa Hungarica 160 000                   160 000               160 000                160 000               

5 K512 Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos) 4 111 900                4 111 900           4 111 900             4 111 900            

5 K512 Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 523 000                2 523 000           3 321 642             4 123 142            

5 K513 Képviselői alap tartalék 1 500 000                1 460 000           1 214 000             -                         

5 K513 Tartalékok 17 919 585              15 860 861         27 871 866          25 798 036          

I. 2 K6-8 Felhalmozási költségvetési kiadások 2 050 000          4 764 300       5 917 120       8 584 188       

6 K6 Beruházások 2 050 000               3 094 061           4 246 881            6 378 842           

6 K6 Immateriális javak beszerzése Office vállalati programcsomag -                             -                         216 577                216 577               

6 K6 Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés -                             499 061               1 435 304             1 631 102            

6 K6 Sportépület  zárt szennyvíz akna kiépítése 1 500 000                1 500 000           1 500 000             1 500 000            

6 K6 MFP-BJA/2019 Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása (Piactér rávezető járda építés) -                             -                         -                          177 800               

6 K6 MFP-AEE/2019 Orvosi eszközök beszerzése -                             -                         -                          1 707 829            

6 K6 Közösségi szolgáltató tér kis értékű tárgyi eszköz beszerzés saját forrás (közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatáshoz kapcsolódó beszerzés)

-                             -                         -                          4 544                    

6 K6 Közösségi szolgáltató tér informatikai eszköz beszerzés saját forrás (közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatáshoz kapcsolódó beszerzés)

-                             -                         -                          45 990                  

6 K6 Termelői piac létrehozása pusztaszeren TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00009EU projekt -                             545 000               545 000                545 000               

6 K6 Termelői piac bejáró építése 550 000                   550 000               550 000                550 000               

7 K7 Felújítások -                            1 670 239           1 670 239            2 205 346           

7 K7 Startmunka mintaprogram önkormányzati tulajdonú közutak felújítása -                             1 526 411           1 526 411             1 526 411            

7 K7 MFP-ÖTU/2019 Önkormányzati tulajdonú utak felújítása -                             -                         -                          203 200               

7 K7 Közösségi szolgáltató tér felújítás saját forrás (közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz kapcsolódó) -                             -                         -                          132 517               

7 K7 MFP-HPH/2019 Polgármesteri Hivatal felújítása -                             -                         -                          101 600               

7 K7 Víziközmű Havaria rekonstrukció -                             143 828               143 828                241 618               

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

I. K9 Finanszírozási kiadások -                       1 825 629       1 825 629       1 825 629       

1 9 K9 Finanszírozási kiadások működési -                            1 825 629           1 825 629            1 825 629           

9 K9 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése -                             1 825 629           1 825 629             1 825 629            

2 9 K9 Finanszírozási kiadások felhalmozási -                            -                        -                         -                        

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN



Ft-ban

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

B1 Működési célú támogatások 
5 476 887 3 651 258 3 821 068 3 651 259 3 651 259 3 828 360 4 710 293 4 537 981 3 709 305 3 651 259 3 651 259 3 651 270 47 991 458

B1 Működési célú támogatások 
629 533 899 533 6 424 628 2 186 829 2 456 829 2 186 829 1 889 430 2 897 842 2 778 859 629 533 899 533 629 537 24 508 915

B3 Közhatalmi bevételek
2 034 000 2 034 000 4 639 207 7 740 032 7 740 032 7 740 031 2 244 873 2 163 502 5 539 469 2 034 000 1 034 000 992 000 45 935 146

B4 Működési bevételek
238 541 238 541 255 165 238 541 238 541 484 603 238 541 399 760 262 935 238 541 238 541 238 541 3 310 791

B6
Működési célú átvett 
pénzeszközök

24 600 24 600

Működési költségvetési 
bevételek

8 378 961 6 823 332 15 140 068 13 816 661 14 086 661 14 239 823 9 083 137 9 999 085 12 290 568 6 553 333 5 823 333 5 535 948 121 770 910

B2

Felhalmozási célú 
támogatások 
államháztartáson belülről

1 526 411 1 707 829 3 234 240

Felhalmozási költségvetési 
bevételek

1 526 411 1 707 829 3 234 240

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

K1-5
Működési költségvetési 
kiadások

11 849 857 11 849 857 11 849 857 17 012 227 17 012 227 17 012 226 13 233 206 11 873 973 12 318 727 9 992 118 9 992 118 9 992 121 153 988 514

K6-8
Felhalmozási költségvetési 
kiadások

4 764 300 1 152 820 1 805 619 494 160 367 289 8 584 188

Költségvetési kiadások 
öszesen

11 849 857 11 849 857 16 614 157 17 012 227 17 012 227 18 165 046 15 038 825 12 368 133 12 686 016 9 992 118 9 992 118 9 992 121 162 572 702

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

B8
Előző évi költségvetési 

maradvány 3 470 896 3 168 786 393 157 3 195 566 2 925 566 2 772 403 4 150 069 1 874 888 28 159 3 438 785 4 168 785 4 456 173 34 043 233

B8
Előző évi költségvetési 

maradvány 0 0 3 237 889 0 0 1 152 820 97 790 494 160 367 289 0 0 0 5 349 948

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

K9

Államháztartáson belüli 
megelőlegezések 
visszafizetése 1 825 629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 825 629

Finanszírozási bevételek

Költségvetési kiadások

3. melléklet a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló  ….../2019.(……….) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv a 2019. évre

Költségvetési bevételek

Finanszírozási kiadások



4. melléklet a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló  1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ......./2019.(...........)  önkormányzati rendelethez

 Lakás- és 
helyiséggazdál

kodás 

Sport, ifjúsági 
ügyek

Hulladékgazdálko
dás

Ft-ban

Rovat
rend

 Bevételek megnevezése 

 Közutak, hidak 
alagutak  

üzemeltetése, 
fenntartása 

045160-1  

 Város és 
községgazdálk

odási egyéb 
szolgáltatások 

066020-1 

Köztemető 
fenntartás és -

működtetés 
013320-1

 Az 
önkormányzati 
vagyonnal való 
gazdálkodással 

kapcsolatos 
feladatok 
013350 

 
Szabadidőspor
t-(rekreációs 

sport-) 
tevékenység 

és támogatása 
081045-1

Család és 
nővédelmi eü. 

gondozás 
074031-1

Fogorvosi 
alapellátás 
072311-1

Háziorvosi 
ellátás 072111-

1

 Könyvtári 
állomány 

gyarapítása, 
nyilvántartása 

082042-1 

 Közművelődés 
- közösségi és 

társadalmi 
részvétel 

fejlesztése 
082091-1 

 Önkormányzatok 
elszámolásai a 

központi 
költségvetéssel 

018010-1 

 Támogatási célú 
finanszírozási 
műveletetk 
018030-1 

Önkormányzatok 
funkcióra nem 

sorolható 
bevételei 

államháztartáson 
kívülről 900020-1 

Közfoglalkoztatá
si mintaprogram 

041237-1

Hosszabb 
időtartamú 

közfoglalkoztatás 
041233-1 

Nem veszélyes 
hulladék 
kezelése, 

ártalmatlanítása 
051040-1

Összesen

B1
 Működési célú 
támogatások 
államháztartáson belülről 

1 430 150    3 442 500    4 111 900    49 359 373       13 102 672      1 053 778         72 500 373      

B2
 Felhalmozási célú 
támogatások áh-on belülről 

1 707 829         1 526 411         3 234 240         

B3  Közhatalmi bevételek 45 935 146      45 935 146      

B4  Működési bevételek 293 662       530 000       1 964 754    95 111          2                    127 337       141 052       152 258       6 615                3 310 791         

B6
 Működési célú átvett 
pénzeszközök 

24 600          24 600              

B7
 Felhalmozási célú átvett 
pénzeszközök 

-                    -                 -                      

B1-7
 Költségvetési bevételek 
összesen 

-                   1 748 412   530 000       1 964 754   95 111         3 442 502   4 239 237   141 052       -                152 258       51 067 202      45 935 146      14 629 083      1 053 778        6 615                125 005 150    

B8
 Előző év költségvetési 
maradványának 
igénybevétele  

-                 39 393 181      39 393 181      

B8  Finanszírozási bevételek -                39 393 181     39 393 181      

 Költségvetési és 
finanszírozási bevételek 
összesen 

-                   1 748 412   530 000       1 964 754   95 111         3 442 502   4 239 237   141 052       -                152 258       51 067 202      39 393 181     45 935 146      14 629 083      1 053 778        6 615                164 398 331    

Tevékenység 

 Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 
bekezdése szerinti helyi közügyek, 

valamint helyben biztosítható 
közfeladatok körében ellátandó 
helyi önkormányzati feladatok  

Közfoglalkoztatás
 Kulturális szolgáltatás, 
könyvtári ellátás, helyi 

közművelődési tevékenység  

Önkormányzati működéssel, 
döntéselőkészítéssel,végrehajtással kapcsolatos 

feladatok 

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási bevételek alaptevékenységenként 2019.

 Településüzemeltetés   Egészségügyi alapellátás 

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

1



4. melléklet a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló  1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ......./2019.(...........)  önkormányzati rendelethez

Hulladékgazdálko
dás

Sport, ifjúsági 
ügyek

Rovat
rend

Kiadások megnevezése

 Közutak, hidak 
alagutak  

üzemeltetése, 
fenntartása 

045160-1  

 Város és 
községgazdálk

odási egyéb 
szolgáltatások 

066020-1 

 
Önkormányzat

ok általános 
igazg. tev. 
011130-1 

 
Önkormányzat

ok 
elszámolásai a 

központi 
költségvetésse

l 018010-1 

 Zöldterület 
kezelés 
066010 

Köztemető 
fenntartás és -

működtetés 
013320-1

Támogatási 
célú 

finanszírozási 
műveletek 
(technikai) 

018030

Közvilágítás 
064010-1

Család és 
nővédelmi eü. 

gondozás 
074031-1

Fogorvosi 
alapellátás 
072311-1

Háziorvosi 
alapellátás 
072111-1

 Könyvtári 
állomány 

gyarapítása, 
nyilvántartása 

082042-1 

 Közművelődés - 
közösségi és 
társadalmi 
részvétel 

fejlesztése 
082091-1 

 Közművelődés-
hagyományos 

közösségi 
kulturális 
értékek 

gondozása 
082092-1 

Nem veszélyes 
hulladék 
kezelése, 

ártalmatlanítása 
051040-1

 Szabadidősport-
(rekreációs sport-
) tevékenység és 

támogatása 
081045-1

K1 Személyi juttatások 13 195 227 6 737 131 1 433 900 3 551 168 1 567 901 1 483 401

K2
Munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális 
hozzáárulási adó

3 130 996 1 353 517 279 097 692 478 304 692 289 028

K3 Dologi kiadások 2 036 834 11 525 801 2 961 494 360 290 3 910 000 801 001 274 792 977 453 1 080 400 3 262 176 255 015 571 500 1 355 000

K4
Ellátottak pénzbeli 
juttatásai

K5
Egyéb működési célú 
kiadás

457 000 35 971 23 635 892 4 111 900 1 547 500 131 000 152 642 1 235 000

K5
Egyéb működési célú 
kiadás tartalék

25 798 036

K6 Beruházás 3 700 788 2 009 515 916 614 899 672 912 57 274

K7 Felújítás 546 418 132 517

Költségvetési kiadások 
összesen

2 036 834 58 354 266 8 090 648 35 971 2 961 494 2 075 296 23 635 892 3 910 000 5 560 563 5 001 591 1 650 365 2 952 993 6 771 896 386 015 724 142 2 590 000

K9 Finanszírozási kiadás 1 825 629

 Költségvetési és 
finanszírozási kiadások 
összesen 

2 036 834 58 354 266 8 090 648 1 861 600 2 961 494 2 075 296 23 635 892 3 910 000 5 560 563 5 001 591 1 650 365 2 952 993 6 771 896 386 015 724 142 2 590 000

Létszám 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

ebből közfoglalkoztatott

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

 Kulturális szolgáltatás, könyvtári ellátás, helyi 
közművelődési tevékenység  

 Egészségügyi alapellátás  Településüzemeltetés 

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási kiadások alaptevékenységenként 2019.

Tevékenység 

 Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 
bekezdése szerinti helyi közügyek, 

valamint helyben biztosítható 
közfeladatok körében ellátandó 
helyi önkormányzati feladatok  

2



4. melléklet a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló  1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ......./2019.(...........)  önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Rovat
rend

Kiadások megnevezése

Hosszabb 
időtartamú Köz 
foglalkoztatás 

041233-1

Közfoglalkozta
tási 

mintaprogram 
041237-1

Intézményen 
kívüli 

gyermekétkezt
etés 104037

Egyéb szociális 
és 

természetbeni 
ellátások, 

támogatások 
(szociális 

ösztöndíjak) 
107060-1

Összesen

K1 Személyi juttatások 896 830 12 050 200 40 915 758

K2
Munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális 
hozzáárulási adó

156 948 1 185 113 7 391 869

K3 Dologi kiadások 2 536 320 614 460 2 290 410 34 812 946

K4
Ellátottak pénzbeli 
juttatásai

13 003 000 13 003 000

K5
Egyéb működési célú 
kiadás

760 000 32 066 905

K5
Egyéb működési célú 
kiadás tartalék

25 798 036

K6 Beruházás
815 044

6 378 842

K7 Felújítás
1 526 411

2 205 346

Költségvetési kiadások 
összesen

1 053 778 18 113 088 614 460 16 053 410 162 572 702

K9 Finanszírozási kiadás 1 825 629

 Költségvetési és 
finanszírozási kiadások 
összesen 

1 053 778 18 113 088 614 460 16 053 410 164 398 331

Létszám 13,00 22,00

ebből közfoglalkoztatott

13,00 13,00

Közfoglalkoztatás Szociális ellátások

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

 Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 
bekezdése szerinti helyi közügyek, 

valamint helyben biztosítható 
közfeladatok körében ellátandó 
helyi önkormányzati feladatok  

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási kiadások alaptevékenységenként 2019.

Tevékenység 

3



5. melléklet a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ....../2019.(.........) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT 

2019. évi eredeti 
előirányzat

2019. I. né módosított 
előirányzat

2019. II. né módosított 
előirányzat

2019. III. né 
módosított előirányzat

B2 Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevételei 
Startmunka mintaprogram támogatása

-                                      1 526 411                        1 526 411                         1 526 411                    

B2 Magyar Falu Program Orvosi eszközök beszerzése MFP-AEE/2019 -                                      -                                     -                                      1 707 829                    

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -                                      1 526 411                       1 526 411                         3 234 240                    

B5 Felhalmozási bevételek -                                      -                                     -                                      -                                 

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -                                      -                                     -                                      -                                 

Költségvetési bevételek -                                      1 526 411                       1 526 411                         3 234 240                    

B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 2 050 000                         3 237 889                        4 390 709                         5 349 948                    

B8 Finanszírozási bevételek 2 050 000                         3 237 889                       4 390 709                         5 349 948                    

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 2 050 000                         4 764 300                       5 917 120                         8 584 188                    

Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT 

2019. évi eredeti 
előirányzat

2019. I. né módosított 
előirányzat

2019. II. né módosított 
előirányzat

2019. III. né 
módosított előirányzat

K6 Beruházás 2 050 000                         3 094 061                        4 246 881                         6 378 842                    

K7 Felújítás -                                      1 670 239                        1 670 239                         2 205 346                    

K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -                                      -                                     -                                      -                                 

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás -                                      -                                     -                                      -                                 

Költségvetési kiadások 2 050 000                         4 764 300                       5 917 120                         8 584 188                    

K9 Finanszírozási kiadások -                                      -                                     -                                      -                                 

K9 Finanszírozási kiadások -                                      -                                     -                                      -                                 

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 050 000                         4 764 300                       5 917 120                         8 584 188                    

 FELHALMOZÁSI MÉRLEG 

Rovat szám

Rovat szám Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási bevételek

1



5. melléklet a községi Önkormányzat 2019 évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ....../2019.(.......) önkormányzati rendelethez

 Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT

2019. évi eredeti 
előirányzat

2019. I. né 
módosított 
előirányzat

2019. II. né 
módosított 
előirányzat

2019. III. né 
módosított 
előirányzat

B11 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 
általános támogatása

45 640 746                45 810 555          45 987 656           47 991 458            

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

B16 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól védőnő 3 442 500                  3 442 500            3 442 500              3 442 500              

B16 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól fogorvos 4 111 900                  4 111 900            4 111 900              4 111 900              

B1 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól -                               249 590               504 730                 690 540                  

B1 EFOP 3.9.2-16-2017-00013 Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki 
Járásban EU projekt támogatása

-                               677 375               677 375                 677 375                  

B1 Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei 
Közfogl. Egyszeri Keresetkieg. támogatása

-                               -                         -                          1 053 778              

B1 Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei 
Nyári diákmunka támogatása

-                               -                         -                          350 150                  

B1 Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei 
Startmunka mintaprogram támogatása

-                               4 868 130            9 284 878              13 102 672            

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 54 275 146                60 240 050          65 089 039           72 500 373            

B34 Magánszemély kommunális adója 5 000 000                  6 032 803            6 094 081              6 007 538              

B35 Helyi iparűzési adó 16 000 000                16 000 000          32 916 770           33 993 029            

B35 Gépjárműadó 40% 4 400 000                  5 847 272            5 936 391              5 687 116              

B36 Pótlék, bírság -                               125 132               176 060                 247 463                  

B3 Közhatalmi bevételek 25 400 000                28 005 207          45 123 302           45 935 146            

B4 Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke 2 862 492                  2 879 116            3 125 178              3 310 791              

B4 Működési bevételek 2 862 492                  2 879 116            3 125 178              3 310 791              

B64 Működési célú visszatérítendő támogatások,  kölcsön visszatérülése 
államháztartáson kívülről

24 600                       24 600                  24 600                   24 600                    

B6 Működési célú átvett pénzeszközök 24 600                       24 600                  24 600                   24 600                    

Költségvetési bevételek 82 562 238                91 148 973          113 362 119         121 770 910          

B81 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 37 343 181                36 155 292          35 002 472           34 043 233            

B8 Finanszírozási bevételek 37 343 181                36 155 292          35 002 472           34 043 233            

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 
ÖSSZESEN

               119 905 419             127 304 265              148 364 591               155 814 143    

 Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT 

2019. évi eredeti 
előirányzat

2019. I. né 
módosított 
előirányzat

2019. II. né 
módosított 
előirányzat

2019. III. né 
módosított 
előirányzat

K1 Személyi juttatások 25 964 059                31 024 765          35 480 552           40 915 758            

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó 4 851 057                  5 665 761            6 522 883              7 391 869              

K3 Dologi kiadások 26 549 660                28 294 220          31 181 256           34 812 946            

K4 Elátottak pénzbeli juttatásai 13 003 000                13 003 000          13 003 000           13 003 000            

K5 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 
teljesítése

-                               11 971                  35 971                   35 971                    

K5 Járóbeteg ellátás, ügyelet működési támogatása 2 711 448                  2 711 448            2 984 182              2 984 182              

K5 Többcélú Társulás működési célú támogatása gyermekjóléti szolg., 
érdekeltségi hozzájárulás

1 306 846                  1 306 846            1 306 846              1 306 846              

K5 Óvoda működési célú támogatása 12 969 000                13 009 000          13 009 000           13 009 000            

K5 Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása 6 335 864                  6 335 864            6 335 864              6 335 864              

K5 Bursa Hungarica 160 000                     160 000               160 000                 160 000                  

K5 Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos) 4 111 900                  4 111 900            4 111 900              4 111 900              

K5 Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre 2 523 000                  2 523 000            3 321 642              4 123 142              

K5 Tartalékok 19 419 585                17 320 861          29 085 866           25 798 036            

K5 Egyéb működési célú kiadás 49 537 643                47 490 890          60 351 271           57 864 941            

Költségvetési kiadások 119 905 419              125 478 636        146 538 962         153 988 514          

K9 Finanszírozási kiadások -                               1 825 629            1 825 629              1 825 629              

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                119 905 419             127 304 265              148 364 591               155 814 143    

Rovat szám

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

Rovat szám

Működési költségvetési és finanszírozási bevételek

Működési költségvetési és finanszírozási kiadások

1



5. melléklet a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ....../2019.(.........) önkormányzati rendelethez

 Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT 

2019. évi eredeti 
előirányzat

2019. I. né módosított 
előirányzat

2019. II. né módosított 
előirányzat

2019. III. né módosított 
előirányzat

B1 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 
támogatása

45 640 746                         45 810 555                  45 987 656                     47 991 458                     

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

B1 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól 3 442 500                           3 442 500                    3 442 500                       3 442 500                        

B1 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól 4 111 900                           4 111 900                    4 111 900                       4 111 900                        

B1 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól -                                        249 590                       504 730                           690 540                           

B1 EFOP 3.9.2-16-2017-00013 Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki 
Járásban EU projekt támogatása

-                                        677 375                       677 375                           677 375                           

B1 Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei 
Nyári diákmunka támogatása

-                                        -                                 -                                    350 150                           

B1 Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei 
Közfoglalkoztatottak egyszeri keresetkiegészítés támogatása

-                                        -                                 -                                    1 053 778                        

B1 Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei 
Startmunka mintaprogram támogatása

-                                        4 868 130                    9 284 878                       13 102 672                     

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 54 275 146                         60 240 050                  65 089 039                     72 500 373                     

B3 Magánszemély kommunális adója 5 000 000                           6 032 803                    6 094 081                       6 007 538                        

B3 Helyi iparűzési adó 16 000 000                         16 000 000                  32 916 770                     33 993 029                     

B3 Gépjárműadó 40% 4 400 000                           5 847 272                    5 936 391                       5 687 116                        

B3 Pótlék, bírság -                                        125 132                       176 060                           247 463                           

B3 Közhatalmi bevételek 25 400 000                         28 005 207                  45 123 302                     45 935 146                     

B4 Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke 2 862 492                           2 879 116                    3 125 178                       3 310 791                        

B4 Működési bevételek 2 862 492                           2 879 116                    3 125 178                       3 310 791                        

B6 Működési célú visszatérítendő támogatások,  kölcsön visszatérülése 
államháztartáson kívülről

24 600                                 24 600                         24 600                             24 600                             

B6 Működési célú átvett pénzeszközök 24 600                                 24 600                         24 600                             24 600                             

Mködési célú költségvetési bevételek 82 562 238                         91 148 973                  113 362 119                   121 770 910                   

B2
Magyar Falu Program Orvosi eszközök beszerzése támogatása MFP-
AEE/2019.

                                           -                                         -                                             -                               1 707 829    

B2 Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevételei 
Startmunka mintaprogram támogatása

-                                        1 526 411                    1 526 411                       1 526 411                        

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -                                        1 526 411                    1 526 411                       3 234 240                        

B5 Felhalmozási bevételek -                                        -                                 -                                    -                                     

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -                                        -                                 -                                    -                                     

Felhalmozási célú költségvetési bevételek -                                        1 526 411                    1 526 411                       3 234 240                        

Költségvetési bevételek öszesen 82 562 238                         92 675 384                  114 888 530                   125 005 150                   

B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 37 343 181                         36 155 292                  35 002 472                     34 043 233                     

B8 Működési célú finanszírozási bevételek 37 343 181                         36 155 292                  35 002 472                     34 043 233                     

B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 2 050 000                           3 237 889                    4 390 709                       5 349 948                        

B8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 2 050 000                           3 237 889                    4 390 709                       5 349 948                        

Finanszírozási bevételek összesen 39 393 181                         39 393 181                  39 393 181                     39 393 181                     

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 121 955 419                       132 068 565               154 281 711                   164 398 331                   

Rovat 
szám

Költségvetési és finanszírozási bevételek

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

1



5. melléklet a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ....../2019.(.........) önkormányzati rendelethez

 Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT 

2019. évi eredeti 
előirányzat

2019. I. né módosított 
előirányzat

2019. II. né módosított 
előirányzat

2019. III. né módosított 
előirányzat

K1 Személyi juttatások 25 964 059                         31 024 765                  35 480 552                     40 915 758                     

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó 4 851 057                           5 665 761                    6 522 883                       7 391 869                        

K3 Dologi kiadások 26 549 660                         28 294 220                  31 181 256                     34 812 946                     

K4 Elátottak pénzbeli juttatásai 13 003 000                         13 003 000                  13 003 000                     13 003 000                     

K5 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 
teljesítése

-                                        11 971                         35 971                             35 971                             

K5 Járóbeteg ellátás, ügyelet működési célú támogatása 2 711 448                           2 711 448                    2 984 182                       2 984 182                        

K5 Többcélú Társulás működési célú támogatása gyermekjóléti szolg., 
érdekeltségi hozzájár.

1 306 846                           1 306 846                    1 306 846                       1 306 846                        

K5 Óvoda működési célú támogatása 12 969 000                         13 009 000                  13 009 000                     13 009 000                     

K5 Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása 6 335 864                           6 335 864                    6 335 864                       6 335 864                        

K5 Bursa Hungarica 160 000                              160 000                       160 000                           160 000                           

K5 Egyéb vállalkozás működési célú támogatása 4 111 900                           4 111 900                    4 111 900                       4 111 900                        

K5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 523 000                           2 523 000                    3 321 642                       4 123 142                        

K5 Képviselői alap tartalék 1 500 000                           1 460 000                    1 214 000                       -                                     

K5 Tartalékok 17 919 585                         15 860 861                  27 871 866                     25 798 036                     

K5 Egyéb működési célú kiadás 49 537 643                         47 490 890                  60 351 271                     57 864 941                     

Működési célú költségvetési kiadások 119 905 419                       125 478 636               146 538 962                   153 988 514                   

K6 Beruházás 2 050 000                           3 094 061                    4 246 881                       6 378 842                        

K7 Felújítás -                                        1 670 239                    1 670 239                       2 205 346                        

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás -                                        -                                 -                                    -                                     

Felhalmozási célú költségvetési kiadások 2 050 000                           4 764 300                    5 917 120                       8 584 188                        

Költségvetési kiadások összesen 121 955 419                       130 242 936               152 456 082                   162 572 702                   

K9 Finanszírozási kiadások -                                        1 825 629                    1 825 629                       1 825 629                        

Működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások -                                        1 825 629                    1 825 629                       1 825 629                        

Finanszírozási kiadások összesen -                                        1 825 629                    1 825 629                       1 825 629                        

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 121 955 419                       132 068 565               154 281 711                   164 398 331                   

Rovat 
szám

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Költségvetési és finanszírozási kiadások

2



Ft-ban

Kormányzati 
funkció

Fő
Törvény szerinti 

illetmények 
K1101

Béren kívüli 
juttatások K1107-

1109

Választott 
tisztviselők 
juttatásai, 

megbízási díjak  
K121-K122

Összesen

011130 
Önkormányzatok 
ált. igazgatási 
tevékenysége 1,00 5 653 459 5 653 459

011130 
Önkormányzatok 
ált. igazgatási 
tevékenysége 1 083 672 1 083 672
011130 
Önkormányzatok 
ált. igazgatási 
tevékenysége 1,00 6 737 131 6 737 131

066020 Város és 
községgazdálkodási 
egyéb szolgáltatások 1,00 2 465 200 0 2 465 200

066020 Város és 
községgazdálkodási 
egyéb szolgáltatások 1,00 2 465 200 0 2 465 200

066020 Város és 
községgazdálkodási 
egyéb szolgáltatások 1,00 2 685 600 536 526 3 222 126

066020 Város és 
községgazdálkodási 
egyéb szolgáltatások 1,00 2 719 701 0 2 719 701

066020 Város és 
községgazdálkodási 
egyéb szolgáltatások 1 350 000 0 675 000 2 025 000
066020 Város és 
községgazdálkodási 
egyéb szolgáltatások 298 000 298 000

066020 Város és 
községgazdálkodási 
egyéb 
szolgáltatások 
összesen: 4,00 11 983 701 536 526 675 000 13 195 227
074031 Család és 
nővédelmi 
egészségügyi 
gondozás 1,00 3 551 168 3 551 168
082042 Könyvtári 
állomány 
gyarapítása, 
nyilvántartása 1,00 1 567 901 1 567 901

082091 
Közművelődési - 
közösségi és 
társadalmi részvétel 
fejlesztése 1,00 1 483 401 1 483 401

013320 Köztemető 
fenntartás és 
működtetés 1,00 1 433 900 1 433 900

041233 Hosszabb 
időtartamú 
közfoglalkoztatás 896 830 896 830
041237 
Közfoglalkoztatási 
mintaprogram 13,00 12 050 200 12 050 200

ÖNKORMÁNYZAT 
ÖSSZESEN 22,00 32 967 101 536 526 7 412 131 40 915 758

K i m u t a t á s   a 2019. évi bérjellegű juttatásokról

6. melléklet a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló ...…/2019.(….) önkormányzati rendelethez



 7. melléklet a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ......./2019.(....) önkormányzati rendelethez

Forintban

Jogcímek Magyarország 2019. évi 
központi költségvetéséről szóló 2018. 

évi L. törvény alapján

Éves 
meghatároz
ott összeg Ft

2019. 
január 4%

2019. 
január 8%

2019. 
február 8%

2019. 
március 8%

2019. 
április 8%

2019. 
május 8%

2019. 
június 8%

2019. július 
8%

2019. 
augusztus 

8%

2019. 
szeptember 

8%

2019. 
október 8%

2019. 
november 

8%

2019. 
december 

8%
2019. év 100%

I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok 3 168 830 126 753 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 511 3 168 830
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának 
támogatása 13 792 000 551 680 1 103 360 1 103 360 1 103 360 1 103 360 1 103 360 1 103 360 1 103 360 1 103 360 1 103 360 1 103 360 1 103 360 1 103 360 13 792 000

I.1.bc) Köztemető fenntartással 
kapcsolatos feladatok támogatása 1 267 806 50 712 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 430 1 267 806

I.1.bd) Közutak fenntartásának 
támogatása 3 836 300 153 452 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 3 836 300
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok 
támogatása 6 000 000 240 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 6 000 000

I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos 
feladatok támogatása 1 037 850 41 514 83 028 83 028 83 028 83 028 83 028 83 028 83 028 83 028 83 028 83 028 83 028 83 028 1 037 850

I.5 A költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó 
és 2019. évi kompenzációja 45 887 41 944 36 209 39 077 39 078 39 076 39 077 38 422 38 423 357 193

I.6 Polgármesteri illetmény támogatása 1 120 500 44 820 89 640 89 640 89 640 89 640 89 640 89 640 89 640 89 640 89 640 89 640 89 640 89 640 1 120 500

I.1 A minimálbér és garantált 
bérminimum emelés hatásának 
kompenzációja 1 000 000 1 000 000

I. A helyi önkormányzatok általános 
működésének és ágazati feladatainak 
támogatása 30 223 286 1 208 931 2 463 749 2 459 806 2 454 071 2 456 939 2 456 940 2 456 938 3 456 939 2 456 284 2 456 285 2 417 862 2 417 862 2 417 873 31 580 479

III.2 Települési önkormányzatok 
szociális feladatainak egyéb 
támogatása 13 003 000 520 120 1 040 240 1 040 240 1 040 240 1 040 240 1 040 240 1 040 240 1 040 240 1 040 240 1 040 240 1 040 240 1 040 240 1 040 240 13 003 000

III.6 A rászoruló gyermekek szünidei 
étkeztetésének támogatása 614 460 24 578 49 156 49 156 49 157 49 157 49 157 49 157 49 157 49 157 49 157 49 157 49 157 49 157 614 460
III. A települési önkormányzatok 
szociális, gyermekjóléti és 
gyermekétkeztetési feladatainak 
támogtása 13 617 460 544 698 1 089 396 1 089 396 1 089 397 1 089 397 1 089 397 1 089 397 1 089 397 1 089 397 1 089 397 1 089 397 1 089 397 1 089 397 13 617 460

IV.1.d) Települési önkormányzatok 
nyilvános könyvtári és közművelődési 
feladatainak támogatása 1 800 000 72 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 1 800 000

IV. 3 Kulturális illetménypótlék 12 907 12 906 19 956 19 956 19 956 19 958 19 957 19 625 19 623 164 844

IV.Települési önkormányzatok 
kulturális feladatainak támogatása 1 800 000 72 000 156 907 156 906 163 956 163 956 163 956 163 958 163 957 163 625 163 623 144 000 144 000 144 000 1 964 844

3. mell. I.9 A települési 
önkomrányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó  
támogatása 828 675 828 675

Központi költségvetési támogatás 
mindösszesen 45 640 746 1 825 629 3 710 052 3 706 108 3 707 424 3 710 292 3 710 293 3 710 293 4 710 293 4 537 981 3 709 305 3 651 259 3 651 259 3 651 270 47 991 458

A 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet 4. sz. melléklet C) pontja alapján a nettó finanszírozás ütemezése 2019Önkormányzatok működési támogatásai B11





 1. melléklet a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelethez

Pusz
tasz
er 

Közs
ég 

Önk
orm
ányz
ata 
Cím 

Előirá
nyzat 
csopo

rt

Kiem
elt 

előirá
nyzat

Rovat száma Rovat megnevezése
2019. évi eredeti 

előirányzat Ft-ban

2019. I. né 
módosított 

előirányzat Ft-ban

2019. II. né 
módosított 

előirányzat Ft-ban

2019. III. né 
módosított 

előirányzat Ft-ban

121 955 419   132 068 565    154 281 711       164 398 331    

119 905 419   127 304 265    148 364 591       155 814 143    

2 050 000       4 764 300        5 917 120           8 584 188         

I. 1 B1,B3-4, B6   Működési költségvetési bevétel 82 562 238     91 148 973      113 362 119       121 770 910    

1 B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 54 275 146        60 240 050         65 089 039            72 500 373         

1 B11 A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 45 640 746        45 810 555         45 987 656             47 991 458          

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

1 B111 Közvilágítás fenntartásával kapcsolatos feladatok 13 792 000        13 792 000          13 792 000             13 792 000          

1 B111 Köztemető fenntartás 1 267 806           1 267 806            1 267 806               1 267 806            

1 B111 Közutak fenntartásának támogatása 3 836 300           3 836 300            3 836 300               3 836 300            

1 B111 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok 6 000 000           6 000 000            6 000 000               6 000 000            

1 B111 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 1 037 850           1 037 850            1 037 850               1 037 850            

1 B111 Polgármesteri Illetmény támogatása 1 120 500           1 120 500            1 120 500               1 120 500            

1 B111 Bérkompenzáció -                       124 040               241 271                  357 193               

1 B111 A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcs. támogatás -                       -                        -                            1 000 000            

1 B113 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 13 003 000        13 003 000          13 003 000             13 003 000          

1 B113 A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 614 460              614 460               614 460                  614 460               

1 B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 800 000           1 800 000            1 800 000               1 800 000            

1 B114 Kulturális illetménypótlék -                       45 769                 105 639                  164 844               

B115 Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása -                       -                        -                            828 675               

1 B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  8 634 400           14 429 495         19 101 383             24 508 915          

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

1 080 000           1 080 000            1 080 000               1 080 000            

1 B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  TB pü. Alap védőnő 3 442 500           3 442 500            3 442 500               3 442 500            

1 B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  TB pü. Alap fogorvos 4 111 900           4 111 900            4 111 900               4 111 900            

1 B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  TB pü. Alap -                       249 590               504 730                  690 540               

1 B16 EFOP 3.9.2-16-2017-00013 Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki Járásban EU projekt 
támogatása

-                       677 375               677 375                  677 375               

1 B16 Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei Egyszeri foglalkoztatást 
ösztönző működési támogatás

-                       -                        -                            1 053 778            

1 B16 Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei Nyári diákmunka 
működési támogatása

-                       -                        -                            350 150               

1 B16 Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei Startmunka 
mintaprogram működési támogatása

-                       4 868 130            9 284 878               13 102 672          

3 B3 Közhatalmi bevételek 25 400 000        28 005 207         45 123 302            45 935 146         

3 B34 Vagyoni típusú adó Magánszemélyek kommunális adója 5 000 000           6 032 803            6 094 081               6 007 538            

3 B35 Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó 16 000 000        16 000 000          32 916 770             33 993 029          

3 B35 Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része 40% 4 400 000           5 847 272            5 936 391               5 687 116            

3 B36 Egyéb közhatalmi bevételek Pótlékok, bírságok -                       125 132               176 060                  247 463               

4 B4 Működési bevételek 2 862 492          2 879 116           3 125 178              3 310 791           

4 B402 Szolgáltatások ellenértéke 20 000                20 000                 20 000                    20 000                  

4 B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 504 388              504 388               504 388                  508 758               

4 B404 Tulajdonosi bevételek 2 328 504           2 328 504            2 328 504               2 474 754            

4 B405 Ellátási díjak 9 600                  9 600                   9 600                      9 600                    

4 B408 Áh-on kívüli kamatbevételek -                       9                           19                            28                         

B410 Biztosítók által fizetett kártérítés bevétele -                       -                        -                            34 980                  

4 B411 Egyéb működési bevételek -                       16 615                 262 667                  262 671               

6 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 24 600               24 600                24 600                   24 600                 

6 B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 24 600                24 600                 24 600                    24 600                  

I. 2 B2, B5, B7 Felhalmozási költségvetési bevétel -                    1 526 411        1 526 411           3 234 240         

2 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -                      1 526 411           1 526 411              3 234 240           

2 B21 MFP-AEE/2019 Orvosi eszközök beszerzés támogatása -                       -                        -                            1 707 829            

2 B25 Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások Startmunka mintaprogram 
támogatása

-                       1 526 411            1 526 411               1 526 411            

5 B5 Felhalmozási bevételek -                      -                        -                           -                        

7 B7
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 
kívülről

-                      -                        -                           -                        

B8 Finanszírozási bevételek 39 393 181     39 393 181      39 393 181         39 393 181       

I. 1 8 B813 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 37 343 181        36 155 292          35 002 472             34 043 233          

I. 2 8 B813 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2 050 000           3 237 889            4 390 709               5 349 948            

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI 
ÖSSZESEN

1



 2. melléklet a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelethez

Pusz
tasze

r 
Közs
ég 

Önk
orm
ányz
ata 
Cím

Elői
rány
zat 
cso
port

Kiem
elt 

előirá
nyzat

Rovat 
száma

Rovat megnevezése
2019. évi eredeti 

előirányzat Ft-ban

2019. I. né 
módosított 

előirányzat Ft-ban

2019. II. né 
módosított 

előirányzat Ft-ban

2019. III. né 
módosított 

előirányzat Ft-ban

       121 955 419       132 068 565        154 281 711        164 398 331    

       119 905 419       127 304 265        148 364 591        155 814 143    

           2 050 000            4 764 300            5 917 120            8 584 188    

I. 1 K1-5 Működési költségvetési kiadások        119 905 419       125 478 636        146 538 962        153 988 514    

1 K1 Személyi juttatások 25 964 059             31 024 765        35 480 552         40 915 758         

2 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 851 057               5 665 761           6 522 883            7 391 869           

3 K3 Dologi kiadások 26 549 660             28 294 220        31 181 256         34 812 946         

4 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 003 000             13 003 000        13 003 000         13 003 000         

5 K5 Egyéb működési célú kiadások 49 537 643             47 490 890        60 351 271         57 864 941         

5 K502 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése -                             11 971                 35 971                  35 971                  

5 K506 Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Többcélú Társulás 
Szoc. Központ és Gyermekjóléti szolgálat, érdekeltségi hozzájárulás

830 000                   830 000               830 000                830 000               

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

476 846                   476 846               476 846                476 846               

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

2 711 448                2 711 448           2 984 182             2 984 182            

5 K506 Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Óvoda 12 969 000              13 009 000         13 009 000          13 009 000          

5 K506 Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Közös Hivatal 6 335 864                6 335 864           6 335 864             6 335 864            

5 K506 Bursa Hungarica 160 000                   160 000               160 000                160 000               

5 K512 Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos) 4 111 900                4 111 900           4 111 900             4 111 900            

5 K512 Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 523 000                2 523 000           3 321 642             4 123 142            

5 K513 Képviselői alap tartalék 1 500 000                1 460 000           1 214 000             -                         

5 K513 Tartalékok 17 919 585              15 860 861         27 871 866          25 798 036          

I. 2 K6-8 Felhalmozási költségvetési kiadások 2 050 000          4 764 300       5 917 120       8 584 188       

6 K6 Beruházások 2 050 000               3 094 061           4 246 881            6 378 842           

6 K6 Immateriális javak beszerzése Office vállalati programcsomag -                             -                         216 577                216 577               

6 K6 Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés -                             499 061               1 435 304             1 631 102            

6 K6 Sportépület  zárt szennyvíz akna kiépítése 1 500 000                1 500 000           1 500 000             1 500 000            

6 K6 MFP-BJA/2019 Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása (Piactér rávezető járda építés) -                             -                         -                          177 800               

6 K6 MFP-AEE/2019 Orvosi eszközök beszerzése -                             -                         -                          1 707 829            

6 K6 Közösségi szolgáltató tér kis értékű tárgyi eszköz beszerzés saját forrás (közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatáshoz kapcsolódó beszerzés)

-                             -                         -                          4 544                    

6 K6 Közösségi szolgáltató tér informatikai eszköz beszerzés saját forrás (közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatáshoz kapcsolódó beszerzés)

-                             -                         -                          45 990                  

6 K6 Termelői piac létrehozása pusztaszeren TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00009EU projekt -                             545 000               545 000                545 000               

6 K6 Termelői piac bejáró építése 550 000                   550 000               550 000                550 000               

7 K7 Felújítások -                            1 670 239           1 670 239            2 205 346           

7 K7 Startmunka mintaprogram önkormányzati tulajdonú közutak felújítása -                             1 526 411           1 526 411             1 526 411            

7 K7 MFP-ÖTU/2019 Önkormányzati tulajdonú utak felújítása -                             -                         -                          203 200               

7 K7 Közösségi szolgáltató tér felújítás saját forrás (közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz kapcsolódó) -                             -                         -                          132 517               

7 K7 MFP-HPH/2019 Polgármesteri Hivatal felújítása -                             -                         -                          101 600               

7 K7 Víziközmű Havaria rekonstrukció -                             143 828               143 828                241 618               

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

I. K9 Finanszírozási kiadások -                       1 825 629       1 825 629       1 825 629       

1 9 K9 Finanszírozási kiadások működési -                            1 825 629           1 825 629            1 825 629           

9 K9 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése -                             1 825 629           1 825 629             1 825 629            

2 9 K9 Finanszírozási kiadások felhalmozási -                            -                        -                         -                        

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN



Ft-ban

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

B1 Működési célú támogatások 
5 476 887 3 651 258 3 821 068 3 651 259 3 651 259 3 828 360 4 710 293 4 537 981 3 709 305 3 651 259 3 651 259 3 651 270 47 991 458

B1 Működési célú támogatások 
629 533 899 533 6 424 628 2 186 829 2 456 829 2 186 829 1 889 430 2 897 842 2 778 859 629 533 899 533 629 537 24 508 915

B3 Közhatalmi bevételek
2 034 000 2 034 000 4 639 207 7 740 032 7 740 032 7 740 031 2 244 873 2 163 502 5 539 469 2 034 000 1 034 000 992 000 45 935 146

B4 Működési bevételek
238 541 238 541 255 165 238 541 238 541 484 603 238 541 399 760 262 935 238 541 238 541 238 541 3 310 791

B6
Működési célú átvett 
pénzeszközök

24 600 24 600

Működési költségvetési 
bevételek

8 378 961 6 823 332 15 140 068 13 816 661 14 086 661 14 239 823 9 083 137 9 999 085 12 290 568 6 553 333 5 823 333 5 535 948 121 770 910

B2

Felhalmozási célú 
támogatások 
államháztartáson belülről

1 526 411 1 707 829 3 234 240

Felhalmozási költségvetési 
bevételek

1 526 411 1 707 829 3 234 240

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

K1-5
Működési költségvetési 
kiadások

11 849 857 11 849 857 11 849 857 17 012 227 17 012 227 17 012 226 13 233 206 11 873 973 12 318 727 9 992 118 9 992 118 9 992 121 153 988 514

K6-8
Felhalmozási költségvetési 
kiadások

4 764 300 1 152 820 1 805 619 494 160 367 289 8 584 188

Költségvetési kiadások 
öszesen

11 849 857 11 849 857 16 614 157 17 012 227 17 012 227 18 165 046 15 038 825 12 368 133 12 686 016 9 992 118 9 992 118 9 992 121 162 572 702

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

B8
Előző évi költségvetési 

maradvány 3 470 896 3 168 786 393 157 3 195 566 2 925 566 2 772 403 4 150 069 1 874 888 28 159 3 438 785 4 168 785 4 456 173 34 043 233

B8
Előző évi költségvetési 

maradvány 0 0 3 237 889 0 0 1 152 820 97 790 494 160 367 289 0 0 0 5 349 948

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

K9

Államháztartáson belüli 
megelőlegezések 
visszafizetése 1 825 629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 825 629

Finanszírozási bevételek

Költségvetési kiadások

3. melléklet a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv a 2019. évre

Költségvetési bevételek

Finanszírozási kiadások



4. melléklet a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelethez

 Lakás- és 
helyiséggazdál

kodás 

Sport, ifjúsági 
ügyek

Hulladékgazdálko
dás

Ft-ban

Rovat
rend

 Bevételek megnevezése 

 Közutak, hidak 
alagutak  

üzemeltetése, 
fenntartása 

045160-1  

 Város és 
községgazdálk

odási egyéb 
szolgáltatások 

066020-1 

Köztemető 
fenntartás és -

működtetés 
013320-1

 Az 
önkormányzati 
vagyonnal való 
gazdálkodással 

kapcsolatos 
feladatok 
013350 

 
Szabadidőspor
t-(rekreációs 

sport-) 
tevékenység 

és támogatása 
081045-1

Család és 
nővédelmi eü. 

gondozás 
074031-1

Fogorvosi 
alapellátás 
072311-1

Háziorvosi 
ellátás 072111-

1

 Könyvtári 
állomány 

gyarapítása, 
nyilvántartása 

082042-1 

 Közművelődés 
- közösségi és 

társadalmi 
részvétel 

fejlesztése 
082091-1 

 Önkormányzatok 
elszámolásai a 

központi 
költségvetéssel 

018010-1 

 Támogatási célú 
finanszírozási 
műveletetk 
018030-1 

Önkormányzatok 
funkcióra nem 

sorolható 
bevételei 

államháztartáson 
kívülről 900020-1 

Közfoglalkoztatá
si mintaprogram 

041237-1

Hosszabb 
időtartamú 

közfoglalkoztatás 
041233-1 

Nem veszélyes 
hulladék 
kezelése, 

ártalmatlanítása 
051040-1

Összesen

B1
 Működési célú 
támogatások 
államháztartáson belülről 

1 430 150    3 442 500    4 111 900    49 359 373       13 102 672      1 053 778         72 500 373      

B2
 Felhalmozási célú 
támogatások áh-on belülről 

1 707 829         1 526 411         3 234 240         

B3  Közhatalmi bevételek 45 935 146      45 935 146      

B4  Működési bevételek 293 662       530 000       1 964 754    95 111          2                    127 337       141 052       152 258       6 615                3 310 791         

B6
 Működési célú átvett 
pénzeszközök 

24 600          24 600              

B7
 Felhalmozási célú átvett 
pénzeszközök 

-                    -                 -                      

B1-7
 Költségvetési bevételek 
összesen 

-                   1 748 412   530 000       1 964 754   95 111         3 442 502   4 239 237   141 052       -                152 258       51 067 202      45 935 146      14 629 083      1 053 778        6 615                125 005 150    

B8
 Előző év költségvetési 
maradványának 
igénybevétele  

-                 39 393 181      39 393 181      

B8  Finanszírozási bevételek -                39 393 181     39 393 181      

 Költségvetési és 
finanszírozási bevételek 
összesen 

-                   1 748 412   530 000       1 964 754   95 111         3 442 502   4 239 237   141 052       -                152 258       51 067 202      39 393 181     45 935 146      14 629 083      1 053 778        6 615                164 398 331    

Tevékenység 

 Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 
bekezdése szerinti helyi közügyek, 

valamint helyben biztosítható 
közfeladatok körében ellátandó 
helyi önkormányzati feladatok  

Közfoglalkoztatás
 Kulturális szolgáltatás, 
könyvtári ellátás, helyi 

közművelődési tevékenység  

Önkormányzati működéssel, 
döntéselőkészítéssel,végrehajtással kapcsolatos 

feladatok 

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási bevételek alaptevékenységenként 2019.

 Településüzemeltetés   Egészségügyi alapellátás 

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

1



4. melléklet a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelethez

Hulladékgazdálko
dás

Sport, ifjúsági 
ügyek

Rovat
rend

Kiadások megnevezése

 Közutak, hidak 
alagutak  

üzemeltetése, 
fenntartása 

045160-1  

 Város és 
községgazdálk

odási egyéb 
szolgáltatások 

066020-1 

 
Önkormányzat

ok általános 
igazg. tev. 
011130-1 

 
Önkormányzat

ok 
elszámolásai a 

központi 
költségvetésse

l 018010-1 

 Zöldterület 
kezelés 
066010 

Köztemető 
fenntartás és -

működtetés 
013320-1

Támogatási 
célú 

finanszírozási 
műveletek 
(technikai) 

018030

Közvilágítás 
064010-1

Család és 
nővédelmi eü. 

gondozás 
074031-1

Fogorvosi 
alapellátás 
072311-1

Háziorvosi 
alapellátás 
072111-1

 Könyvtári 
állomány 

gyarapítása, 
nyilvántartása 

082042-1 

 Közművelődés - 
közösségi és 
társadalmi 
részvétel 

fejlesztése 
082091-1 

 Közművelődés-
hagyományos 

közösségi 
kulturális 
értékek 

gondozása 
082092-1 

Nem veszélyes 
hulladék 
kezelése, 

ártalmatlanítása 
051040-1

 Szabadidősport-
(rekreációs sport-
) tevékenység és 

támogatása 
081045-1

K1 Személyi juttatások 13 195 227 6 737 131 1 433 900 3 551 168 1 567 901 1 483 401

K2
Munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális 
hozzáárulási adó

3 130 996 1 353 517 279 097 692 478 304 692 289 028

K3 Dologi kiadások 2 036 834 11 525 801 2 961 494 360 290 3 910 000 801 001 274 792 977 453 1 080 400 3 262 176 255 015 571 500 1 355 000

K4
Ellátottak pénzbeli 
juttatásai

K5
Egyéb működési célú 
kiadás

457 000 35 971 23 635 892 4 111 900 1 547 500 131 000 152 642 1 235 000

K5
Egyéb működési célú 
kiadás tartalék

25 798 036

K6 Beruházás 3 700 788 2 009 515 916 614 899 672 912 57 274

K7 Felújítás 546 418 132 517

Költségvetési kiadások 
összesen

2 036 834 58 354 266 8 090 648 35 971 2 961 494 2 075 296 23 635 892 3 910 000 5 560 563 5 001 591 1 650 365 2 952 993 6 771 896 386 015 724 142 2 590 000

K9 Finanszírozási kiadás 1 825 629

 Költségvetési és 
finanszírozási kiadások 
összesen 

2 036 834 58 354 266 8 090 648 1 861 600 2 961 494 2 075 296 23 635 892 3 910 000 5 560 563 5 001 591 1 650 365 2 952 993 6 771 896 386 015 724 142 2 590 000

Létszám 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

ebből közfoglalkoztatott

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

 Kulturális szolgáltatás, könyvtári ellátás, helyi 
közművelődési tevékenység  

 Egészségügyi alapellátás  Településüzemeltetés 

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási kiadások alaptevékenységenként 2019.

Tevékenység 

 Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 
bekezdése szerinti helyi közügyek, 

valamint helyben biztosítható 
közfeladatok körében ellátandó 
helyi önkormányzati feladatok  

2



4. melléklet a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Rovat
rend

Kiadások megnevezése

Hosszabb 
időtartamú Köz 
foglalkoztatás 

041233-1

Közfoglalkozta
tási 

mintaprogram 
041237-1

Intézményen 
kívüli 

gyermekétkezt
etés 104037

Egyéb szociális 
és 

természetbeni 
ellátások, 

támogatások 
(szociális 

ösztöndíjak) 
107060-1

Összesen

K1 Személyi juttatások 896 830 12 050 200 40 915 758

K2
Munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális 
hozzáárulási adó

156 948 1 185 113 7 391 869

K3 Dologi kiadások 2 536 320 614 460 2 290 410 34 812 946

K4
Ellátottak pénzbeli 
juttatásai

13 003 000 13 003 000

K5
Egyéb működési célú 
kiadás

760 000 32 066 905

K5
Egyéb működési célú 
kiadás tartalék

25 798 036

K6 Beruházás
815 044

6 378 842

K7 Felújítás
1 526 411

2 205 346

Költségvetési kiadások 
összesen

1 053 778 18 113 088 614 460 16 053 410 162 572 702

K9 Finanszírozási kiadás 1 825 629

 Költségvetési és 
finanszírozási kiadások 
összesen 

1 053 778 18 113 088 614 460 16 053 410 164 398 331

Létszám 13,00 22,00

ebből közfoglalkoztatott

13,00 13,00

Közfoglalkoztatás Szociális ellátások

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

 Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 
bekezdése szerinti helyi közügyek, 

valamint helyben biztosítható 
közfeladatok körében ellátandó 
helyi önkormányzati feladatok  

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási kiadások alaptevékenységenként 2019.

Tevékenység 

3



5. melléklet a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT 

2019. évi eredeti 
előirányzat

2019. I. né módosított 
előirányzat

2019. II. né módosított 
előirányzat

2019. III. né 
módosított előirányzat

B2 Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevételei 
Startmunka mintaprogram támogatása

-                                      1 526 411                        1 526 411                         1 526 411                    

B2 Magyar Falu Program Orvosi eszközök beszerzése MFP-AEE/2019 -                                      -                                     -                                      1 707 829                    

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -                                      1 526 411                       1 526 411                         3 234 240                    

B5 Felhalmozási bevételek -                                      -                                     -                                      -                                 

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -                                      -                                     -                                      -                                 

Költségvetési bevételek -                                      1 526 411                       1 526 411                         3 234 240                    

B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 2 050 000                         3 237 889                        4 390 709                         5 349 948                    

B8 Finanszírozási bevételek 2 050 000                         3 237 889                       4 390 709                         5 349 948                    

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 2 050 000                         4 764 300                       5 917 120                         8 584 188                    

Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT 

2019. évi eredeti 
előirányzat

2019. I. né módosított 
előirányzat

2019. II. né módosított 
előirányzat

2019. III. né 
módosított előirányzat

K6 Beruházás 2 050 000                         3 094 061                        4 246 881                         6 378 842                    

K7 Felújítás -                                      1 670 239                        1 670 239                         2 205 346                    

K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -                                      -                                     -                                      -                                 

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás -                                      -                                     -                                      -                                 

Költségvetési kiadások 2 050 000                         4 764 300                       5 917 120                         8 584 188                    

K9 Finanszírozási kiadások -                                      -                                     -                                      -                                 

K9 Finanszírozási kiadások -                                      -                                     -                                      -                                 

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 050 000                         4 764 300                       5 917 120                         8 584 188                    

 FELHALMOZÁSI MÉRLEG 

Rovat szám

Rovat szám Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási bevételek

1



5. melléklet a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelethez

 Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT

2019. évi eredeti 
előirányzat

2019. I. né 
módosított 
előirányzat

2019. II. né 
módosított 
előirányzat

2019. III. né 
módosított 
előirányzat

B11 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 
általános támogatása

45 640 746                45 810 555          45 987 656           47 991 458            

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

B16 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól védőnő 3 442 500                  3 442 500            3 442 500              3 442 500              

B16 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól fogorvos 4 111 900                  4 111 900            4 111 900              4 111 900              

B1 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól -                               249 590               504 730                 690 540                  

B1 EFOP 3.9.2-16-2017-00013 Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki 
Járásban EU projekt támogatása

-                               677 375               677 375                 677 375                  

B1 Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei 
Közfogl. Egyszeri Keresetkieg. támogatása

-                               -                         -                          1 053 778              

B1 Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei 
Nyári diákmunka támogatása

-                               -                         -                          350 150                  

B1 Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei 
Startmunka mintaprogram támogatása

-                               4 868 130            9 284 878              13 102 672            

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 54 275 146                60 240 050          65 089 039           72 500 373            

B34 Magánszemély kommunális adója 5 000 000                  6 032 803            6 094 081              6 007 538              

B35 Helyi iparűzési adó 16 000 000                16 000 000          32 916 770           33 993 029            

B35 Gépjárműadó 40% 4 400 000                  5 847 272            5 936 391              5 687 116              

B36 Pótlék, bírság -                               125 132               176 060                 247 463                  

B3 Közhatalmi bevételek 25 400 000                28 005 207          45 123 302           45 935 146            

B4 Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke 2 862 492                  2 879 116            3 125 178              3 310 791              

B4 Működési bevételek 2 862 492                  2 879 116            3 125 178              3 310 791              

B64 Működési célú visszatérítendő támogatások,  kölcsön visszatérülése 
államháztartáson kívülről

24 600                       24 600                  24 600                   24 600                    

B6 Működési célú átvett pénzeszközök 24 600                       24 600                  24 600                   24 600                    

Költségvetési bevételek 82 562 238                91 148 973          113 362 119         121 770 910          

B81 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 37 343 181                36 155 292          35 002 472           34 043 233            

B8 Finanszírozási bevételek 37 343 181                36 155 292          35 002 472           34 043 233            

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 
ÖSSZESEN

               119 905 419             127 304 265              148 364 591               155 814 143    

 Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT 

2019. évi eredeti 
előirányzat

2019. I. né 
módosított 
előirányzat

2019. II. né 
módosított 
előirányzat

2019. III. né 
módosított 
előirányzat

K1 Személyi juttatások 25 964 059                31 024 765          35 480 552           40 915 758            

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó 4 851 057                  5 665 761            6 522 883              7 391 869              

K3 Dologi kiadások 26 549 660                28 294 220          31 181 256           34 812 946            

K4 Elátottak pénzbeli juttatásai 13 003 000                13 003 000          13 003 000           13 003 000            

K5 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 
teljesítése

-                               11 971                  35 971                   35 971                    

K5 Járóbeteg ellátás, ügyelet működési támogatása 2 711 448                  2 711 448            2 984 182              2 984 182              

K5 Többcélú Társulás működési célú támogatása gyermekjóléti szolg., 
érdekeltségi hozzájárulás

1 306 846                  1 306 846            1 306 846              1 306 846              

K5 Óvoda működési célú támogatása 12 969 000                13 009 000          13 009 000           13 009 000            

K5 Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása 6 335 864                  6 335 864            6 335 864              6 335 864              

K5 Bursa Hungarica 160 000                     160 000               160 000                 160 000                  

K5 Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos) 4 111 900                  4 111 900            4 111 900              4 111 900              

K5 Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre 2 523 000                  2 523 000            3 321 642              4 123 142              

K5 Tartalékok 19 419 585                17 320 861          29 085 866           25 798 036            

K5 Egyéb működési célú kiadás 49 537 643                47 490 890          60 351 271           57 864 941            

Költségvetési kiadások 119 905 419              125 478 636        146 538 962         153 988 514          

K9 Finanszírozási kiadások -                               1 825 629            1 825 629              1 825 629              

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                119 905 419             127 304 265              148 364 591               155 814 143    

Rovat szám

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

Rovat szám

Működési költségvetési és finanszírozási bevételek

Működési költségvetési és finanszírozási kiadások

1



5. melléklet a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelethez

 Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT 

2019. évi eredeti 
előirányzat

2019. I. né módosított 
előirányzat

2019. II. né módosított 
előirányzat

2019. III. né módosított 
előirányzat

B1 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 
támogatása

45 640 746                         45 810 555                  45 987 656                     47 991 458                     

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

B1 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól 3 442 500                           3 442 500                    3 442 500                       3 442 500                        

B1 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól 4 111 900                           4 111 900                    4 111 900                       4 111 900                        

B1 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól -                                        249 590                       504 730                           690 540                           

B1 EFOP 3.9.2-16-2017-00013 Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki 
Járásban EU projekt támogatása

-                                        677 375                       677 375                           677 375                           

B1 Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei 
Nyári diákmunka támogatása

-                                        -                                 -                                    350 150                           

B1 Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei 
Közfoglalkoztatottak egyszeri keresetkiegészítés támogatása

-                                        -                                 -                                    1 053 778                        

B1 Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei 
Startmunka mintaprogram támogatása

-                                        4 868 130                    9 284 878                       13 102 672                     

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 54 275 146                         60 240 050                  65 089 039                     72 500 373                     

B3 Magánszemély kommunális adója 5 000 000                           6 032 803                    6 094 081                       6 007 538                        

B3 Helyi iparűzési adó 16 000 000                         16 000 000                  32 916 770                     33 993 029                     

B3 Gépjárműadó 40% 4 400 000                           5 847 272                    5 936 391                       5 687 116                        

B3 Pótlék, bírság -                                        125 132                       176 060                           247 463                           

B3 Közhatalmi bevételek 25 400 000                         28 005 207                  45 123 302                     45 935 146                     

B4 Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke 2 862 492                           2 879 116                    3 125 178                       3 310 791                        

B4 Működési bevételek 2 862 492                           2 879 116                    3 125 178                       3 310 791                        

B6 Működési célú visszatérítendő támogatások,  kölcsön visszatérülése 
államháztartáson kívülről

24 600                                 24 600                         24 600                             24 600                             

B6 Működési célú átvett pénzeszközök 24 600                                 24 600                         24 600                             24 600                             

Mködési célú költségvetési bevételek 82 562 238                         91 148 973                  113 362 119                   121 770 910                   

B2
Magyar Falu Program Orvosi eszközök beszerzése támogatása MFP-
AEE/2019.

                                           -                                         -                                             -                               1 707 829    

B2 Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevételei 
Startmunka mintaprogram támogatása

-                                        1 526 411                    1 526 411                       1 526 411                        

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -                                        1 526 411                    1 526 411                       3 234 240                        

B5 Felhalmozási bevételek -                                        -                                 -                                    -                                     

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -                                        -                                 -                                    -                                     

Felhalmozási célú költségvetési bevételek -                                        1 526 411                    1 526 411                       3 234 240                        

Költségvetési bevételek öszesen 82 562 238                         92 675 384                  114 888 530                   125 005 150                   

B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 37 343 181                         36 155 292                  35 002 472                     34 043 233                     

B8 Működési célú finanszírozási bevételek 37 343 181                         36 155 292                  35 002 472                     34 043 233                     

B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 2 050 000                           3 237 889                    4 390 709                       5 349 948                        

B8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 2 050 000                           3 237 889                    4 390 709                       5 349 948                        

Finanszírozási bevételek összesen 39 393 181                         39 393 181                  39 393 181                     39 393 181                     

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 121 955 419                       132 068 565               154 281 711                   164 398 331                   

Rovat 
szám

Költségvetési és finanszírozási bevételek

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG
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5. melléklet a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelethez

 Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT 

2019. évi eredeti 
előirányzat

2019. I. né módosított 
előirányzat

2019. II. né módosított 
előirányzat

2019. III. né módosított 
előirányzat

K1 Személyi juttatások 25 964 059                         31 024 765                  35 480 552                     40 915 758                     

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó 4 851 057                           5 665 761                    6 522 883                       7 391 869                        

K3 Dologi kiadások 26 549 660                         28 294 220                  31 181 256                     34 812 946                     

K4 Elátottak pénzbeli juttatásai 13 003 000                         13 003 000                  13 003 000                     13 003 000                     

K5 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 
teljesítése

-                                        11 971                         35 971                             35 971                             

K5 Járóbeteg ellátás, ügyelet működési célú támogatása 2 711 448                           2 711 448                    2 984 182                       2 984 182                        

K5 Többcélú Társulás működési célú támogatása gyermekjóléti szolg., 
érdekeltségi hozzájár.

1 306 846                           1 306 846                    1 306 846                       1 306 846                        

K5 Óvoda működési célú támogatása 12 969 000                         13 009 000                  13 009 000                     13 009 000                     

K5 Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása 6 335 864                           6 335 864                    6 335 864                       6 335 864                        

K5 Bursa Hungarica 160 000                              160 000                       160 000                           160 000                           

K5 Egyéb vállalkozás működési célú támogatása 4 111 900                           4 111 900                    4 111 900                       4 111 900                        

K5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 523 000                           2 523 000                    3 321 642                       4 123 142                        

K5 Képviselői alap tartalék 1 500 000                           1 460 000                    1 214 000                       -                                     

K5 Tartalékok 17 919 585                         15 860 861                  27 871 866                     25 798 036                     

K5 Egyéb működési célú kiadás 49 537 643                         47 490 890                  60 351 271                     57 864 941                     

Működési célú költségvetési kiadások 119 905 419                       125 478 636               146 538 962                   153 988 514                   

K6 Beruházás 2 050 000                           3 094 061                    4 246 881                       6 378 842                        

K7 Felújítás -                                        1 670 239                    1 670 239                       2 205 346                        

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás -                                        -                                 -                                    -                                     

Felhalmozási célú költségvetési kiadások 2 050 000                           4 764 300                    5 917 120                       8 584 188                        

Költségvetési kiadások összesen 121 955 419                       130 242 936               152 456 082                   162 572 702                   

K9 Finanszírozási kiadások -                                        1 825 629                    1 825 629                       1 825 629                        

Működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások -                                        1 825 629                    1 825 629                       1 825 629                        

Finanszírozási kiadások összesen -                                        1 825 629                    1 825 629                       1 825 629                        

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 121 955 419                       132 068 565               154 281 711                   164 398 331                   

Rovat 
szám

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Költségvetési és finanszírozási kiadások
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Ft-ban

Kormányzati 
funkció

Fő
Törvény szerinti 

illetmények 
K1101

Béren kívüli 
juttatások K1107-

1109

Választott 
tisztviselők 
juttatásai, 

megbízási díjak  
K121-K122

Összesen

011130 
Önkormányzatok 
ált. igazgatási 
tevékenysége 1,00 5 653 459 5 653 459

011130 
Önkormányzatok 
ált. igazgatási 
tevékenysége 1 083 672 1 083 672
011130 
Önkormányzatok 
ált. igazgatási 
tevékenysége 1,00 6 737 131 6 737 131

066020 Város és 
községgazdálkodási 
egyéb szolgáltatások 1,00 2 465 200 0 2 465 200

066020 Város és 
községgazdálkodási 
egyéb szolgáltatások 1,00 2 465 200 0 2 465 200

066020 Város és 
községgazdálkodási 
egyéb szolgáltatások 1,00 2 685 600 536 526 3 222 126

066020 Város és 
községgazdálkodási 
egyéb szolgáltatások 1,00 2 719 701 0 2 719 701

066020 Város és 
községgazdálkodási 
egyéb szolgáltatások 1 350 000 0 675 000 2 025 000
066020 Város és 
községgazdálkodási 
egyéb szolgáltatások 298 000 298 000

066020 Város és 
községgazdálkodási 
egyéb 
szolgáltatások 
összesen: 4,00 11 983 701 536 526 675 000 13 195 227
074031 Család és 
nővédelmi 
egészségügyi 
gondozás 1,00 3 551 168 3 551 168
082042 Könyvtári 
állomány 
gyarapítása, 
nyilvántartása 1,00 1 567 901 1 567 901

082091 
Közművelődési - 
közösségi és 
társadalmi részvétel 
fejlesztése 1,00 1 483 401 1 483 401

013320 Köztemető 
fenntartás és 
működtetés 1,00 1 433 900 1 433 900

041233 Hosszabb 
időtartamú 
közfoglalkoztatás 896 830 896 830
041237 
Közfoglalkoztatási 
mintaprogram 13,00 12 050 200 12 050 200

ÖNKORMÁNYZAT 
ÖSSZESEN 22,00 32 967 101 536 526 7 412 131 40 915 758

K i m u t a t á s   a 2019. évi bérjellegű juttatásokról

6. melléklet a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló 10/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelethez



 7. melléklet a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Jogcímek Magyarország 2019. évi 
központi költségvetéséről szóló 2018. 

évi L. törvény alapján

Éves 
meghatároz
ott összeg Ft

2019. 
január 4%

2019. 
január 8%

2019. 
február 8%

2019. 
március 8%

2019. 
április 8%

2019. 
május 8%

2019. 
június 8%

2019. július 
8%

2019. 
augusztus 

8%

2019. 
szeptember 

8%

2019. 
október 8%

2019. 
november 

8%

2019. 
december 

8%
2019. év 100%

I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok 3 168 830 126 753 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 511 3 168 830
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának 
támogatása 13 792 000 551 680 1 103 360 1 103 360 1 103 360 1 103 360 1 103 360 1 103 360 1 103 360 1 103 360 1 103 360 1 103 360 1 103 360 1 103 360 13 792 000

I.1.bc) Köztemető fenntartással 
kapcsolatos feladatok támogatása 1 267 806 50 712 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 430 1 267 806

I.1.bd) Közutak fenntartásának 
támogatása 3 836 300 153 452 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 3 836 300
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok 
támogatása 6 000 000 240 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 6 000 000

I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos 
feladatok támogatása 1 037 850 41 514 83 028 83 028 83 028 83 028 83 028 83 028 83 028 83 028 83 028 83 028 83 028 83 028 1 037 850

I.5 A költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó 
és 2019. évi kompenzációja 45 887 41 944 36 209 39 077 39 078 39 076 39 077 38 422 38 423 357 193

I.6 Polgármesteri illetmény támogatása 1 120 500 44 820 89 640 89 640 89 640 89 640 89 640 89 640 89 640 89 640 89 640 89 640 89 640 89 640 1 120 500

I.1 A minimálbér és garantált 
bérminimum emelés hatásának 
kompenzációja 1 000 000 1 000 000

I. A helyi önkormányzatok általános 
működésének és ágazati feladatainak 
támogatása 30 223 286 1 208 931 2 463 749 2 459 806 2 454 071 2 456 939 2 456 940 2 456 938 3 456 939 2 456 284 2 456 285 2 417 862 2 417 862 2 417 873 31 580 479

III.2 Települési önkormányzatok 
szociális feladatainak egyéb 
támogatása 13 003 000 520 120 1 040 240 1 040 240 1 040 240 1 040 240 1 040 240 1 040 240 1 040 240 1 040 240 1 040 240 1 040 240 1 040 240 1 040 240 13 003 000

III.6 A rászoruló gyermekek szünidei 
étkeztetésének támogatása 614 460 24 578 49 156 49 156 49 157 49 157 49 157 49 157 49 157 49 157 49 157 49 157 49 157 49 157 614 460
III. A települési önkormányzatok 
szociális, gyermekjóléti és 
gyermekétkeztetési feladatainak 
támogtása 13 617 460 544 698 1 089 396 1 089 396 1 089 397 1 089 397 1 089 397 1 089 397 1 089 397 1 089 397 1 089 397 1 089 397 1 089 397 1 089 397 13 617 460

IV.1.d) Települési önkormányzatok 
nyilvános könyvtári és közművelődési 
feladatainak támogatása 1 800 000 72 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 1 800 000

IV. 3 Kulturális illetménypótlék 12 907 12 906 19 956 19 956 19 956 19 958 19 957 19 625 19 623 164 844

IV.Települési önkormányzatok 
kulturális feladatainak támogatása 1 800 000 72 000 156 907 156 906 163 956 163 956 163 956 163 958 163 957 163 625 163 623 144 000 144 000 144 000 1 964 844

3. mell. I.9 A települési 
önkomrányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó  
támogatása 828 675 828 675

Központi költségvetési támogatás 
mindösszesen 45 640 746 1 825 629 3 710 052 3 706 108 3 707 424 3 710 292 3 710 293 3 710 293 4 710 293 4 537 981 3 709 305 3 651 259 3 651 259 3 651 270 47 991 458

A 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet 4. sz. melléklet C) pontja alapján a nettó finanszírozás ütemezése 2019Önkormányzatok működési támogatásai B11



Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal 
Pusztaszeri Kirendeltsége 
 
 

Előterjesztés 
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. november 27-ei ülésére 
 
Tárgy: Rendelet-alkotás a helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Idén is lehetőségünk van fűtési támogatásként megállapítható települési támogatás nyújtására 
idősebb korú lakosaink számára. Az erre a célra rendelkezésünkre álló előirányzat összege 
2 835 625,-Ft. 
 
A ténylegesen, életvitelszerűen a lakcímnyilvántartás szerinti pusztaszeri lakóhelyén vagy 
tartózkodási helyén élő, 2019. december 31-ig 65. életévét betöltő lakosok száma: 279 fő. 
 
A mellékelt rendelet-tervezet szerint a 65. életévüket betöltő lakosok részére nyújtott egyszeri 
10000,-Ft/fő összegű támogatás esetén 2 790 000,-Ft kiadás terheli az Önkormányzat 
költégvetését. 
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy kiemelt figyelemmel a támogatotti kör 
létszámára és a támogatási összeg nagyságára a mellékelt önkormányzati rendelet-tervezetet 
szíveskedjenek megtárgyalni, és a tárgybani önkormányzati rendeletet szíveskedjenek megalkotni. 
 
Pusztaszer, 2019. november 20. 
 
 
 
 dr. Jaksa Tibor 

aljegyző 
 



RENDELET-TERVEZET! 
 

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

……/2019.(…………) önkormányzati rendelete 
 

a helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében, 
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) 
pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 
1. § A helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 9/B. §-a helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
„9/B. § (1) A 3. § f) pontja szerinti települési támogatásra 2019. évben az jogosult, aki 2019. 
december 31-ig a 65. életévét betölti, és ténylegesen, életvitelszerűen a lakcímnyilvántartás 
szerinti pusztaszeri lakóhelyén vagy tartózkodási helyén él. 
 
(2) A 3. § f) pontja szerinti települési támogatás összege személyenként egyszeri 10 000,-Ft. 
 
(3) A 3. § f) pontja szerinti települési támogatást a jogosult részére a polgármester hivatalból, 
külön kérelem nélkül állapítja meg, és gondoskodik arról, hogy 2019. december 20-ig kifizetésre 
kerüljön.” 
 
2. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2019. december 
31-én hatályát veszti. 
 
 
 

Máté Gábor 
polgármester 

dr. Jaksa Tibor 
aljegyző 
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Pusztaszer Községi Önkormányzat

Feladó: Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. <ttkft@telepulestisztasag.hu>
Küldve: hétfő 2019. november 18 13:54
Címzett: polgarmester@pusztaszer.hu; pmhiv@pusztaszer.hu
Tárgy: Értesítés

Tisztelt Cím! 
 
A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft elvégezte a 2019. évben pusztaszer településről eddig elszállított 
hulladékok mennyiségének összegzését, amelynek során az egy főre jutó fajlagos mennyiség az alábbiak szerint 
alakul 
 
2018. évben egy főre jutó fajlagos hulladék mennyisége: 47,5 liter/ fő/ ürítés 
 
2019. évben egy főre jutó fajlagos hulladék mennyisége: 52,5 liter/ fő/ ürítés 
 
 
Kérjük, amennyiben szükséges következő testületi ülésen a helyi rendelet ezen vonatkozó pontját módosítani 
szíveskedjenek. 
 
Tisztelettel: 
 
 
Fekete Istvánné 
gazdasági-igazgatóhelyettes 
 
Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. 
6728 Szeged, Városgazda sor 1. 
 



RENDELET-TERVEZET 
 

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

……/2019.(………) önkormányzati rendelete 
 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 
8/2015.(VI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében, 
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában és 88. § (4) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 
1. § A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 8/2015.(VI.25.) 
önkormányzati rendelet 8. § (4) bekezdése helyébe a következő szövegrész kerül: 
„(4) A rendelet területi hatálya alá tartozó ingatlanok tekintetében figyelembe veendő fajlagos 
hulladék mennyisége 52,5 liter/fő/ürítés.” 
 
2. § Ez az önkormányzati rendelet a kihírdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 
 

Máté Gábor 
polgármester 

dr. Jaksa Tibor 
aljegyző 

 





Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal 
Pusztaszeri Kirendeltsége 
 
 

Előterjesztés 
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. november 27-ei ülésére 
 
Tárgy: Rendelet-alkotás az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 43. § (3) 
bekezdése szerint: „A képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai 
szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét, a 
polgármester előterjesztése alapján megválasztja a bizottság vagy bizottságok tagjait, az 
alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt illetményükről, tiszteletdíjukról.” 
 
Az Mötv. 53. § (1) bekezdése az alábbi rendelkezést tartalmazza: 
„53. § (1) A képviselő-testület a működésének részletes szabályait a szervezeti és működési 
szabályzatról szóló rendeletében határozza meg. A képviselő-testület a szervezeti és működési 
szabályzatról szóló rendeletben rendelkezik: 
a) az önkormányzat hivatalos megnevezéséről, székhelyéről; 
b) a képviselő-testület átruházott hatásköreinek felsorolásáról; 
c) a képviselő-testület üléseinek összehívásáról, vezetéséről, tanácskozási rendjéről; 
d) az önkormányzati képviselőkre vonatkozó magatartási szabályokról, az ülés rendjének 
fenntartásáról és az annak érdekében hozható intézkedésekről; 
e) a nyilvánosság biztosításáról; 
f) a döntéshozatali eljárásról, a szavazás módjáról; 
g) a rendeletalkotásról és határozathozatalról; 
h) a képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvéről; 
i) a közmeghallgatásról; 
j) az önkormányzat szerveiről, azok jogállásáról, feladatairól; 
k) a jegyzőnek a jogszabálysértő döntések, működés jelzésére irányuló kötelezettségéről; 
l) a képviselő-testület bizottságairól. 
(2) A képviselő-testület érdemi tevékenységének elősegítése érdekében meghatározhatja az egyes 
napirendek tárgyalására fordítható időkeretet, a hozzászólások maximális időtartamát, 
korlátozhatja az ismételt hozzászólás, indítványozás lehetőségét. 
(3) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg, mely önszerveződő 
közösségek képviselőit illeti meg tevékenységi körükben tanácskozási jog a képviselő-testület és 
bizottsága ülésein, továbbá azoknak a fórumoknak a rendjét (község-, várospolitikai fórum, 
városrész tanácskozás, falugyűlés stb.), amelyek a lakosság, az egyesületek közvetlen 
tájékoztatását, a fontosabb döntések előkészítésébe való bevonását szolgálják. Ezek 
állásfoglalásáról és az ott felmerült kisebbségi véleményekről tájékoztatni kell a képviselő-
testületet.” 
 
A fentebb hivatkozott törvényi előírásoknak való megfelelés érdekében, illetve a Csongrád Megyei 
Kormányhivatal CS/B01/6274-3/2019. iktatószámú – a Tisztelt Képviselő-testület részére 
ismételten megküldött – törvényességi felhívásában foglaltakra figyelemmel, felülvizsgálva a 
jelenleg hatályos, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014.(XI.14.) 
önkormányzati rendeletünket, annak új önkormányzati rendeletként történő „átdolgozásaként” 
bocsátom tárgyalásra a mellékelt rendelet-tervezetet. 
 
A korábbi szabályozási szemléletünknek is megfelelően a törekvésünk arra irányul, hogy a 
jogszabályi követelményeknek való megfelelés mellett a saját dolgainkat ne bonyolítsuk túl, az 
eddigi választási ciklusok alatt a Képviselő-testület és szervei vonatkozásában kialakult helyi 
sajátosságokat megőrizzük, azokon szükségtelenül ne változtassunk. 
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet 
szíveskedjen megtárgyalni, és a tárgybani önkormányzati rendeletet szíveskedjen megalkotni. 
 
Pusztaszer, 2019. november 21. 
 
 
 dr. Jaksa Tibor 

aljegyző 
 



RENDELET-TERVEZET! 
 

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

…/2019.(……) önkormányzati rendelete 
 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
 

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
d) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 53. § (1) bekezdésében, és a népszavazás kezdeményezéséről, az európai 
polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 
92. §-ában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 
 

Bevezető rendelkezések 
 
1. § (1) A képviselő-testület és szervei számára a jogszabályokban foglalt feladat- és hatásköri, 
szervezeti és működési előírásokat a jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban (a továbbiakban: 
SzMSz) foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni. 
 
(2) Az önkormányzati feladatokat a képviselő-testület és szervei: a polgármester, a képviselő-
testület bizottságai, a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal, a jegyző, továbbá a társulásai látják 
el. 
 
(3) A polgármester tisztségét főállásban látja el. 
 
(4) Az alpolgármester tisztségét társadalmi megbízatásban látja el. 
 
(5) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós 
akadályoztatásuk esetére a képviselő-testület összehívására, vezetésére a legidősebb helyi 
önkormányzati képviselő jogosult. 
 
(6) A képviselő-testület tagjainak választáskori száma 7 fő, összetétele: 6 fő települési 
önkormányzati képviselő és 1 fő főállású polgármester. A képviselő-testület tagjainak névsorát az 
1. függelék tartalmazza. 
 
(7) Az önkormányzat 
a) hivatalos megnevezése: Pusztaszer Községi Önkormányzat, 
b) képviselő-testületének hivatalos megnevezése: Pusztaszer Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete, 
c) székhelye és címe: Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltsége 6769 
Pusztaszer, Kossuth utca 45., 
d) illetékességi területe: Pusztaszer község közigazgatási területe, 
e) hivatalának hivatalos megnevezése: Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal, 
f) hivatalos honlapja: www.pusztaszer.hu. 
 
(8) A Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal feladatellátásához kapcsolódó szervezeti és működési 
előírásokról külön szabályzat rendelkezik. 
 
(9) A jegyzői és aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetére 
a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal székhely településének polgármestere a Csengelei Közös 
Önkormányzati Hivatal állományában lévő köztisztviselők közül legfeljebb hat hónap időtartamra 
kijelöli a jegyzői feladatokat ideiglenesen ellátó köztisztviselőt. 
 
(10) Az önkormányzat jelképeit és használatuk rendjét külön önkormányzati rendelet szabályozza. 
 
(11) A képviselő-testület és szervei, valamint az önkormányzati tisztségviselők hivatalos 
körbélyegzői 
a) Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
b) Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének Előkészítő Bizottsága, 
c) Pusztaszer Község Polgármestere, 
d) Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
körfelirattal és valamennyi esetben a körbélyegző közepén Magyarország címerével készülnek. Ha 
az a) – d) pontok szerinti körbélyegzők közül bármelyikből egynél több bélyegző készül, az egyes 
bélyegzőket típusonként 1-gyel kezdődő, növekvő arab sorszámmal kell ellátni. 
 



2. § (1) Az Mötv. 13. § (1) bekezdésében előírt kötelező feladatai mellett az Önkormányzat önként 
vállalt feladatait az éves költségvetési rendelete tartalmazza. 
 
(2) A képviselő-testület részéről a polgármesterre átruházott hatáskörök felsorolását az 1. 
melléklet tartalmazza. 
 
(3) Az Önkormányzat tagságával működő társulások megnevezését, jogállását, feladatait a 2. 
melléklet tartalmazza. 
 
(4) Pusztaszer Községi Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti 
besorolását a 3. melléklet tartalmazza. 
 

Az alakuló ülés 
 
3. § Az alakuló ülés kötelező napirendi pontjai: 
a) az önkormányzati választás eredményének ismertetése, 
b) települési önkormányzati képviselők eskütétele, 
c) polgármester eskütétele, 
d) polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása, 
e) a képviselő-testület bizottságai tagjainak megválasztása, 
f) alpolgármester választása, 
g) alpolgármester eskütétele, 
h) alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása. 
 

A képviselő-testület munkaterve 
 
4. § (1) A képviselő-testület éves munkaterve alapján évente, a közmeghallgatással együtt 
legalább kilenc ülést tart. 
 
(2) A képviselő-testület üléseire általában a hónap utolsó hetének szerdai napján kerül sor. 
 
(3) A képviselő-testület az előre tervezhető feladatok tervszerű, folyamatos és eredményes 
előkészítése érdekében üléseit éves munkaterv alapján tartja meg. 
 
(4) A munkaterv előkészítéséről a polgármester a jegyző közreműködésével gondoskodik. 
 
(5) A polgármester az éves munkaterv összeállításához évente, december 1-ig javaslatot kér a 
helyi önkormányzati képviselőktől, a képviselő-testület bizottságaitól, a jegyzőtől, a Pusztaszer 
községben működő nevelési-oktatási intézmények vezetőitől, a Pusztaszer községben egészségügyi 
szolgáltatást nyújtóktól, a politikai pártok Pusztaszer községben működő szervezetének vezetőitől, 
és a Pusztaszer községben működő társadalmi szervezetektől. 
 
(6) A javaslatok beérkezését követően a polgármester összeállítja a következő év munkatervét, és 
a képviselő-testület decemberi ülésén előterjeszti. A polgármester az előterjesztés során 
indokolással együtt tájékoztatást ad az érkezett, de a munkatervbe fel nem vett javaslatokról. 
 
(7) Az éves munkaterv 
a) a képviselő-testületi ülések tervezett időpontjait, 
b) az egyes ülések tervezett napirendi pontjait, azok előterjesztőjének, témafelelősének 
megnevezését, 
c) az előterjesztések megküldésének határidejét tartalmazza. 
 

A képviselő-testület ülésének összehívása 
 
5. § (1) A polgármester a képviselő-testület ülését úgy köteles összehívni, hogy a települési 
önkormányzati képviselők, az Előkészítő Bizottság nem települési önkormányzati képviselő tagja(i) 
és az állandó tanácskozási joggal meghívottak a meghívót és az írásos előterjesztéseket, a további 
meghívottak pedig a meghívót az ülés napját megelőző hét péntekén megkapják. Ezzel egyidejűleg 
a meghívót az Önkormányzat hivatalos honlapján is közzé kell tenni. 
 
(2) A képviselő-testület és az Előkészítő Bizottság ülésére állandó tanácskozási joggal meg kell 
hívni: 
a) a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Pusztaszer Kossuth u. 38. szám alatti 
telephelye vezetőjét, 
b) a Kisteleki Óvoda, Bölcsőde és Minibölcsőde Csizmazia György Tagóvodája vezetőjét, 
c) a Csongrád Megyei Kormányhivatal Kisteleki Járási Hivatal hivatal-vezetőjét, 
d) a Pusztaszer Községért Közalapítvány kuratóriumának elnökét, 



e) a Pusztaszer Községi Polgárőr Egyesület elnökét, 
f) a Pusztaszeri Ifjúsági és Szabadidősport Közhasznú Sport Egyesület elnökét, 
g) a Pusztaszeri Lovas Közhasznú Egyesület elnökét, 
h) a Pusztaszeri Homoktaposók Egyesületének elnökét, 
j) a Pusztaszer községben működő politikai pártok helyi alapszervezetének vezetőit. 
 
(3) Eseti tanácskozási joggal, adott napirendi pont tárgyalásához meg kell hívni azon szervezet 
vezetőjét, képviselőjét, akinek jelenléte a szakszerű döntés meghozatalához indokolt és szükséges, 
vagy akinek tevékenységét a napirendi pont tárgya érinti, továbbá akinek jelenlétét törvény előírja. 
 
(4) Határidőhöz kötött vagy egyébként halasztást nem tűrő döntés szükségessége esetén a 
képviselő-testület ülése futár útján vagy telefonon történő értesítéssel az ülés kezdetét megelőzően 
24 órával is összehívható. Ilyen esetben a polgármester az ülés kezdetén indokolást ad a rendkívüli 
ülés összehívásának szükségességéről. 
 
(5) A képviselő-testület ülésének meghívója tartalmazza 
a) az ülés kezdetének időpontját (év, hónap, nap, óra szerint meghatározva), 
b) az ülés helyét, 
c) a javasolt napirendi pontokat, 
d) a meghívó keltezését, 
e) a polgármester aláírását. 
 
(6) A képviselő-testület ülésének időpontjáról a polgármester a lakosságot a meghívónak a hivatali 
és lakossági hirdetőtáblákon történő közszemlére tételével, és az Önkormányzat honlapján, 
Facebook-oldalán történő közzététellel értesíti, biztosítva az írásos előterjesztések munkaidőben 
történő megtekinthetőségét az önkormányzati hivatalban (a zárt ülésen tárgyalandó írásos 
előterjesztések kivételével). 
 

Az előterjesztés 
 
6. § (1) Előterjesztés benyújtására jogosult 
a) a polgármester, 
b) a képviselő-testület bizottsága, 
c) a helyi önkormányzati képviselő, 
d) a jegyző, vagy 
e) akit erre a képviselő-testület határozatban felkér. 
 
(2) Előterjesztésnek minősül bármely határozathozatalra vagy önkormányzati rendelet alkotására 
irányuló javaslat vagy tervezet, valamely feladat elvégzéséről szóló beszámoló, illetve tudomásul 
vételt igénylő tájékoztató. 
 
(3) Az előterjesztést írásban kell elkészíteni. Írásbeli előterjesztésnek minősül az is, ha terjedelmi 
okra hivatkozással az előterjesztés nyomtatott változat helyett elektronikus módon kerül 
megküldésre, vagy az elektronikusan tárolt dokumentumhoz az előterjesztő biztosítja a 
hozzáférést. Szóbeli előterjesztés csak abban az esetben lehetséges, ha a döntést megalapozó 
körülmények közismertek, vagy az ilyen módon átadott információk hitelessége és helytállósága 
egyértelműen és azonnal megállapítható, vagy az igényelt döntés nem jelentős kihatású, és az ügy 
nem minősített többségű döntést igényel, illetve az előterjesztés nem önkormányzati rendelet 
alkotására irányul. Szóbeli előterjesztés esetében is a határozati javaslatot írásba kell foglalni. 
 
(4) Az előterjesztésnek tartalmaznia kell 
a) a tárgy meghatározását, a tárgy sajátosságainak megfelelően lehetőség szerint a tárgyra 
vonatkozó előzményeket, korábbi döntéseket, azok végrehajtásával kapcsolatos információkat, a 
meghozandó döntés indokolását, kapcsolódó érveket és ellenérveket, a várható költségkihatások 
bemutatását, a tárgyra vonatkozó jogszabályokat, különböző döntési változatok bemutatását, azok 
következményeinek ismertetését, olyan egyéb adatokat, összefüggéseket és körülményeket, 
amelyek segítik a döntéshozatalt, az előkészítésben résztvevők megnevezését, továbbá 
b) a határozati javaslato(ka)t, a végrehajtásért felelős szerv(ek), személy(ek) megnevezését, 
végrehajtási határidő megjelölését, vagy 
c) az önkormányzati rendelet-tervezetet. 
 

A képviselő-testület ülésének rendje 
 
7. § (1) A képviselő-testület ülésének megnyitásakor a polgármester a jelenléti ív alapján 
megállapítja a képviselő-testület határozatképességét, vagy kinyilvánítja annak 
határozatképtelenségét. 
 



(2) Határozatképtelenség esetén a képviselő-testületet változatlan javasolt napirendi pontokkal 
nyolc napon belüli időpontra a polgármester ismételten összehívja. 
 
(3) A polgármester az ülés megnyitásakor javaslatot tesz a tanácskozás napirendi pontjaira, amely 
felett a képviselő-testület határoz. Rendkívüli ülésen csak az a napirendi pont tárgyalható, amelyre 
vonatkozóan a rendkívüli ülés összehívásának 5. § (2) bekezdése szerinti indokoltsága fennáll. 
 
(4) A polgármester minden munkaterv szerint ülésen 
a) jelentést tesz a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a végrehajtást esetlegesen gátló 
tényezőkről, azok elhárítására tett intézkedésekről és ezek eredményeiről, mulasztás esetén a 
mulasztást elkövető személy megjelölésével javaslatot tesz a felelősség megállapítására, 
b) jelentést ad a két ülés között, átruházott hatáskörben meghozott döntéseiről, 
c) tájékoztatást ad a két ülés közötti időszak közérdekű eseményeiről, a részvételével folytatott 
tanácskozásokról. 
 
(5) A polgármester a képviselő-testület által elfogadott napirendi pontokat azok sorrendjében 
egyenként tárgyalásra bocsátja. 
 
(6) Az előterjesztések feletti tanácskozás során elsőként az előterjesztőt illeti meg a szó, melynek 
keretében a napirendi pont előterjesztője vagy témafelelőse a napirendi ponthoz szóbeli 
kiegészítést adhat. A szóbeli kiegészítés nem ismételheti meg az írásos előterjesztést, ahhoz 
képest új informciókat kell tartalmaznia. 
 
(7) A szóbeli kiegészítést követően a napirendi pont tárgyában illetékes bizottsági elnök vagy 
megbízottja ismerteti az előterjesztésre vonatkozó bizottsági határozatot, összefoglalva a döntésre 
vezető, azt megalapozó felvetéseket, amelyek bizottsági ülés keretében kerültek megtárgyalásra. 
 
(8) A napirendi ponthoz kapcsolódó felszólalásokra (kérdések, észrevételek, vélemények, 
kiegészítések, módosító indítványok, válaszok megfogalmazására) a jelentkezés sorrendjében 
kerülhet sor. A hozzászólók tényleges sorrendjét a szó megadásával a polgármester határozza 
meg. 
 
(9) A helyi önkormányzati képviselő és a polgármester az ülés során bármikor, soron kívül 
ügyrendi javaslattal élhet, melyet „Ügyrendi javaslatom van” kijelentéssel jelez. Az ügyrendi 
javaslat irányulhat a hozzászólások időtartamának korlátozására, a napirendi pont feletti 
tanácskozás lezárására, a napirendi pont napirendről levételére. Az ügyrendi javaslat felett a 
képviselő-testület vita nélkül határoz. 
 
(10) A polgármester az ülésen jelen lévő, tanácskozási joggal nem rendelkezők felszólalását is 
engedélyezheti. 
 
8. § (1) Felszólalásra jelentkezők hiányában a polgármester a napirendi pont feletti tanácskozást – 
annak összefoglalását követően – lezárja. 
 
(2) A szavazás előtt – ha arra igényt tart – szót kell adni a jegyzőnek, aki a javaslatok, módosító 
indítványok törvényességét illetően észrevételt tesz. Ebben az esetben a jegyzői jelzést a 
jegyzőkönyv szó szerint tartalmazza, vagy annak írásba foglalásával azt a jegyzőkönyvhöz kell 
csatolni. 
 
9. § (1) A települési önkormányzati képviselő köteles 
a) tevékenyen részt venni a képviselő-testület munkájában, 
b) olyan magatartást tanúsítani, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre, a választók 
bizalmára, 
c) felkérés alapján részt venni a képviselő-testületi ülések előkészítésében, valamint az esetleges 
vizsgálatokban, 
d) írásban vagy szóban előzetesen bejelenteni, ha a képviselő-testület ülésén való részvételben, 
vagy egyéb megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van. 
 
(2) A tanácskozás rendjének fenntartásáról a polgármester (tanácskozást vezető) köteles 
gondoskodni. Ennek érdekében 
a) felszólítja a tárgyszerűségre azt a hozzászólót, aki jelentősen eltér a tárgyalt témától, 
b) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki a tanácskozáshoz nem illő, sértő módon nyilatkozik, 
c) rendreutasítja azt a személyt, aki az ülés rendjéhez méltatlan magatartást tanúsít, vagy bármely 
módon zavarja a rendet, 
d) megvonja a szót attól, aki az a) – c) pontok szerinti intézkedést követően a helytelen 
magatartást folytatja, vagy aki személyhez fűződő jogokat sért a hozzászólásával,  



e) a figyelmeztetés utáni ismételt rendzavarás esetén a rendzavarót – a települési önkormányzati 
képviselő kivételével – a terem elhagyására kötelezheti, 
f) bármely települési önkormányzati képviselő indítványára tárgyalási szünetet rendelhet el, a 
jelenlévő települési önkormányzati képviselők több mint felének kérésére pedig köteles azt 
elrendelni. 
 

A szavazás 
 
10. § (1) A polgármester a napirendi pont feletti tanácskozás lezárása után a határozati javaslatot 
szavazásra bocsátja. 
 
(2) A szavazást először a módosító (kiegészítő) indítvány(ok), azt követően az előterjesztés szerinti 
eredeti javaslat(ok) felett kell lefolytatni. 
 
(3) A képviselő-testület ülésein a nyílt szavazás kézfelemeléssel történik. Szavazni csak 
személyesen lehet. 
 
(4) Az Mötv. 48. § (3) bekezdésében szabályozott név szerinti szavazás esetén a jegyző 
betűrendben felolvassa a képviselő-testület tagjainak névsorát, akik a nevük elhangzása után 
„egyetértek”, „ellenzem”, vagy „tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak. A név szerinti szavazás 
eredményét a jegyzőkönyvben tételesen rögzíteni kell. 
 
(5) Az Mötv. 49. § (1) bekezdése szerinti személyes érintettségre vonatkozó bejelentési 
kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeként az erről való tudomásszerzést követően a 
polgármester figyelmezteti az érintett önkormányzati képviselőt, és felszólítja, hogy a 
későbbiekben fordítson fokozott figyelmet esetleges személyes érintettségének bejelentésére. 
 
(6) A jogszabályban meghatározott ügyekben a titkos szavazást az Előkészítő Bizottság bonyolítja 
le. 
 
(7) Ha az Előkészítő Bizottság bármely tagja érintett a titkos szavazás tárgyában, helyette, eseti 
jelleggel másik települési képviselőt kell a bizottságba választani. 
 
(8) A titkos szavazáshoz az Előkészítő Bizottság szavazólapot készít, biztosítja a szavazáshoz a 
külön helyiséget (szavazófülkét) és a tárgyi feltételek (kiemelten az urna) meglétét, meghatározza 
a szavazás menetét és a szavazatok érvényességének követelményeit, valamint biztosítja a 
szavazás titkosságát. 
 
(9) A titkos szavazás eredményét az Előkészítő Bizottság állapítja meg, melyről külön 
jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza: 
a) a szavazásra jogosult képviselő-testületi tagok számát, 
b) a szavazóként megjelent képviselő-testületi tagok számát, 
c) az urnában lévő szavazólapok számát, 
d) az eltérést a szavazóként megjelentek számától, 
e) az érvénytelen szavazatok számát, 
f) az érvényes szavazatok számát, 
g) az érvényes szavazatok megoszlása szerint az igen, a nem és a tartózkodom szavazatok 
számát, 
h) a szavazás eredményességének vagy eredménytelenségének megállapítását, 
i) a szavazás eredményessége esetén a szavazás eredményének rögzítését. 
A külön jegyzőkönyvet a képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyvhöz kell mellékletként 
csatolni. A titkos szavazás eredményét a képviselő-testület folytatólagos ülésén az Előkészítő 
Bizottság elnöke ismerteti, melynek tudomásul vételéről a képviselő-testület határoz. 
 
(10) A szavazás eredményét – a titkos szavazás kivételével – a polgármester a jegyző 
közreműködésével állapítja meg, és ismerteti a meghozott döntést. 
 

A jegyzőkönyv 
 
11. § (1) Az Mötv. 52. § (1) bekezdésében foglaltakon túl a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell 
a) az ülés nyilvános vagy zárt minősítésének megjelölését, 
b) az ülés rendes (munkaterv szerinti) vagy rendkívüli jellegét, 
c) az ülés adott évi sorszámát, 
d) az arra való utalást, hogy a képviselő-testület üléséről a jegyzőkönyv elkészítése érdekében 
hangfelvétel készül, 
e) a határozatképesség megállapítását, 
f) a szavazás módját (nyílt, titkos, név szerinti), 



g) a tanácskozás rendjét érintő fontosabb eseményeket, intézkedéseket, 
h) az ülés bezárására vonatkozó utalást, időpont (óra, perc) megjelölésével, 
i) a képviselő-testület hivatalos körbélyegzőjének lenyomatát, 
j) a határozatok jegyzékét. 
 
(2) A jegyzőkönyvhöz mellékletként csatolni kell 
a) a meghívót, 
b) a jelenléti ívet, 
c) az írásos előterjesztéseket, 
d) a települési önkormányzati képviselő kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását, 
e) a titkos szavazás jegyzőkönyvét, 
f) a jegyző írásba foglalt törvényességi észrevételét. 
 

A határozatok nyilvántartása 
 
12. § (1) A képviselő-testület határozatait a naptári év elejétől 1-től kezdődően folyamatos, 
növekvő, egyedi arab sorszámmal kell ellátni. 
 
(2) A képviselő-testület határozatainak jelölése a következő formában történik: Pusztaszer Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének határozat sorszáma / határozathozatal éve arab számmal / 
(határozathozatal hónapja római számmal, napja arab számmal)Kt. határozata. 
 
(3) A képviselő-testület normatív határozatát a hivatali hirdetőtáblán harminc napra történő 
kifüggesztéssel kell kihirdetni. A kihirdetés időpontja a kifüggesztés napja. 
 
(4) A képviselő-testületi határozatokról a jegyző naprakész nyilvántartást vezet, amely 
határozatszám szerinti növekvő sorrendben tartalmazza a határozatok tárgyát, a határozatok 
végrehajtási határidejét, a felelős megnevezését. 
 

Az önkormányzati rendelet 
 
13. § (1) Önkormányzati rendelet alkotását 
a) a helyi önkormányzati képviselő, 
b) a képviselő-testület bizottsága, 
c) a polgármester, vagy 
d) a jegyző kezdeményezheti. 
 
(2) Az önkormányzati rendelet alkotására irányuló kezdeményezést a polgármesternél vagy a 
jegyzőnél lehet benyújtani. 
 
(3) Az önkormányzati rendelet alkotására irányuló kezdeményezés elfogadásáról, a rendelet-
tervezet előkészítésének egyes kérdéseiről, a szabályozás főbb elveiről és az egyeztetések 
rendjéről a képviselő-testület határozhat. 
 
(4) Az önkormányzati rendelet tervezetének jogi előkészítését a jegyző végzi. 
 
(5) Az önkormányzati rendeletet a hivatali hirdetőtáblán tizenöt napra történő kifüggesztéssel kell 
kihirdetni. A kihirdetés időpontja a kifüggesztés napja. 
 

A közmeghallgatás 
 
14. § (1) A képviselő-testület minden év december hónapjában közmeghallgatást tart. 
 
(2) A közmeghallgatás időpontját és helyét a hivatali és a lakossági hirdetőtáblákon, továbbá az 
önkormányzat honlapján közszemlére tett hirdetménnyel kell közölni legkésőbb a közmeghallgatás 
időpontját megelőzően nyolc nappal. 
 
(3) A közmeghallgatásra vonatkozóan megfelelően alkalmazni kell az 5 – 12. §-ban foglaltakat. 
 

A falugyűlés 
 
15. § A lakosság közvetlen tájékoztatása, illetve jelentős nagyságrendű településfejlesztési 
döntések, intézkedések előkészítése, vagy önkormányzati rendelet-tervezet véleményzése 
érdekében a képviselő-testület eseti határozata alapján falugyűlés tartható. 
 
 
 



Helyi népszavazás 
 
16. § A helyi népszavazást a választópolgárok 20 %-a kezdeményezheti. 
 

A képviselő-testület bizottsága 
 
17. § (1) A Képviselő-testület állandó bizottságként 3 tagú Előkészítő Bizottságot (rövidítése: EB) 
hoz létre. 
 
(2) Az Előkészítő Bizottság egy tagját nem a települési önkormányzati képviselők közül kell 
választani. 
 
(3) Az Előkészítő Bizottság működésére vonatkozóan megfelelően alkalmazni kell az 5 – 12. §-ban 
foglaltakat. 
 
18. § Az Előkészítő Bizottság 
a) a képviselő-testület által történő tárgyalásra alkalmasság szempontjából véleményez minden 
írásos előterjesztést, figyelemmel a formai, tartalmi és jogszerűségi követelményekre, 
b) előzetesen véleményezi valamennyi önkormányzati rendelet-tervezetet, 
c) előzetesen véleményezi az Önkormányzat költségvetésének teljesítéséről szóló féléves 
tájékoztatót, valamint minden költségvetési kihatású előterjesztést, 
d) vizsgálja a jelen SzMSz hatályosulását, szükség esetén módosító javaslatot tesz, 
e) ellátja a képviselő-testület titkos szavazásaival kapcsolatos feladatokat, 
f) ellátja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárással kapcsolatosan az Mötv. 39. §-ában, az 
összeférhetetlenséggel kapcsolatosan az Mötv. 37. §-ában, és a méltatlansággal kapcsolatosan az 
Mötv. 38. §-ában előírt feladatokat, 
g) előkészíti a képviselő-testület hatáskörébe tartozó személyi, fegyelmi ügyeket, 
h) ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem 
érvényesítését, 
i) javaslatot tehet a helyi adók körének, mértékének megállapítására, módosítására, 
j) javaslatot tehet önkormányzati vagyontárgyak elidegenítésére, bérbeadására, más módon 
történő hasznosítására, 
k) kezdeményezheti egyes pénzintézeti szolgáltatások igénybevételét, 
l) értékeli az önkormányzat költségvetési szerveinél tartott pénzügyi ellenőrzések, vizsgálatok 
megállapításait, ezek alapján javaslatot tehet intézkedések tételére, 
m) figyelemmel kíséri a falukép alakulását, a természetes és az épített környezet védelmét, 
előzetesen véleményezi a környezet- vagy természetvédelmi, vízügyi, hulladékgazdálkodási 
vonatkozású előterjesztéseket, 
n) ellátja a képviselő-testület által esetenként meghatározott feladatokat, 
ny) közreműködik a képviselő-testület döntései végrehajtásának ellenőrzésében. 
 

Záró rendelkezések 
 
19. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
(2) Ezen önkormányzati rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti 
a) az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014.(XI.14.) önkormányzati 
rendelet, 
b) az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014.(XI.14.) önkormányzati 
rendelet és a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 2/2013.(II.15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2015.(III.13.) önkormányzati rendelet, és 
c) az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014.(XI.14.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 1/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet. 
 
 
 
 
 

Máté Gábor 
polgármester 
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1. melléklet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
……/2019.(……) önkormányzati rendelethez 
 
 
 
A képviselő-testület részéről a polgármesterre átruházott hatáskörök: 
 
1.) Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének a községi Önkormányzat jelképeiről 
szóló 9/1998.(VII.3.)Kt. önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdése szerint: 
„5. § (2) Az engedély iránti kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani, aki dönt a címer 
használatának engedélyezéséről vagy a használat megtiltásáról.” 
 
2.) Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi gyermekvédelmi és 
gyermekjóléti ellátásokról szóló 9/2006.(XI.16.)Kt. önkormányzati rendelete 6/A. §-a szerint: 
„6/A. § (1) A Képviselő-testület a polgármesterre átruházott hatáskörben természetbeni 
juttatásként támogatja a méhnyakrák és a nemi szervi szemölcsök kialakulásáért elsősorban felelős 
humán papillómavírus elleni vakcina (6-os, 11-es, 16-os, 18-as típus) oltássorozat beadását az 
általános iskolai oktatásban részt vevő nyolcadikos korosztályú lánygyermek (a továbbiakban: 
támogatott) részére.” 
 
3.) Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési rendtartásról szóló 
11/2007.(VI.14.)Kt. önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdése szerint: 
„8. § (1) A közterületet rendeltetéstől eltérő célra – a közút nem közlekedési célú igénybevétele, és 
a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a polgármesterrel történő külön megállapodás alapján lehet 
használni. A Köztársaság téren (Pusztaszer belterület 38 helyrajzi szám alatti ingatlanon), és a 
szabadidős központ területén (Pusztaszer belterület 47/8 és 47/16 helyrajzi szám alatti ingatlanon, 
valamint ezek közvetlen környezetében kereskedelmi tevékenységet folytató személy közterület 
használati díjat köteles fizetni, melynek összege: 
a) 5 m2 vagy annál kisebb terület igénybe vétele esetén 500,-Ft/alkalom, 
b) 5 m2-nél nagyobb terület igénybe vétele esetén 1000,-Ft/alkalom. 
A közterület használati díj beszedéséről a polgármester gondoskodik.” 
 
4.) Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselői alapról szóló 
2/2008.(II.14.)Kt. önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése szerint: 
„3. § (1) A Képviselői Alap-rész felhasználására vonatkozó javaslatot írásban, legkésőbb december 
1-ig a polgármesterhez kell benyújtani, aki annak teljesítését csak fedezethiány esetében 
tagadhatja meg. Ennek hiányában a megjelölt Képviselői Alap-rész terhére a polgármester 15 
napon belül köteles megtenni a kötelezettségvállalást a vonatkozó jogi szabályozásoknak 
megfelelően.” 
 
5.) Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 
3/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet 7. §-a és 11. §-a szerint: 
„7. § (1) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik: 
a) a más szervek, magánszemélyek által ingyenesen felajánlott ingatlan vagyontárgy átvétele és 
b) ingó vagyontárgy térítés nélküli átvétele, ha annak nyilvántartás szerinti nettó értéke, ennek 
hiányában nettó egyedi forgalmi értéke az 500.000 Ft-ot meghaladja. 
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben nem szabályozott vagyon ingyenes átvételének jogát a 
polgármesterre ruházza át. 
11. § Az önkormányzat érdekeltségébe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén, illetve taggyűlésén 
az önkormányzatot a polgármester, akadályoztatása esetén az általa meghatalmazott személy 
képviseli.” 
 
6.) Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek filmforgatási célú 
használatáról szóló 11/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelete 8. §-a szerint: 
„8. § A képviselő-testület a hatósági szerződés, és az e rendelet szerinti döntéssel kapcsolatos 
hatáskörét a polgármesterre ruházza át.” 
 
7.) Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi szociális ellátásokról szóló 
1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete 2. §-a szerint: 
„2. § (1) A képviselő-testület a polgármesterre átruházott hatáskörében szociális rászorultságtól 
függő pénzbeli ellátásként települési támogatást és az Szt. 48. §-a szerinti köztemetést biztosít. 
(2) A képviselő-testület a polgármesterre átruházott hatáskörében társult tagként a társulási 
feladat-ellátást végző Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulásának Szociális Központja és 
Családsegítő Szolgálata közreműködésével személyes gondoskodást nyújtó ellátásként az alábbi 
szociális alapszolgáltatásokat biztosítja: 
a) étkeztetés, 
b) házi segítségnyújtás, 



c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
d) családsegítés, 
e) támogató szolgáltatás.” 
 
8.) Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 8/2015.(VI.25.) önkormányzati rendelete 9. § (4) 
bekezdése szerint: 
„(4) Vitás esetben a Közszolgáltató írásban benyújtott kérelmére a polgármester az általa elvégzett 
vizsgálat alapján igazolást ad ki az ingatlan használatának helyzetéről.” 
 



2. melléklet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
……/2019.(……) önkormányzati rendelethez 
 
 
 

Az Önkormányzat tagságával működő társulások megnevezése, jogállása, feladatai 
 
1.) Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása 
 

- jogállása: jogi személy 
- feladatai: 

„1. A Társulás célja 
- olyan szervezeti rendszer létrehozása, amely keretet biztosít a társult 
önkormányzatok együttműködésének, 
- a társult településekre nehezedő feladatok ellátásának közös megszervezése, 
- térségfejlesztés: területfejlesztés és településfejlesztés összehangolása, 
- térségi szinten a szociális és gyermekjóléti intézményi ellátás biztosítása, szervezése, 
összehangolása, fejlesztése, 
- az egészségügyi alapellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinálása, fejlesztése, 
- a Kisteleki kistérségbe tartozó települési önkormányzatok által fenntartott közoktatási 
intézmények közötti kapcsolat- és együttműködési rendszere szervezeti keretének 
biztosítása. 
 
A Többcélú Társulás önkéntes alapon hármas funkciót lát el: 
- önkormányzati feladat- és hatáskör ellátás, térségi közszolgáltatások (ellátási- és 
szolgáltatási rendszerek, intézményrendszerek szervezése, összehangolása, integrálása, 
intézmények közös fenntartása, működtetése, fejlesztése) szervezése, összehangolása, 
biztosítása, fejlesztése, 
-   térségfejlesztés: területfejlesztés: a kistérség területének összehangolt fejlesztése,   
(fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítése, megvalósítása), 
- települések fejlesztésének összehangolása 
 
2. A Társulás feladata 
 
2.1. Szociális feladatok: Család és nővédelmi egészségügyi gondozás, ifjúság-egészségügyi 
gondozás, időskorúak átmeneti ellátása, helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása, idősek 
nappali ellátása, családi napközi, gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb 
szolgáltatás, gyermekjóléti szolgáltatás, szociális étkeztetés,házi segítségnyújtás, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgáltatás, családsegítés, 
szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgálat, támogató szolgálat 
 
A feladatok ellátására a társulás fenntartja és működteti a Szociális Központ és 
Gyermekjóléti Szolgálatot, mint önállóan működő költségvetési intézményt. 
 
2.2. Egészségügyi alapellátás 
a) A Társulás gondoskodik az egészségügyi alapellátás együttes megszervezéséről és 
fenntartásáról. 
 
b) A feladatok ellátására a társulás megállapodást köt a feladatellátásban résztvevő 
önkormányzatokkal.” 

 
2.) Térségi Intézményi Társulás 
 

- jogállása: jogi személy 
- feladatai: óvodai nevelés, ellátás 

„A társult önkormányzatok kötelező köznevelési feladatellátásának közös igazgatású 
köznevelési intézmény keretében történő megvalósítása, az intézmény működtetése, 
fenntartása érdekében tartósan együttműködnek. A felek különösen fontosnak tartják 
együttműködésüknek azon vonatkozásait, amelyek a társulási szintű, a közoktatási 
infrastruktúra fejlesztések összehangolásában, az állami fejlesztési elképzelésekre történő 
közös reagálásban, továbbá az Európai Unió fejlesztési programokkal kapcsolatos közös 
fellépésben, a közös pályázati lehetőségek kihasználásában rejlenek.” 

 
3.) Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 
 

- jogállása: önálló jogi személyiséggel rendelkező, önálló költségvetési szerv 
- feladatai: 



„A társulásban résztvevők a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben, 
valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi 
CXXXV. törvényben biztosított jog alapján, a 2000. évi XLIII. törvényben foglalt feladataik 
ellátása érdekében, valamint Szeged Önkormányzata és a régióhoz tartozó 
Önkormányzatok között 2002. márciusában létrejött Konzorciumi szerződés 
végrehajtására, az ott írt célok megvalósítására megállapodnak az EU által támogatott 
regionális hulladékgazdálkodási együttműködésben, a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó 
feladataik és tevékenységük koordinálásában, a Szeged Regionális Hulladékgazdálkodási 
Programja elnevezésű ISPA/Kohéziós Alap projekt rekultivációs programjának 
megvalósítása érdekében létrehozandó közszolgáltatói vagyon tulajdonlása és 
üzemeltetése, továbbá egyéb környezetvédelmi fejlesztések közös megvalósításában, 
melynek céljából jogi személyiséggel rendelkező, közös alapítású, önálló költségvetési 
szervet hoznak létre, melynek működése és fenntartása közös. A társulásban részt vevő 
önkormányzatok lerögzítik, hogy jelen társulás által a társulás megalakulását követően 
benyújtott környezetvédelmi pályázatok a rekultivációs kötelezettségek teljesítését segítik 
elő.” 

 
4.) „Tiszta Víz” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 
 

- jogállása: jogi személy 
- feladatai: 

 
„1. A Társulás tagjai, a tagönkormányzatok az ivóvíz biztosítás, mint közfeladat ellátásáért 
felelős szervek vállalják, hogy együttesen a következő – köz- és egyéb - feladatokat 
valósítják meg, illetve, az alábbi kötelezettségeket teljesítik együttesen: 
 
a) A tagönkormányzatok határidőben meghozzák a Társulással kapcsolatos döntéseket és  
végrehajtják azokat. 
b) Együttműködnek egymással és a projektben közreműködő egyéb szervekkel, 
szervezetekkel a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program tervezési szakaszának jogszerű 
befejezésében, a pályázatuk előkészítésében, benyújtásában, a Támogatási szerződés és 
abban megszabott feladatok végrehajtásában, a beruházás működtetésében; 
c) Költségvetésük keretében biztosítják a Program megvalósításhoz szükséges saját 
forrást; 
d) Költségvetésük keretében biztosítják és garantálják az egészséges ivóvíz szolgáltatás 
hosszú távú, fenntartható működtetésének és fejlesztésének személyi, intézményi, 
pénzügyi és gazdasági feltételeit; 
e) Gondoskodnak a Program keretében megvalósuló eszközrendszer szabályszerű 
működtetéséről és a kapcsolódó közfeladatok, közszolgáltatások ellátásáról; 
f) Helyi rendeletalkotási jogkörükben eljárva, a magasabb szintű jogszabályokkal 
összhangban, biztosítják a projekt működtetésének helyi jogszabályi feltételeit, 
g) A Társulás, illetve, a Társulás keretében a tagönkormányzatok vállalják, hogy a 2007-
2013. közötti programozási időszakra vonatkozó hatályos támogatás-felhasználási és 
eljárási szabályoknak megfelelően járnak el, alkalmazzák az Európai Unió vonatkozó 
irányelveinek megfelelően a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium által 
kidolgoztatott, Üzemeltetői Működési Kézikönyvben foglaltakat (A Társulási megállapodás 
4. sz. melléklete), biztosítják a projekt megvalósítását szolgáló ingatlanokat, megteremtik 
ezek jogtiszta helyzetét; 

 
Közös szervezeti, jogi feladatok: 
 

a) a Társulás jogszerű működésének biztosítása; 
b) ideiglenes Munkaszervezet létrehozása;  
c) (Munkaszervezet és) Projekt Megvalósító Egység (PME vagy PIU) kiválasztása 
közbeszerzési eljárással 
d) lakosságbarát tájékoztatók, fórumok szervezése, a többirányú információáramlás 
megfelelő, elérhető biztosítása, dokumentálása;  
e) egyes civil szervezetek, lakossági szerveződések bevonása a kommunikációs 
tevékenységbe, a helyi feladatok végrehajtásába a Program lakosság általi önkéntes, 
jogkövető elfogadtatásának elősegítése céljából; 
f) a rendszer megvalósításához szükséges saját források (önkormányzati és külső 
pénzeszköz, mint hitel, egyéb tőkebevonás stb.) biztosítása,  
g) a társulási célok és feladatok mentén a tagönkormányzati helyi jogalkotás és 
döntéshozatal tervszerű, de egyben rugalmas végrehajtása, 
h) a hazai és EU-s központi forrásokra kiírt pályázatokon való részvétel; 
i) a közbeszerzési pályázatok kiírása, a pályázati eljárások lefolytatása; 
j) szakértői, építési, közbeszerzési stb. szerződések megkötése; 



k) a minőségbiztosítás követelményeinek érvényre juttatása; 
l) mennél szélesebb körű közmegelégedéssel elfogadott költségfelosztás a települések 
között; 
m) a projekt megvalósításához szükséges adók, díjak, illetékek, egyéb társulási közös 
költségek megelőlegezése, vagy viselése (ha az nem támogatható pályázati forrásból 
vagy kötelező a megelőlegezése); 
n) a működtetés szervezeti és gazdasági feltételrendszerének folyamatos biztosítása, 
fenntartása; 
o) monitoring tevékenység a projekt megvalósítása során; 
p) az aktiválásban folyamatos együttműködés. 

 
Műszaki feladatok: 
 

a) a projekt megvalósításához rendelkezésre álló dokumentációk, tanulmányok 
kivitelezésre történő megismerése és megismertetése az érdekeltekkel, beleértve a 
környezetvédelemi tervek, elvi vízjogi engedélyezési tervek, építési engedélyezési 
tervek, megvalósíthatósági tanulmányok, költségtervek, elemzések, környezeti hatások 
– nem műszaki – összefoglalója, valamint egyéb dokumentációk, amelyek szükségesek 
a benyújtandó pályázatokhoz szakmai háttértanulmányokként; 
q) a helyszínek előkészítése 
r) építési, kivitelezési, megvalósítási, üzemeltetési feladatok folyamataiban való 
részvétel; 
b) jogtiszta együttműködés a kivitelezőkkel; 
c) műszaki munkálatok, átadás-átvételek felügyelete; 
d) a projekttel összefüggő egyéb felmérések, műszaki megoldások, szervezési 
feladatokban való részvétel; 
e) a projekt megvalósításából eredő kötelező fenntartási időszak után a projekt által 
kialakított rendszer érdekeltek részére történő átadás-átvétele, üzemeltetésének 
biztosítása.” 

 



3. melléklet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
……/2019.(……) önkormányzati rendelethez 
 
Pusztaszer Községi Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása 
 

Kormányzati funkció Megnevezés 

011130 
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 
általános igazgatási tevékenysége 

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

013320 Köztemető fenntartás és működtetés 

013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 

013350 
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok 

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232 Start-munka program -Téli közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program 

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

045120 Út, autópálya építése 

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása 

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

061020 Lakóépület építése 

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 

064010 Közvilágítás 

066010 Zöldterület-kezelés 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

072111 Háziorvosi alapellátás 

072311 Fogorvosi alapellátás 



074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás 

076062 Település-egészségügyi feladatok 

081045 
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevéeknység és 
támogatása 

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

082044 Könyvtári szolgáltatások 

082091 Közművelődés-közösségi társadalmi részvétel fejlesztése 

082092 
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek 
gondozása 

084070 
A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai 
szolgáltatások fejlesztése, működtetése 

086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 

102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok 

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
 
 



1. függelék az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
……/2019.(……) önkormányzati rendelethez 
 
 
 
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai: 
 
Máté Gábor polgármester 
Nagy Emese alpolgármester, települési önkormányzati képviselő 
Bitó Zsolt települési önkormányzati képviselő 
Katona Mária települési önkormányzati képviselő 
Kósáné Buknicz Mária települési önkormányzati képviselő 
Körmendi Zsuzsa települési önkormányzati képviselő 
Sági Mihály települési önkormányzati képviselő 











Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

13/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelete 
 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
 

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 
53. § (1) bekezdésében, és a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári 
kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-
ában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 
 

Bevezető rendelkezések 
 
1. § (1) A képviselő-testület és szervei számára a jogszabályokban foglalt feladat- és hatásköri, 
szervezeti és működési előírásokat a jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban (a továbbiakban: 
SzMSz) foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni. 
 
(2) Az önkormányzati feladatokat a képviselő-testület és szervei: a polgármester, a képviselő-
testület bizottságai, a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal, a jegyző, továbbá a társulásai látják 
el. 
 
(3) A polgármester tisztségét főállásban látja el. 
 
(4) Az alpolgármester tisztségét társadalmi megbízatásban látja el. 
 
(5) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós 
akadályoztatásuk esetére a képviselő-testület összehívására, vezetésére a legidősebb helyi 
önkormányzati képviselő jogosult. 
 
(6) A képviselő-testület tagjainak választáskori száma 7 fő, összetétele: 6 fő települési 
önkormányzati képviselő és 1 fő főállású polgármester. A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. 
függelék tartalmazza. 
 
(7) Az önkormányzat 
a) hivatalos megnevezése: Pusztaszer Községi Önkormányzat, 
b) képviselő-testületének hivatalos megnevezése: Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete, 
c) székhelye és címe: Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltsége 6769 
Pusztaszer, Kossuth utca 45., 
d) illetékességi területe: Pusztaszer község közigazgatási területe, 
e) hivatalának hivatalos megnevezése: Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal, 
f) hivatalos honlapja: www.pusztaszer.hu. 
 
(8) A Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal feladatellátásához kapcsolódó szervezeti és működési 
előírásokról külön szabályzat rendelkezik. 
 
(9) A jegyzői és aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetére 
a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal székhely településének polgármestere a Csengelei Közös 
Önkormányzati Hivatal állományában lévő köztisztviselők közül legfeljebb hat hónap időtartamra 
kijelöli a jegyzői feladatokat ideiglenesen ellátó köztisztviselőt. 
 
(10) Az önkormányzat jelképeit és használatuk rendjét külön önkormányzati rendelet szabályozza. 
 
(11) A képviselő-testület és szervei, valamint az önkormányzati tisztségviselők hivatalos 
körbélyegzői 
a) Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
b) Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének Előkészítő Bizottsága, 
c) Pusztaszer Község Polgármestere, 
d) Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
körfelirattal és valamennyi esetben a körbélyegző közepén Magyarország címerével készülnek. Ha 
az a) – d) pontok szerinti körbélyegzők közül bármelyikből egynél több bélyegző készül, az egyes 
bélyegzőket típusonként 1-gyel kezdődő, növekvő arab sorszámmal kell ellátni. 
 
2. § (1) Az Mötv. 13. § (1) bekezdésében előírt kötelező feladatai mellett az Önkormányzat önként 
vállalt feladatait az éves költségvetési rendelete tartalmazza. 



 
(2) A képviselő-testület részéről a polgármesterre átruházott hatáskörök felsorolását az 1. melléklet 
tartalmazza. 
 
(3) Az Önkormányzat tagságával működő társulások megnevezését, jogállását, feladatait a 2. 
melléklet tartalmazza. 
 
(4) Pusztaszer Községi Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti 
besorolását a 3. melléklet tartalmazza. 
 

Az alakuló ülés 
 
3. § Az alakuló ülés kötelező napirendi pontjai: 
a) az önkormányzati választás eredményének ismertetése, 
b) települési önkormányzati képviselők eskütétele, 
c) polgármester eskütétele, 
d) polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása, 
e) a képviselő-testület bizottságai tagjainak megválasztása, 
f) alpolgármester választása, 
g) alpolgármester eskütétele, 
h) alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása. 
 

A képviselő-testület munkaterve 
 
4. § (1) A képviselő-testület éves munkaterve alapján évente, a közmeghallgatással együtt legalább 
kilenc ülést tart. 
 
(2) A képviselő-testület üléseire általában a hónap utolsó hetének szerdai napján kerül sor. 
 
(3) A képviselő-testület az előre tervezhető feladatok tervszerű, folyamatos és eredményes 
előkészítése érdekében üléseit éves munkaterv alapján tartja meg. 
 
(4) A munkaterv előkészítéséről a polgármester a jegyző közreműködésével gondoskodik. 
 
(5) A polgármester az éves munkaterv összeállításához évente, december 1-ig javaslatot kér a helyi 
önkormányzati képviselőktől, a képviselő-testület bizottságaitól, a jegyzőtől, a Pusztaszer községben 
működő nevelési-oktatási intézmények vezetőitől, a Pusztaszer községben egészségügyi 
szolgáltatást nyújtóktól, a politikai pártok Pusztaszer községben működő szervezetének vezetőitől, 
és a Pusztaszer községben működő társadalmi szervezetektől. 
 
(6) A javaslatok beérkezését követően a polgármester összeállítja a következő év munkatervét, és 
a képviselő-testület decemberi ülésén előterjeszti. A polgármester az előterjesztés során indokolással 
együtt tájékoztatást ad az érkezett, de a munkatervbe fel nem vett javaslatokról. 
 
(7) Az éves munkaterv 
a) a képviselő-testületi ülések tervezett időpontjait, 
b) az egyes ülések tervezett napirendi pontjait, azok előterjesztőjének, témafelelősének 
megnevezését, 
c) az előterjesztések megküldésének határidejét tartalmazza. 
 

A képviselő-testület ülésének összehívása 
 
5. § (1) A polgármester a képviselő-testület ülését úgy köteles összehívni, hogy a települési 
önkormányzati képviselők, az Előkészítő Bizottság nem települési önkormányzati képviselő tagja(i) 
és az állandó tanácskozási joggal meghívottak a meghívót és az írásos előterjesztéseket, a további 
meghívottak pedig a meghívót az ülés napját megelőző hét péntekén megkapják. Ezzel egyidejűleg 
a meghívót az Önkormányzat hivatalos honlapján is közzé kell tenni. 
 
(2) A képviselő-testület és az Előkészítő Bizottság ülésére állandó tanácskozási joggal meg kell hívni: 
a) a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Pusztaszer Kossuth u. 38. szám alatti 
telephelye vezetőjét, 
b) a Kisteleki Óvoda, Bölcsőde és Minibölcsőde Csizmazia György Tagóvodája vezetőjét, 
c) a Csongrád Megyei Kormányhivatal Kisteleki Járási Hivatal hivatal-vezetőjét, 
d) a Pusztaszer Községért Közalapítvány kuratóriumának elnökét, 
e) a Pusztaszer Községi Polgárőr Egyesület elnökét, 
f) a Pusztaszeri Ifjúsági és Szabadidősport Közhasznú Sport Egyesület elnökét, 
g) a Pusztaszeri Lovas Közhasznú Egyesület elnökét, 



h) a Pusztaszeri Homoktaposók Egyesületének elnökét, 
j) a Pusztaszer községben működő politikai pártok helyi alapszervezetének vezetőit. 
 
(3) Eseti tanácskozási joggal, adott napirendi pont tárgyalásához meg kell hívni azon szervezet 
vezetőjét, képviselőjét, akinek jelenléte a szakszerű döntés meghozatalához indokolt és szükséges, 
vagy akinek tevékenységét a napirendi pont tárgya érinti, továbbá akinek jelenlétét törvény előírja. 
 
(4) Határidőhöz kötött vagy egyébként halasztást nem tűrő döntés szükségessége esetén a 
képviselő-testület ülése futár útján vagy telefonon történő értesítéssel az ülés kezdetét megelőzően 
24 órával is összehívható. Ilyen esetben a polgármester az ülés kezdetén indokolást ad a rendkívüli 
ülés összehívásának szükségességéről. 
 
(5) A képviselő-testület ülésének meghívója tartalmazza 
a) az ülés kezdetének időpontját (év, hónap, nap, óra szerint meghatározva), 
b) az ülés helyét, 
c) a javasolt napirendi pontokat, 
d) a meghívó keltezését, 
e) a polgármester aláírását. 
 
(6) A képviselő-testület ülésének időpontjáról a polgármester a lakosságot a meghívónak a hivatali 
és lakossági hirdetőtáblákon történő közszemlére tételével, és az Önkormányzat honlapján, 
Facebook-oldalán történő közzététellel értesíti, biztosítva az írásos előterjesztések munkaidőben 
történő megtekinthetőségét az önkormányzati hivatalban (a zárt ülésen tárgyalandó írásos 
előterjesztések kivételével). 
 

Az előterjesztés 
 
6. § (1) Előterjesztés benyújtására jogosult 
a) a polgármester, 
b) a képviselő-testület bizottsága, 
c) a helyi önkormányzati képviselő, 
d) a jegyző, vagy 
e) akit erre a képviselő-testület határozatban felkér. 
 
(2) Előterjesztésnek minősül bármely határozathozatalra vagy önkormányzati rendelet alkotására 
irányuló javaslat vagy tervezet, valamely feladat elvégzéséről szóló beszámoló, illetve tudomásul 
vételt igénylő tájékoztató. 
 
(3) Az előterjesztést írásban kell elkészíteni. Írásbeli előterjesztésnek minősül az is, ha terjedelmi 
okra hivatkozással az előterjesztés nyomtatott változat helyett elektronikus módon kerül 
megküldésre, vagy az elektronikusan tárolt dokumentumhoz az előterjesztő biztosítja a hozzáférést. 
Szóbeli előterjesztés csak abban az esetben lehetséges, ha a döntést megalapozó körülmények 
közismertek, vagy az ilyen módon átadott információk hitelessége és helytállósága egyértelműen és 
azonnal megállapítható, vagy az igényelt döntés nem jelentős kihatású, és az ügy nem minősített 
többségű döntést igényel, illetve az előterjesztés nem önkormányzati rendelet alkotására irányul. 
Szóbeli előterjesztés esetében is a határozati javaslatot írásba kell foglalni. 
 
(4) Az előterjesztésnek tartalmaznia kell 
a) a tárgy meghatározását, a tárgy sajátosságainak megfelelően lehetőség szerint a tárgyra 
vonatkozó előzményeket, korábbi döntéseket, azok végrehajtásával kapcsolatos információkat, a 
meghozandó döntés indokolását, kapcsolódó érveket és ellenérveket, a várható költségkihatások 
bemutatását, a tárgyra vonatkozó jogszabályokat, különböző döntési változatok bemutatását, azok 
következményeinek ismertetését, olyan egyéb adatokat, összefüggéseket és körülményeket, 
amelyek segítik a döntéshozatalt, az előkészítésben résztvevők megnevezését, továbbá 
b) a határozati javaslato(ka)t, a végrehajtásért felelős szerv(ek), személy(ek) megnevezését, 
végrehajtási határidő megjelölését, vagy 
c) az önkormányzati rendelet-tervezetet. 
 

A képviselő-testület ülésének rendje 
 
7. § (1) A képviselő-testület ülésének megnyitásakor a polgármester a jelenléti ív alapján 
megállapítja a képviselő-testület határozatképességét, vagy kinyilvánítja annak 
határozatképtelenségét. 
 
(2) Határozatképtelenség esetén a képviselő-testületet változatlan javasolt napirendi pontokkal nyolc 
napon belüli időpontra a polgármester ismételten összehívja. 
 



(3) A polgármester az ülés megnyitásakor javaslatot tesz a tanácskozás napirendi pontjaira, amely 
felett a képviselő-testület határoz. Rendkívüli ülésen csak az a napirendi pont tárgyalható, amelyre 
vonatkozóan a rendkívüli ülés összehívásának 5. § (2) bekezdése szerinti indokoltsága fennáll. 
 
(4) A polgármester minden munkaterv szerint ülésen 
a) jelentést tesz a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a végrehajtást esetlegesen gátló 
tényezőkről, azok elhárítására tett intézkedésekről és ezek eredményeiről, mulasztás esetén a 
mulasztást elkövető személy megjelölésével javaslatot tesz a felelősség megállapítására, 
b) jelentést ad a két ülés között, átruházott hatáskörben meghozott döntéseiről, 
c) tájékoztatást ad a két ülés közötti időszak közérdekű eseményeiről, a részvételével folytatott 
tanácskozásokról. 
 
(5) A polgármester a képviselő-testület által elfogadott napirendi pontokat azok sorrendjében 
egyenként tárgyalásra bocsátja. 
 
(6) Az előterjesztések feletti tanácskozás során elsőként az előterjesztőt illeti meg a szó, melynek 
keretében a napirendi pont előterjesztője vagy témafelelőse a napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést 
adhat. A szóbeli kiegészítés nem ismételheti meg az írásos előterjesztést, ahhoz képest új 
informciókat kell tartalmaznia. 
 
(7) A szóbeli kiegészítést követően a napirendi pont tárgyában illetékes bizottsági elnök vagy 
megbízottja ismerteti az előterjesztésre vonatkozó bizottsági határozatot, összefoglalva a döntésre 
vezető, azt megalapozó felvetéseket, amelyek bizottsági ülés keretében kerültek megtárgyalásra. 
 
(8) A napirendi ponthoz kapcsolódó felszólalásokra (kérdések, észrevételek, vélemények, 
kiegészítések, módosító indítványok, válaszok megfogalmazására) a jelentkezés sorrendjében 
kerülhet sor. A hozzászólók tényleges sorrendjét a szó megadásával a polgármester határozza meg. 
 
(9) A helyi önkormányzati képviselő és a polgármester az ülés során bármikor, soron kívül ügyrendi 
javaslattal élhet, melyet „Ügyrendi javaslatom van” kijelentéssel jelez. Az ügyrendi javaslat 
irányulhat a hozzászólások időtartamának korlátozására, a napirendi pont feletti tanácskozás 
lezárására, a napirendi pont napirendről levételére. Az ügyrendi javaslat felett a képviselő-testület 
vita nélkül határoz. 
 
(10) A polgármester az ülésen jelen lévő, tanácskozási joggal nem rendelkezők felszólalását is 
engedélyezheti. 
 
8. § (1) Felszólalásra jelentkezők hiányában a polgármester a napirendi pont feletti tanácskozást – 
annak összefoglalását követően – lezárja. 
 
(2) A szavazás előtt – ha arra igényt tart – szót kell adni a jegyzőnek, aki a javaslatok, módosító 
indítványok törvényességét illetően észrevételt tesz. Ebben az esetben a jegyzői jelzést a 
jegyzőkönyv szó szerint tartalmazza, vagy annak írásba foglalásával azt a jegyzőkönyvhöz kell 
csatolni. 
 
9. § (1) A települési önkormányzati képviselő köteles 
a) tevékenyen részt venni a képviselő-testület munkájában, 
b) olyan magatartást tanúsítani, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre, a választók 
bizalmára, 
c) felkérés alapján részt venni a képviselő-testületi ülések előkészítésében, valamint az esetleges 
vizsgálatokban, 
d) írásban vagy szóban előzetesen bejelenteni, ha a képviselő-testület ülésén való részvételben, 
vagy egyéb megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van. 
 
(2) A tanácskozás rendjének fenntartásáról a polgármester (tanácskozást vezető) köteles 
gondoskodni. Ennek érdekében 
a) felszólítja a tárgyszerűségre azt a hozzászólót, aki jelentősen eltér a tárgyalt témától, 
b) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki a tanácskozáshoz nem illő, sértő módon nyilatkozik, 
c) rendreutasítja azt a személyt, aki az ülés rendjéhez méltatlan magatartást tanúsít, vagy bármely 
módon zavarja a rendet, 
d) megvonja a szót attól, aki az a) – c) pontok szerinti intézkedést követően a helytelen magatartást 
folytatja, vagy aki személyhez fűződő jogokat sért a hozzászólásával,  
e) a figyelmeztetés utáni ismételt rendzavarás esetén a rendzavarót – a települési önkormányzati 
képviselő kivételével – a terem elhagyására kötelezheti, 
f) bármely települési önkormányzati képviselő indítványára tárgyalási szünetet rendelhet el, a 
jelenlévő települési önkormányzati képviselők több mint felének kérésére pedig köteles azt 
elrendelni. 



 
A szavazás 

 
10. § (1) A polgármester a napirendi pont feletti tanácskozás lezárása után a határozati javaslatot 
szavazásra bocsátja. 
 
(2) A szavazást először a módosító (kiegészítő) indítvány(ok), azt követően az előterjesztés szerinti 
eredeti javaslat(ok) felett kell lefolytatni. 
 
(3) A képviselő-testület ülésein a nyílt szavazás kézfelemeléssel történik. Szavazni csak személyesen 
lehet. 
 
(4) Az Mötv. 48. § (3) bekezdésében szabályozott név szerinti szavazás esetén a jegyző betűrendben 
felolvassa a képviselő-testület tagjainak névsorát, akik a nevük elhangzása után „egyetértek”, 
„ellenzem”, vagy „tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak. A név szerinti szavazás eredményét a 
jegyzőkönyvben tételesen rögzíteni kell. 
 
(5) Az Mötv. 49. § (1) bekezdése szerinti személyes érintettségre vonatkozó bejelentési 
kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeként az erről való tudomásszerzést követően a 
polgármester figyelmezteti az érintett önkormányzati képviselőt, és felszólítja, hogy a későbbiekben 
fordítson fokozott figyelmet esetleges személyes érintettségének bejelentésére. 
 
(6) A jogszabályban meghatározott ügyekben a titkos szavazást az Előkészítő Bizottság bonyolítja 
le. 
 
(7) Ha az Előkészítő Bizottság bármely tagja érintett a titkos szavazás tárgyában, helyette, eseti 
jelleggel másik települési képviselőt kell a bizottságba választani. 
 
(8) A titkos szavazáshoz az Előkészítő Bizottság szavazólapot készít, biztosítja a szavazáshoz a külön 
helyiséget (szavazófülkét) és a tárgyi feltételek (kiemelten az urna) meglétét, meghatározza a 
szavazás menetét és a szavazatok érvényességének követelményeit, valamint biztosítja a szavazás 
titkosságát. 
 
(9) A titkos szavazás eredményét az Előkészítő Bizottság állapítja meg, melyről külön jegyzőkönyvet 
készít, amely tartalmazza: 
a) a szavazásra jogosult képviselő-testületi tagok számát, 
b) a szavazóként megjelent képviselő-testületi tagok számát, 
c) az urnában lévő szavazólapok számát, 
d) az eltérést a szavazóként megjelentek számától, 
e) az érvénytelen szavazatok számát, 
f) az érvényes szavazatok számát, 
g) az érvényes szavazatok megoszlása szerint az igen, a nem és a tartózkodom szavazatok számát, 
h) a szavazás eredményességének vagy eredménytelenségének megállapítását, 
i) a szavazás eredményessége esetén a szavazás eredményének rögzítését. 
A külön jegyzőkönyvet a képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyvhöz kell mellékletként 
csatolni. A titkos szavazás eredményét a képviselő-testület folytatólagos ülésén az Előkészítő 
Bizottság elnöke ismerteti, melynek tudomásul vételéről a képviselő-testület határoz. 
 
(10) A szavazás eredményét – a titkos szavazás kivételével – a polgármester a jegyző 
közreműködésével állapítja meg, és ismerteti a meghozott döntést. 
 

A jegyzőkönyv 
 
11. § (1) Az Mötv. 52. § (1) bekezdésében foglaltakon túl a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell 
a) az ülés nyilvános vagy zárt minősítésének megjelölését, 
b) az ülés rendes (munkaterv szerinti) vagy rendkívüli jellegét, 
c) az ülés adott évi sorszámát, 
d) az arra való utalást, hogy a képviselő-testület üléséről a jegyzőkönyv elkészítése érdekében 
hangfelvétel készül, 
e) a határozatképesség megállapítását, 
f) a szavazás módját (nyílt, titkos, név szerinti), 
g) a tanácskozás rendjét érintő fontosabb eseményeket, intézkedéseket, 
h) az ülés bezárására vonatkozó utalást, időpont (óra, perc) megjelölésével, 
i) a képviselő-testület hivatalos körbélyegzőjének lenyomatát, 
j) a határozatok jegyzékét. 
 
 



(2) A jegyzőkönyvhöz mellékletként csatolni kell 
a) a meghívót, 
b) a jelenléti ívet, 
c) az írásos előterjesztéseket, 
d) a települési önkormányzati képviselő kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását, 
e) a titkos szavazás jegyzőkönyvét, 
f) a jegyző írásba foglalt törvényességi észrevételét. 
 

A határozatok nyilvántartása 
 
12. § (1) A képviselő-testület határozatait a naptári év elejétől 1-től kezdődően folyamatos, növekvő, 
egyedi arab sorszámmal kell ellátni. 
 
(2) A képviselő-testület határozatainak jelölése a következő formában történik: Pusztaszer Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének határozat sorszáma / határozathozatal éve arab számmal / 
(határozathozatal hónapja római számmal, napja arab számmal)Kt. határozata. 
 
(3) A képviselő-testület normatív határozatát a hivatali hirdetőtáblán harminc napra történő 
kifüggesztéssel kell kihirdetni. A kihirdetés időpontja a kifüggesztés napja. 
 
(4) A képviselő-testületi határozatokról a jegyző naprakész nyilvántartást vezet, amely 
határozatszám szerinti növekvő sorrendben tartalmazza a határozatok tárgyát, a határozatok 
végrehajtási határidejét, a felelős megnevezését. 
 

Az önkormányzati rendelet 
 
13. § (1) Önkormányzati rendelet alkotását 
a) a helyi önkormányzati képviselő, 
b) a képviselő-testület bizottsága, 
c) a polgármester, vagy 
d) a jegyző kezdeményezheti. 
 
(2) Az önkormányzati rendelet alkotására irányuló kezdeményezést a polgármesternél vagy a 
jegyzőnél lehet benyújtani. 
 
(3) Az önkormányzati rendelet alkotására irányuló kezdeményezés elfogadásáról, a rendelet-tervezet 
előkészítésének egyes kérdéseiről, a szabályozás főbb elveiről és az egyeztetések rendjéről a 
képviselő-testület határozhat. 
 
(4) Az önkormányzati rendelet tervezetének jogi előkészítését a jegyző végzi. 
 
(5) Az önkormányzati rendeletet a hivatali hirdetőtáblán tizenöt napra történő kifüggesztéssel kell 
kihirdetni. A kihirdetés időpontja a kifüggesztés napja. 
 

A közmeghallgatás 
 
14. § (1) A képviselő-testület minden év december hónapjában közmeghallgatást tart. 
 
(2) A közmeghallgatás időpontját és helyét a hivatali és a lakossági hirdetőtáblákon, továbbá az 
önkormányzat honlapján közszemlére tett hirdetménnyel kell közölni legkésőbb a közmeghallgatás 
időpontját megelőzően nyolc nappal. 
 
(3) A közmeghallgatásra vonatkozóan megfelelően alkalmazni kell az 5 – 12. §-ban foglaltakat. 
 

A falugyűlés 
 
15. § A lakosság közvetlen tájékoztatása, illetve jelentős nagyságrendű településfejlesztési 
döntések, intézkedések előkészítése, vagy önkormányzati rendelet-tervezet véleményzése 
érdekében a képviselő-testület eseti határozata alapján falugyűlés tartható. 
 

Helyi népszavazás 
 
16. § A helyi népszavazást a választópolgárok 20 %-a kezdeményezheti. 
 
 
 
 





1. melléklet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
13/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelethez 
 
 
 
A képviselő-testület részéről a polgármesterre átruházott hatáskörök: 
 
1.) Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének a községi Önkormányzat jelképeiről 
szóló 9/1998.(VII.3.)Kt. önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdése szerint: 
„5. § (2) Az engedély iránti kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani, aki dönt a címer 
használatának engedélyezéséről vagy a használat megtiltásáról.” 
 
2.) Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi gyermekvédelmi és 
gyermekjóléti ellátásokról szóló 9/2006.(XI.16.)Kt. önkormányzati rendelete 6/A. §-a szerint: 
„6/A. § (1) A Képviselő-testület a polgármesterre átruházott hatáskörben természetbeni juttatásként 
támogatja a méhnyakrák és a nemi szervi szemölcsök kialakulásáért elsősorban felelős humán 
papillómavírus elleni vakcina (6-os, 11-es, 16-os, 18-as típus) oltássorozat beadását az általános 
iskolai oktatásban részt vevő nyolcadikos korosztályú lánygyermek (a továbbiakban: támogatott) 
részére.” 
 
3.) Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési rendtartásról szóló 
11/2007.(VI.14.)Kt. önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdése szerint: 
„8. § (1) A közterületet rendeltetéstől eltérő célra – a közút nem közlekedési célú igénybevétele, és 
a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a polgármesterrel történő külön megállapodás alapján lehet 
használni. A Köztársaság téren (Pusztaszer belterület 38 helyrajzi szám alatti ingatlanon), és a 
szabadidős központ területén (Pusztaszer belterület 47/8 és 47/16 helyrajzi szám alatti ingatlanon, 
valamint ezek közvetlen környezetében kereskedelmi tevékenységet folytató személy közterület 
használati díjat köteles fizetni, melynek összege: 
a) 5 m2 vagy annál kisebb terület igénybe vétele esetén 500,-Ft/alkalom, 
b) 5 m2-nél nagyobb terület igénybe vétele esetén 1000,-Ft/alkalom. 
A közterület használati díj beszedéséről a polgármester gondoskodik.” 
 
4.) Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselői alapról szóló 
2/2008.(II.14.)Kt. önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése szerint: 
„3. § (1) A Képviselői Alap-rész felhasználására vonatkozó javaslatot írásban, legkésőbb december 
1-ig a polgármesterhez kell benyújtani, aki annak teljesítését csak fedezethiány esetében tagadhatja 
meg. Ennek hiányában a megjelölt Képviselői Alap-rész terhére a polgármester 15 napon belül 
köteles megtenni a kötelezettségvállalást a vonatkozó jogi szabályozásoknak megfelelően.” 
 
5.) Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 
3/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet 7. §-a és 11. §-a szerint: 
„7. § (1) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik: 
a) a más szervek, magánszemélyek által ingyenesen felajánlott ingatlan vagyontárgy átvétele és 
b) ingó vagyontárgy térítés nélküli átvétele, ha annak nyilvántartás szerinti nettó értéke, ennek 
hiányában nettó egyedi forgalmi értéke az 500.000 Ft-ot meghaladja. 
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben nem szabályozott vagyon ingyenes átvételének jogát a 
polgármesterre ruházza át. 
11. § Az önkormányzat érdekeltségébe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén, illetve taggyűlésén 
az önkormányzatot a polgármester, akadályoztatása esetén az általa meghatalmazott személy 
képviseli.” 
 
6.) Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek filmforgatási célú 
használatáról szóló 11/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelete 8. §-a szerint: 
„8. § A képviselő-testület a hatósági szerződés, és az e rendelet szerinti döntéssel kapcsolatos 
hatáskörét a polgármesterre ruházza át.” 
 
7.) Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi szociális ellátásokról szóló 
1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete 2. §-a szerint: 
„2. § (1) A képviselő-testület a polgármesterre átruházott hatáskörében szociális rászorultságtól 
függő pénzbeli ellátásként települési támogatást és az Szt. 48. §-a szerinti köztemetést biztosít. 
(2) A képviselő-testület a polgármesterre átruházott hatáskörében társult tagként a társulási feladat-
ellátást végző Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulásának Szociális Központja és 
Családsegítő Szolgálata közreműködésével személyes gondoskodást nyújtó ellátásként az alábbi 
szociális alapszolgáltatásokat biztosítja: 
a) étkeztetés, 
b) házi segítségnyújtás, 
c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 



d) családsegítés, 
e) támogató szolgáltatás.” 
 
8.) Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 8/2015.(VI.25.) önkormányzati rendelete 9. § (4) 
bekezdése szerint: 
„(4) Vitás esetben a Közszolgáltató írásban benyújtott kérelmére a polgármester az általa elvégzett 
vizsgálat alapján igazolást ad ki az ingatlan használatának helyzetéről.” 
 



2. melléklet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
13/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelethez 
 
 
 

Az Önkormányzat tagságával működő társulások megnevezése, jogállása, feladatai 
 
1.) Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása 
 

- jogállása: jogi személy 
- feladatai: 

„1. A Társulás célja 
- olyan szervezeti rendszer létrehozása, amely keretet biztosít a társult önkormányzatok 
együttműködésének, 
- a társult településekre nehezedő feladatok ellátásának közös megszervezése, 
- térségfejlesztés: területfejlesztés és településfejlesztés összehangolása, 
- térségi szinten a szociális és gyermekjóléti intézményi ellátás biztosítása, szervezése, 
összehangolása, fejlesztése, 
- az egészségügyi alapellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinálása, fejlesztése, 
- a Kisteleki kistérségbe tartozó települési önkormányzatok által fenntartott közoktatási 
intézmények közötti kapcsolat- és együttműködési rendszere szervezeti keretének 
biztosítása. 
 
A Többcélú Társulás önkéntes alapon hármas funkciót lát el: 
- önkormányzati feladat- és hatáskör ellátás, térségi közszolgáltatások (ellátási- és 
szolgáltatási rendszerek, intézményrendszerek szervezése, összehangolása, integrálása, 
intézmények közös fenntartása, működtetése, fejlesztése) szervezése, összehangolása, 
biztosítása, fejlesztése, 
-   térségfejlesztés: területfejlesztés: a kistérség területének összehangolt fejlesztése,   
(fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítése, megvalósítása), 
- települések fejlesztésének összehangolása 
 
2. A Társulás feladata 
 
2.1. Szociális feladatok: Család és nővédelmi egészségügyi gondozás, ifjúság-egészségügyi 
gondozás, időskorúak átmeneti ellátása, helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása, idősek 
nappali ellátása, családi napközi, gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb 
szolgáltatás, gyermekjóléti szolgáltatás, szociális étkeztetés,házi segítségnyújtás, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgáltatás, családsegítés, 
szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgálat, támogató szolgálat 
 
A feladatok ellátására a társulás fenntartja és működteti a Szociális Központ és Gyermekjóléti 
Szolgálatot, mint önállóan működő költségvetési intézményt. 
 
2.2. Egészségügyi alapellátás 
a) A Társulás gondoskodik az egészségügyi alapellátás együttes megszervezéséről és 
fenntartásáról. 
 
b) A feladatok ellátására a társulás megállapodást köt a feladatellátásban résztvevő 
önkormányzatokkal.” 

 
2.) Térségi Intézményi Társulás 
 

- jogállása: jogi személy 
- feladatai: óvodai nevelés, ellátás 

„A társult önkormányzatok kötelező köznevelési feladatellátásának közös igazgatású 
köznevelési intézmény keretében történő megvalósítása, az intézmény működtetése, 
fenntartása érdekében tartósan együttműködnek. A felek különösen fontosnak tartják 
együttműködésüknek azon vonatkozásait, amelyek a társulási szintű, a közoktatási 
infrastruktúra fejlesztések összehangolásában, az állami fejlesztési elképzelésekre történő 
közös reagálásban, továbbá az Európai Unió fejlesztési programokkal kapcsolatos közös 
fellépésben, a közös pályázati lehetőségek kihasználásában rejlenek.” 

 
3.) Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 
 

- jogállása: önálló jogi személyiséggel rendelkező, önálló költségvetési szerv 
- feladatai: 



„A társulásban résztvevők a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben, 
valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. 
törvényben biztosított jog alapján, a 2000. évi XLIII. törvényben foglalt feladataik ellátása 
érdekében, valamint Szeged Önkormányzata és a régióhoz tartozó Önkormányzatok között 
2002. márciusában létrejött Konzorciumi szerződés végrehajtására, az ott írt célok 
megvalósítására megállapodnak az EU által támogatott regionális hulladékgazdálkodási 
együttműködésben, a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó feladataik és tevékenységük 
koordinálásában, a Szeged Regionális Hulladékgazdálkodási Programja elnevezésű 
ISPA/Kohéziós Alap projekt rekultivációs programjának megvalósítása érdekében 
létrehozandó közszolgáltatói vagyon tulajdonlása és üzemeltetése, továbbá egyéb 
környezetvédelmi fejlesztések közös megvalósításában, melynek céljából jogi 
személyiséggel rendelkező, közös alapítású, önálló költségvetési szervet hoznak létre, 
melynek működése és fenntartása közös. A társulásban részt vevő önkormányzatok 
lerögzítik, hogy jelen társulás által a társulás megalakulását követően benyújtott 
környezetvédelmi pályázatok a rekultivációs kötelezettségek teljesítését segítik elő.” 

 
4.) „Tiszta Víz” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 
 

- jogállása: jogi személy 
- feladatai: 

 
„1. A Társulás tagjai, a tagönkormányzatok az ivóvíz biztosítás, mint közfeladat ellátásáért 
felelős szervek vállalják, hogy együttesen a következő – köz- és egyéb - feladatokat 
valósítják meg, illetve, az alábbi kötelezettségeket teljesítik együttesen: 
 
a) A tagönkormányzatok határidőben meghozzák a Társulással kapcsolatos döntéseket és  
végrehajtják azokat. 
b) Együttműködnek egymással és a projektben közreműködő egyéb szervekkel, 
szervezetekkel a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program tervezési szakaszának jogszerű 
befejezésében, a pályázatuk előkészítésében, benyújtásában, a Támogatási szerződés és 
abban megszabott feladatok végrehajtásában, a beruházás működtetésében; 
c) Költségvetésük keretében biztosítják a Program megvalósításhoz szükséges saját 
forrást; 
d) Költségvetésük keretében biztosítják és garantálják az egészséges ivóvíz szolgáltatás 
hosszú távú, fenntartható működtetésének és fejlesztésének személyi, intézményi, 
pénzügyi és gazdasági feltételeit; 
e) Gondoskodnak a Program keretében megvalósuló eszközrendszer szabályszerű 
működtetéséről és a kapcsolódó közfeladatok, közszolgáltatások ellátásáról; 
f) Helyi rendeletalkotási jogkörükben eljárva, a magasabb szintű jogszabályokkal 
összhangban, biztosítják a projekt működtetésének helyi jogszabályi feltételeit, 
g) A Társulás, illetve, a Társulás keretében a tagönkormányzatok vállalják, hogy a 2007-
2013. közötti programozási időszakra vonatkozó hatályos támogatás-felhasználási és 
eljárási szabályoknak megfelelően járnak el, alkalmazzák az Európai Unió vonatkozó 
irányelveinek megfelelően a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium által 
kidolgoztatott, Üzemeltetői Működési Kézikönyvben foglaltakat (A Társulási megállapodás 
4. sz. melléklete), biztosítják a projekt megvalósítását szolgáló ingatlanokat, megteremtik 
ezek jogtiszta helyzetét; 

 
Közös szervezeti, jogi feladatok: 
 

a) a Társulás jogszerű működésének biztosítása; 
b) ideiglenes Munkaszervezet létrehozása;  
c) (Munkaszervezet és) Projekt Megvalósító Egység (PME vagy PIU) kiválasztása 
közbeszerzési eljárással 
d) lakosságbarát tájékoztatók, fórumok szervezése, a többirányú információáramlás 
megfelelő, elérhető biztosítása, dokumentálása;  
e) egyes civil szervezetek, lakossági szerveződések bevonása a kommunikációs 
tevékenységbe, a helyi feladatok végrehajtásába a Program lakosság általi önkéntes, 
jogkövető elfogadtatásának elősegítése céljából; 
f) a rendszer megvalósításához szükséges saját források (önkormányzati és külső 
pénzeszköz, mint hitel, egyéb tőkebevonás stb.) biztosítása,  
g) a társulási célok és feladatok mentén a tagönkormányzati helyi jogalkotás és 
döntéshozatal tervszerű, de egyben rugalmas végrehajtása, 
h) a hazai és EU-s központi forrásokra kiírt pályázatokon való részvétel; 
i) a közbeszerzési pályázatok kiírása, a pályázati eljárások lefolytatása; 
j) szakértői, építési, közbeszerzési stb. szerződések megkötése; 
k) a minőségbiztosítás követelményeinek érvényre juttatása; 



l) mennél szélesebb körű közmegelégedéssel elfogadott költségfelosztás a települések 
között; 
m) a projekt megvalósításához szükséges adók, díjak, illetékek, egyéb társulási közös 
költségek megelőlegezése, vagy viselése (ha az nem támogatható pályázati forrásból 
vagy kötelező a megelőlegezése); 
n) a működtetés szervezeti és gazdasági feltételrendszerének folyamatos biztosítása, 
fenntartása; 
o) monitoring tevékenység a projekt megvalósítása során; 
p) az aktiválásban folyamatos együttműködés. 

 
Műszaki feladatok: 
 

a) a projekt megvalósításához rendelkezésre álló dokumentációk, tanulmányok 
kivitelezésre történő megismerése és megismertetése az érdekeltekkel, beleértve a 
környezetvédelemi tervek, elvi vízjogi engedélyezési tervek, építési engedélyezési 
tervek, megvalósíthatósági tanulmányok, költségtervek, elemzések, környezeti hatások 
– nem műszaki – összefoglalója, valamint egyéb dokumentációk, amelyek szükségesek 
a benyújtandó pályázatokhoz szakmai háttértanulmányokként; 
q) a helyszínek előkészítése 
r) építési, kivitelezési, megvalósítási, üzemeltetési feladatok folyamataiban való 
részvétel; 
b) jogtiszta együttműködés a kivitelezőkkel; 
c) műszaki munkálatok, átadás-átvételek felügyelete; 
d) a projekttel összefüggő egyéb felmérések, műszaki megoldások, szervezési 
feladatokban való részvétel; 
e) a projekt megvalósításából eredő kötelező fenntartási időszak után a projekt által 
kialakított rendszer érdekeltek részére történő átadás-átvétele, üzemeltetésének 
biztosítása.” 

 



3. melléklet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
13/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelethez 
 
Pusztaszer Községi Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása 
 

Kormányzati funkció Megnevezés 

011130 
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 
általános igazgatási tevékenysége 

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés 

013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 

013350 
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok 

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232 Start-munka program -Téli közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program 

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

045120 Út, autópálya építése 

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása 

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

061020 Lakóépület építése 

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 

064010 Közvilágítás 

066010 Zöldterület-kezelés 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

072111 Háziorvosi alapellátás 

072311 Fogorvosi alapellátás 



074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás 

076062 Település-egészségügyi feladatok 

081045 
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és 
támogatása 

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

082044 Könyvtári szolgáltatások 

082091 Közművelődés-közösségi társadalmi részvétel fejlesztése 

082092 
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek 
gondozása 

084070 
A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai 
szolgáltatások fejlesztése, működtetése 

086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 

102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok 

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
 
 



1. függelék az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
13/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelethez 
 
 
 
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai: 
 
Máté Gábor polgármester 
Nagy Emese alpolgármester, települési önkormányzati képviselő 
Bitó Zsolt települési önkormányzati képviselő 
Katona Mária települési önkormányzati képviselő 
Kósáné Buknicz Mária települési önkormányzati képviselő 
Körmendi Zsuzsa települési önkormányzati képviselő 
Sági Mihály települési önkormányzati képviselő 
 



Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal 
Pusztaszeri Kirendeltsége 
 
 

Előterjesztés 
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. november 27-i ülésére 
 
Tárgy: Beszámoló a helyi adóztatásról 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Helyi adóbevételeink alakulásának áttekintése érdekében az alábbi számadatokat ismertetjük (2019. 
november 20-ai állapotnak megfelelően): 
 

adatok Forintban 
 2015 2016 2017 2018 2019  

Magánszemélyek 
kommunális adója 
kivetés 6015126 6044031 6068650 5924834 6226963  
bevétel 5131932 5178785 5282577 4889793 5114106  
       
Helyi iparűzési adó 
kivetés 13266668 13988862 15934171 13197520 25925746  
bevétel 15418646 13432550 18230878 16877249 21402656  
       
Gépjárműadó 
kivetés 12436741 11809572 11622421 12396658 14515519  
bevétel 10741678 10373978 11027985 10673145 12283377  
 
A jelenlegi adókintlévőség (2019. november 20-ai állapot szerint): 
 
- magánszemélyek kommunális adója: 1201883 
- helyi iparűzési adó: 4169778 
- gépjárműadó: 2558293 
Összesen: 7929954 
 
 
Az adókintlevőség teljes összegére a végrehajtási eljárásokat megindítottuk. 
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen a beszámolót megtárgyalni, és 
a mellékelt határozati javaslatot elfogadni. 
 
Pusztaszer, 2019. november 21. 
 
 dr. Jaksa Tibor 

aljegyző 
 



……/2019.(………..)Kt. határozat 
 
Tárgy: Beszámoló a helyi adóztatásról 
 
 

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

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a szóbeli kiegészítésekre is – 
változatlan tartalommal elfogadja a helyi adóztatásról szóló beszámolót. 
 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: dr. Jaksa Tibor aljegyző 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Gazdálkodás helyben 
4.) Irattár 



……../2019.(…….)Kt. határozat 
 
Tárgy: Közszolgáltatási szerződés a „PUSZTA-SZEM” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel 
 

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

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal 
határozott időre, 2020. december 31. napjáig terjedő 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, 2020. december 31. napjáig terjedő 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 külterület 057/2 helyrajzi szám alatti 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 magánszemély ingatlantulajdonos esetében 2830,-Ft/m3 + általános 
forgalmi adó, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság ingatlantulajdonos 
esetében 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, 2019. ……………………… 
 
 
 

Trombitás Imre 
ügyvezető 

Máté Gábor 
polgármester 

 
Z á r a d é k :  
 
A fenti közszolgáltatási szerződést Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
……/2019.(…….)Kt. határozatával jóváhagyta. 
 
Pusztaszer, 2019. ………………………… 
 
 dr. Jaksa Tibor 

aljegyző 
 



 

 

Megbízási Szerződés 
 
Mely létrejött Pusztaszer Községi Önkormányzat (6769. Pusztaszer, Kossuth u. 45.) továbbiakban, 
mint megbízó, és  Gajdán Lejla egyéni vállalkozó, okleveles pénzügyi revizor (6724. Szeged, Vér-
tói út 1., belső ellenőri regisztrációs szám: 5113064), továbbiakban, mint megbízott között  az 
Önkormányzat és felügyelete alá tartozó Intézmények  2020. évi BELSŐ ELLENŐRZÉSI 
feladatainak ellátására. 
 
A belső ellenőrzés célja: 

 
A képviselő-testület által elfogadott, éves ellenőrzési programban szereplő belső ellenőrzések 
végrehajtása. 

 
 
A szerződő felek kötelezettségei és jogai, az együttműködés módja: 
 
Megbízó részéről: 
 
1. Megbízó biztosítja, hogy a megbízott folyamatosan és időben megkapja azokat az adatokat, 

dokumentumokat és információkat, amelyek munkájához szükségesek.. 
2. Megbízó biztosítja, hogy a megbízott az Önkormányzat, a Hivatal és az intézmények dolgozóitól a 

részletes, általa igényelt tájékoztatást időben megkapja. 
3. A megbízó írásban kérheti a megbízottat az általa elkövetett hibák kijavítására. 
4. A megbízó tudomásul veszi, hogy a megbízott által készített jelentést nem változtathatja meg, a 

jelentés változtatásához a megbízott írásos engedélye szükséges. 
 
Megbízott részéről: 
 
1. A megbízott minden olyan tény esetében, amelyet a megbízó részére végzett tevékenysége során 

ismert meg, titoktartás kötelezi. A titoktartási kötelezettség alól a megbízottat a megbízó 
kizárólagosan írásban mentheti fel.  

2. A megbízott köteles az ellenőrzéshez átadott dokumentációkat, jelentések valamint a megbízás 
ügyében folytatott levelezéseket 5 évig megőrizni. 

3. A megbízott a megbízó kérésére vissza kell, hogy szolgáltasson minden olyan dokumentumot, 
dokumentációt, amelyet a megbízótól vett át a megbízás teljesítése érdekében. 

4.    A  költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 
31.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően: 

- elkészíti és kétévente felülvizsgálja a belső ellenőrzési kézikönyv tartalmát, 
- a belső ellenőrzési tevékenységet az államháztartásért felelős miniszter által kiadott etikai 

kódex figyelembevételével végzi 
- összeállítja a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervet, 
- belső ellenőrzési tevékenységet megszervezi,  
- amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás 

megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, a 
költségvetési szerv vezetőjének, illetve a költségvetési szerv vezetőjének érintettsége esetén a 
felügyeleti szerv vezetőjének a haladéktalan tájékoztatása és javaslattétel a megfelelő 
eljárások megindítására, 

- a lezárt ellenőrzési jelentés, illetve annak kivonatának a költségvetési szerv vezetője számára 
történő megküldése a 43. § (4) bekezdésének megfelelően; 

- az éves ellenőrzési jelentést, illetve az összefoglaló éves ellenőrzési jelentést a 48. §-ban 
foglaltak szerint összeállítja, 

- gondoskodik arról, hogy érvényesüljenek az államháztartásért felelős miniszter által közzétett 
módszertani útmutatók, 



 

 

- gondoskodik a belső ellenőrzések nyilvántartásáról, a költségvetési szerv vezetőjének 
döntésétől függően a külső ellenőrzések nyilvántartásáról, valamint az ellenőrzési 
dokumentumok megőrzéséről, illetve a dokumentumok és az adatok biztonságos tárolásáról, 

- részt vesz a kötelező szakmai továbbképzéseken, 
- a költségvetési szerv vezetőjét az éves ellenőrzési terv megvalósításáról, és az attól való 

eltérésekről tájékoztatja, 
- kialakítja és működtetni az 50. §-ban meghatározott nyilvántartást, 
- a belső ellenőrzési tevékenység során kezelt adatokat illetően betartja az adatvédelmi és 

minősített adatok védelmére vonatkozó előírásokat,  
- megbízatásával kapcsolatban vagy személyére nézve összeférhetetlenségi ok tudomására 

jutásáról haladéktalanul jelentést tesz a költségvetési szerv vezetőjének, 
 

 
A felek kölcsönösen kijelentik, hogy a feladat teljesítése során kötelesek együttműködni és a 
szükséges felvilágosításokat egymásnak megadni. 
 
A szerződésben megjelölt feladatok teljesítésének díja bruttó 120.000Ft/ ellenőrzés, azaz 
Egyszázhúsz-ezer forint, melyet a megbízott által a munka elvégzését követően benyújtott számla 
alapján-az abban feltüntetett pénzintézeti számlaszámra a megbízó 5 banki munkanap fizetési 
határidővel esedékességkor - átutalással teljesít. 
  
A jelen szerződést a megbízó a szerződés érvényességi ideje alatt csak abban az esetben mondhatja fel, 
ha a megbízott a szerződésben vállalt kötelezettségeit súlyosan megszegi. 
 
A megbízott felmondhatja a szerződést annak érvényességi ideje alatt, amennyiben a megbízó a 
szerződésben vállalt kötelezettségeinek tartósan nem tesz eleget. 
 
Mindkét fél a szerződés felmondásakor köteles írásban indokolni, megjelölni azokat az okokat, melyek 
értelmében a szerződést felbontja. 
 
A szerződés érvényességi ideje: 2020. január 01 - 2020. december 31. 
 
 
A szerződés nem szabályozott kérdéseiben a feleknek A számvitelről szóló törvény előírásait kell 
alkalmazni. 
 
A szerződés mindkét fél aláírásával lép életbe. 
 
A jelen szerződés érvényességével vagy teljesítésével kapcsolatos bármely jogvita esetén a Szeged 
Városi Bíróság  illetékességét ismerik el. 
 
Pusztaszer, 2019…………… 
 
 
 
………………………………..                         …………………………………… 
 Polgármester       Jegyző 
 
 
    ……………………………. 
     Belső ellenőr 
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Pusztaszer Községi Önkormányzat 
2020. évi Ellenőrzési Programja 

 
A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és 
belső ellenőrzéséről - 31. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a belső ellenőrzési 
vezető – összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel – összeállította a tárgyévet követő évre 
vonatkozó éves ellenőrzési tervet. A (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az éves 
ellenőrzési terv alapja a stratégiai ellenőrzési terv és a kockázatelemzés alapján felállított 
prioritások, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások.  
Az éves  kockázatelemzést az 1. számú melléklet tartalmazza.  

A 2020.évi ellenőrzések típusai: 

a) szabályszerűségi ellenőrzés: annak ellenőrzése, hogy az adott szervezet vagy szervezeti 
egység működése, illetve tevékenysége megfelelően szabályozott-e, és érvényesülnek a 
hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásai; 
b)  pénzügyi ellenőrzés: az adott szervezet, program pénzügyi elszámolásainak, valamint az       
ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások ellenőrzése; 
 
A stratégiai tervben foglaltak szerint a  belső ellenőrzésnek 2020. évre vonatkozóan, 
kockázatelemzés alapján meghatározott prioritási területei:  

I. Belső kontrollrendszer ellenőrzése,  
II. Munkaügyi dokumentumok ellenőrzése 

 
I. Szabályszerűségi ellenőrzés 

Ellenőrzött időszak: 2020. év 

Ellenőrzés tárgya: Pusztaszer Községi Önkormányzat és Költségvetési szervei, valamint a 
Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal közérdekű, és a közérdekből nyilvános adatainak 
közzétételével kapcsolatos belső kontrollrendszer ellenőrzése. 
 

Ellenőrzés célja: : annak megállapítása, hogy közérdekű, és a közérdekből nyilvános adatok 
közzétételével kapcsolatosan a feladatok szervezettsége és szabályozottsága a jogszabályi, 
illetve a célszerűségei és hatékonysági követelményeknek megfelelő-e. A nyilvános, 
közérdekű adatok közzétételére vonatkozó jogszabályi előírásokat betartották-e. Az előző 
ellenőrzés során feltárt hiányosságokat pótolták-e. 

Ellenőrzés módja: a belső kontrollrendszer szabályzatainak, dokumentumainak, az 
önkormányzat és az intézmények honlapjának vizsgálata. 

 
Ellenőrzési Program 

a közérdekű, és a közérdekből nyilvános adatok közzétételével kapcsolatos  belső 
kontrollrendszer ellenőrzéséhez 

 
I. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő 

szabályzatot elkészítették-e. 
II. Szerepel-e munkaköri leírásban a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények 

teljesítésével kapcsolatos feladat.  



2 
 

III. Meghatározták- e munkaköri leírásban a közérdekű adatok megismerésére irányuló 
igények teljesítésével kapcsolatos ellenőrzési feladatokat.  

IV. Külső vállalkozóval kötöttek-e szerződést az önkormányzat közérdekű adatok 
megismerésére irányuló igények teljesítésével kapcsolatosan a honlap kezelésére.  

V. 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról - 26. §-ban foglaltak alapján az Önkormányzat lehetővé tette-
e, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot erre 
irányuló igény alapján bárki megismerhesse. 

VI. Az adatigénylő személyes adatait a jogszabályban meghatározott feltételek szerint 
kezelték-e. 

VII. A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az igény beérkezését követő 
legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tettek-e. 

VIII. A költségtérítés mértékének meghatározása során a jogszabályban felsorolt vehetők 
figyelembe 

IX. A jogszabály alapján kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat internetes honlapon, 
digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, 
kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolható módon, a 
betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából 
is díjmentesen, az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hozzáférhetővé 
tették-e. 

X. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésével kapcsolatos 
korábbi belső ellenőrzés során feltárt hiányosságokat pótolták-e. 

 
 

II. Szabályszerűségi ellenőrzés 

Ellenőrzött időszak: 2019-2020. év 

Ellenőrzés tárgya: Pusztaszer Községi Önkormányzat és a Csengelei Közös Önkormányzati 
Hivatal munkaügyi dokumentumai, nyilvántartásai 

Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatalban a 
munkaügyi dokumentumokat a jogszabályban ill. a szabályzatokban foglaltaknak megfelelően 
vezetik-e. 
 
Ellenőrzés módszere: munkaügyi dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése. 
 

Ellenőrzési Program 
a munkaügyi dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzéséhez 

 
1. Az ellenőrzési területtel kapcsolatos szabályzatok ellenőrzése 
2. A munkaügyi dokumentációk ellenőrzése: kinevezések, szerződések, munkaköri 

leírások ellenőrzése, 
3. A létszámgazdálkodás ellenőrzése, 
4. Jelenléti ív, szabadság nyilvántartás vezetésének ellenőrzése. 

 
 
Pusztaszer, 2019. október 17. 
 
 

Gajdán Lejla 
         Belső ellenőrzési vezető 
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1. számú melléklet 

 
Kockázatelemzés Pusztaszer Községi Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési  

munkatervéhez 
Sor 

szám 
Kockázati tényezők Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Intézmények 

 Súly Koc-
kázat 

Össze-
sen 

Súly Kocká-
zat 

Össze-
sen 

Súly Koc-
kázat 

Össze-
sen 

1 Kontrollok értékelése 4 3 12 3 4 12 4 3 12 
2 Változás, átszervezés 2 2 4 2 4 8 2 3 6 
3 Rendszer komplexitás 2 2 4 2 3 6 3 2 6 
4 Kölcsönhatás más 

rendszerekkel 
2 3 6 2 3 6 3 3 9 

5 Pénzügyi hatás 3 2 6 4 2 8 3 3 9 
6 Külső fél által 

gyakorolt befolyás 
3 3 9 2 3 6 2 2 4 

7 Előző ellenőrzés óta 
eltelt idő 

2 2 4 2 1 2 2 2 4 

8 Vezetőség aggályai a 
rendszer működésével 
kapcsolatosan 

2 2 4 2 2 4 2 2 4 

9 Pénzügyi 
szabálytalanságok 
valószínűsége 

3 3 9 3 3 9 3 2 6 

10 Jövőbeni döntésekre 
gyakorolt hatás 

3 3 9 3 3 9 3 2 6 

11 Munkatársak 
tapasztalata 
képzettsége 

3 1 9 3 4 12 3 2 6 

12 Közvélemény 
érzékelése 

2 2 4 1 3 3 2 2 4 

Összesen:   74   85   76 

 
 
 

Kockázatkezelési  mátrix Pusztaszer Községi Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési  
munkatervéhez 

Valószínűség Magas (8-
16) biztos 
bekövetkezés 

      

      
      

Közepes 5-7) 
esetleges 
bekövetkezés 

Nem vizsgálandó 
terület 

    
    

    
Alacsony (0-
4) ritka 
bekövetkezés 

Nem vizsgálandó 
terület 

Nem vizsgálandó 
terület 

  

  
 Alacsony (1-50) 

jelentéktelen 
Közepes  (51-75) 
mérsékelt 

Magas (76- 100) 
nagy 
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Pusztaszer Község 2020. évi 
 Ellenőrzési terv időrendi táblázata 

 
Ellenőrzés 
típusa, 
megnevezése: 
Szabályszerűségi 
ellenőrzés 
a közérdekű, és a 
közérdekből 
nyilvános adatok 
közzétételével 
kapcsolatos belső 
kontrollrendszer 
ellenőrzése  

Ellenőrzött költségvetési szerv: Pusztaszer Községi Önkormányzat és 
Költségvetési Szervei, Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal 
 
Ellenőrzött időszak: 2019-2020.év 
Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy közérdekű, és a közérdekből 
nyilvános adatok közzétételével kapcsolatosan a feladatok szervezettsége és 
szabályozottsága a jogszabályi, illetve a célszerűségei és hatékonysági 
követelményeknek megfelelő-e. A nyilvános, közérdekű adatok 
közzétételére vonatkozó jogszabályi előírásokat betartották-e.  
Kockázati tényezők: a jogszabályban, szabályzatban foglaltak figyelmen 
kívül hagyása. 
 
Ellenőrzés időpontja: 2020. január 
Ellenőrzést végzi: Gajdán Lejla   belső ellenőr        

Ellenőrzés 
típusa, 
megnevezése: 
 Szabályszerűségi 
ellenőrzés 
 
A munkaügyi 
dokumentumok, 
nyilvántartások 
ellenőrzése 

Ellenőrzött költségvetési szerv: Pusztaszer Községi Önkormányzat, 
Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal 
 
Ellenőrzött időszak: 2019-2020.  év 
Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az Önkormányzat és a Hivatal 
dolgozóival kapcsolatos  munkaügyi dokumentumokat a  jogszabályban ill. a 
szabályzatokban foglaltaknak megfelelően vezetik-e. 
Kockázati tényezők: a jogszabályban foglaltak figyelmen kívül hagyása, 
dokumentumok hiányos vezetése. 
 
Ellenőrzés időpontja: 2020. szeptember 
Ellenőrzést végzi: Gajdán Lejla   belső ellenőr           
  

 
Pusztaszer, 2019. október 17.    

 
Készítette:  

Gajdán Lejla  
Belső ellenőrzési vezető 

 
 
 
Jóváhagyva: 2019…………………… 
 
 
 
 
 
………………………………..    …………………………………… 
 Polgármester        Jegyző 
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Pusztaszer Községi Önkormányzat 
2020. évi kockázatot generáló események (kockázati tényezők) meghatározása 

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 3.§ , 7§ (1) bekezdésben foglaltak alapján 
 

Működési 
Informatika/ 
Kommunikáció 

Megfelelőségi Pénzügyi Személyi Reputációs 

Erőforrások 
hiánya 

A honlap nem 
tartalmazza a 
közérdekű és a 
közérdekből 
nyilvános 
adatokat 

Szabályozás hiánya 
Költségvetési 
megszorítások 

Kulcsszerepet 
betöltő 
munkatársak 
elvesztése 

Negatív 
lakossági 
visszhang 

Munkatársak 
nem elérhetőek 

Adatok nem 
megbízhatóak 

Szerződésszegések 
Finanszírozási 
problémák 

Munkaköri 
leírások nem 
teljeskörűek 

Szolgáltatási 
szint nem 
megfelelőssége 

Eszközök 
meghibásodása 

Adatok nem 
elérhetőek / az 
adatokat nem 
lehet 
visszaállítani 

Nem jogszabálynak, 
szabályzatnak 
megfelelő 
szerződéskötés 

Támogatások 
elvesztése 

Belső 
kontrollrend-
szer nem 
megfelelő 
működése 

Bizalomvesztés 

Iratok 
megsemmisülé-
se 

Vírustámadás 
Berendezések 
hiánya 

 Nem 
megfelelő 
képzettség és 
tapasztalat 

 

 Adatok 
megsemmisülé-
se 

Nem megfelelő 
internet kapcsolat 

 Balesetek  

 
A képviselő-testület által elfogadott stratégiai tervben szereplő belső ellenőrzések:  

 belső kontrollrendszer,  
 munkaügyi dokumentumok ellenőrzése. 

 
Kockázatelemzés alapján elvégzendő ellenőrzések: - 
 
 
Dátum: 2019. október 01. 
 
 
 
………………………………….    ………………………………… 

Polgármester        Jegyző 
            
 
 
                    
        
         
 



 
Kistelek Város Polgármester 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
                                          a Képviselő-testület 2019.11.26. ülésére 
 
 

Tárgy: Térségi Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Pusztaszer és Kistelek települések polgármesterei – településük képviselő-testületi 
felhatalmazásának birtokában – kinyilvánították a kötelező köznevelési feladatainak közös 
igazgatású köznevelési intézmény keretében Térségi Intézményi Társulás létrehozásának 
szándékát és 2007. július 01. napján társulási megállapodást kötöttek. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) 88. § (2) bekezdése alapján a  „A társulásban részt vevő képviselő-testületek 
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás 
jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás megszüntetéséhez. A tagönkormányzatok 
képviselő-testülete a Térségi Intézményi Társulás társulási megállapodását az alábbiak szerint 
módosítja: 

Tájékoztatom T. Képviselő-testületet, hogy a társult önkormányzatok képviselő-testületei a 
Társulási Tanácsba a polgármestert és 2-2 képviselőt delegált. 

A társulási megállapodás azóta több alkalommal módosításra került. 2019.10.13. napján 
megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását követően indokolt a 
társulási megállapodás felülvizsgálata. 

A felülvizsgálat eredményeként az alábbi módosítás szükséges: 

1. A megállapodás II. fejezet 2.1. pontjának ( társulás által ellátandó feladat) módosítása 
szükséges az alapító okiratban foglaltakkal való egyezőség érdekében. 
 

2. A megállapodás III. fejezet 1.5. pontja a delegált tagok helyettesítésére vonatkozik, ezen 
szabályzás pontosítása indokolt a módosító megállapodásban foglaltak szerint. 
 

3. A társulási megállapodás a III. fejezet 5.1. pontja alapján a munkaszervezeti feladatok 
Kistelek Város Polgármesteri Hivatala látja el. A Hivatal elnevezése helyesen Kisteleki 
Polgármesteri Hivatal. 
 



4. A megállapodás IV. Fejezet (közös fenntartású intézmény megnevezése) 1.1; 1.2.; 1.3. 
pontjának módosítása szükséges, tekintettel arra, hogy az intézmény neve 2018. 
szeptember 1. napjától megváltozott.  
 

A társulási megállapodás elfogadásához, módosításához a Társulási Tanács minősített többségű 
döntése szükséges. 

Az előterjesztés 1. és 2. számú mellékleteiként csatolt „Térségi Intézményi Társulás Társulási 
megállapodásának módosítása” és az egységes szerkezetbe foglalt „Társulási megállapodás” 
tartalmazza a fent rögzített módosításokat. 

Kérem  T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, a határozati javaslatot és 
a Térségi Intézményi Társulás Társulási megállapodásának módosítását fogadja el. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

…/2019. (…..) Kt. sz. határozat 

Tárgy: Térségi Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása 

Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Térségi Intézményi 
Társulás társulási megállapodásának módosítása” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozta: 

A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező- Térségi Intézményi Társulás társulási 
megállapodás módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást 
jóváhagyja.  

Határidő: azonnal 

Felelős:  Nagy Sándor elnök                   

 

A határozatról értesül: 

1./ Nagy Sándor elnök 

2./ Süliné Dr. Terecskei Erzsébet jegyző 

3./ Térségi Intézményi Társulás (Tanácsa) 

Kistelek, 2019. november 20. 

Nagy Sándor sk.  

polgármester 



Térségi Intézményi Társulás 
Társulási megállapodásának módosítása 

 

Pusztaszer és Kistelek települések polgármesterei – településük képviselő-testületi 
felhatalmazásának birtokában – kinyilvánították a kötelező köznevelési feladatainak közös 
igazgatású köznevelési intézmény keretében Térségi Intézményi Társulás létrehozásának 
szándékát és 2007. július 01. napján társulási megállapodást kötöttek. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) 88. § (2) bekezdése alapján a  „A társulásban részt vevő képviselő-testületek 
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás 
jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás megszüntetéséhez. A tagönkormányzatok 
képviselő-testülete a Térségi Intézményi Társulás társulási megállapodását az alábbiak szerint 
módosítja: 

 

1. A társulási megállapodás II. Fejezet (a Társulás céljai és a társulás által ellátható feladatok) 
2.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

2.1. Óvodai nevelés, ellátás; Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
óvodai fejlesztő program, bölcsődei ellátás, mini bölcsőde Gyermekek napközbeni ellátáshoz 
kapcsolódó egyéb szolgáltatások 

2.A társulási megállapodás III. Fejezet (a társulás szervezete és működése) 1.5. pontja az 
alábbiak szerint módosul: 

1.5.A társulási tanács tagjának az akadályoztatása, ill. távolléte esetére a helyettesítésének 
rendjét a települési önkormányzat képviselő-testülete határozza meg. A települési 
önkormányzat képviselő-testülete által a helyettesítési, képviseleti joggal felhatalmazott 
képviselő a delegált tagot megillető jogkörrel (teljes jogkörrel) rendelkezik, jogai és 
kötelességei azonosak a tag önkormányzatok delegált tag jogaival és kötelességeivel. A 
helyettesítéssel, képviseleti joggal felhatalmazott képviselő felhatalmazó irat (szabályzat, 
határozat, kijelölő irat) bemutatását, átadását követően járhat el. 

 

3. A társulási megállapodás III. Fejezet (a társulás szervezete és működése) 5.1 pontja az 
alábbiak szerint módosul: 

 5.1. A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait (döntéseinek előkészítése, végrehajtás 
szervezése) a Kisteleki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) látja el. 
Ennek keretében: 

a) biztosítja a Társulás működéséhez (a társulási tanács, tisztségviselői feladatok ellátásához) 
szükséges tárgyi és személyi feltételeket; 

b) előkészíti a Társulási üléseket (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, 
postázása, a társulási ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása); 

c) előkészíti a Társulási döntéseket és a tisztségviselők döntéseit, ellátja a társulási és 
tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási 
feladatokat; 

d) ellátja a Társulás működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési 
feladatokat; 

 



4. A társulási megállapodás IV. Fejezet (közös fenntartású intézmény megnevezése) 1.1 pontja 
az alábbiak szerint módosul: 

1.1. A Társult önkormányzatok által közösen fenntartott intézmény a Kisteleki Óvoda, Bölcsőde 
és Mini Bölcsőde. 

5. A társulási megállapodás IV. Fejezet (közös fenntartású intézmény megnevezése) 1.2 pontja 
az alábbiak szerint módosul: 

Tagintézményei: 

Intézmény neve: Intézmény címe: 

Kisteleki Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde 
Hétszínvirág Tagóvodája 

Kistelek, Petőfi u. 28.   

Kisteleki Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde 
Szivárvány Tagóvodája 

Kistelek, Ifjúság tér 1. 

Kisteleki Óvoda, Bölcsőde Csizmazia György 
Tagóvodája  

Pusztaszer, Kossuth u. 55. 

 

6. A társulási megállapodás IV. Fejezet (közös fenntartású intézmény megnevezése) 1.3 pontja 
az alábbiak szerint módosul: 

1.3. Telephelyei 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Csizmazia György Mini Bölcsőde 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 55. 

2 Tornaszoba 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 43. 

 

Jelen Társulási megállapodás módosítás a Társulási Tanács ez irányú döntését követő naptól 
hatályos. 

 

Záradék 
A társulási megállapodás módosítását az érintett önkormányzatok képviselő-testületei 
határozataikban az alábbiak szerint jóváhagyták: 
 
1. Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete …………… számú 
határozatával: 
 
Polgármester                                       
2. Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete                  számú határozatával: 
 
Polgármester                                         
 
Kistelek, 2019. november…. 

Nagy Sándor 
    elnök 

 
 



TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 
(egységes szerkezetbe foglalva) 

 
Pusztaszer és Kistelek települések polgármesterei – településük képviselő-testületi 
felhatalmazásának birtokában – kinyilvánították a kötelező köznevelési feladatainak közös 
igazgatású köznevelési intézmény keretében Térségi Intézményi Társulás létrehozásának 
szándékát és 2007. július 01. napján társulási megállapodást kötöttek. 
 
Térségi Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 87. § rendelkezéseinek értelmében az 
önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző államigazgatási 
feladat-és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátása érdekében felülvizsgálta Társulási 
megállapodását és módosítás keretében az alábbi új Társulási Megállapodást hozta létre. 
 

        I. Fejezet 
 

                                  Általános rendelkezések 
 
1.1. Társulás neve: Térségi Intézményi Társulás 
 
1.2. Társulás székhelye: 6760 Kistelek, Árpád u. 1-3. 
 
1.3. Társulás működési területe: társult önkormányzatok közigazgatási területe. 
 
1.4. A társulási megállapodás időbeli hatálya: a társulás határozatlan időre jön létre. 
 
1.5. Társulás jogállása: jogi személy, gazdálkodására a költségvetési szervek működésére 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a pénzügyi-számviteli, gazdálkodási, döntés 
előkészítési, végrehajtás szervezési feladatait a Kistelek Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala látja el. 
 
1.6.Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője 
 
Kistelek Város Önkormányzata (székhely:6760 Kistelek, Árpád u. 1-3..) képviseli: Nagy 
Sándor polgármester 
 
Pusztaszer Község Önkormányzata (székhely: 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45.) képviseli: 
Máté Gábor polgármester 
 
1.7. A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma -a 2007. július 01. napján kötött 
társulási megállapodásra tekintettel-: 
Kistelek: 7343 fő; Pusztaszer: 1474 fő 
 
A lakosságszámra vonatkozó adatot a társulás tagjai minden évben aktualizálják, ez nem számít 
a megállapodás módosításának. 
 

II. Fejezet 
A Társulás céljai és a társulás által ellátható feladatok 

 
1. A Társulás célja 



A társult önkormányzatok kötelező köznevelési feladatellátásának közös igazgatású 
köznevelési intézmény keretében történő megvalósítása, az intézmény működtetése, fenntartása 
érdekében tartósan együttműködnek. 
A felek különösen fontosnak tartják együttműködésüknek azon vonatkozásait, amelyek a 
társulási szintű, a közoktatási infrastruktúra fejlesztések összehangolásában, az állami 
fejlesztési elképzelésekre történő közös reagálásban, továbbá az Európai Uniós fejlesztési 
programokkal kapcsolatos közös fellépésben, a közös pályázati lehetőségek kihasználásában 
rejlenek. 
 
2. A Társulás feladata:  
 
2.1.1  Óvodai nevelés, ellátás; Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
óvodai fejlesztő program, bölcsődei ellátás, mini bölcsőde  
Gyermekek napközbeni ellátáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások. 
 
2.2. A Térségi Intézményi Társulás közfeladatait, szakmai alaptevékenységeit a megállapodás 
függelékében foglalt kormányzati funkciókba - funkciószámmal és megnevezéssel – besorolva 
végzi. 
A kormányzati funkciókban bekövetkező adminisztratív, technikai jellegű változások, 
változtatások -mely kapcsán érdemben nem módosul a II. Fejezet 2.1. pontjában foglalt 
feladatellátás- esete nem tekintendő a társulási megállapodás módosításának, az a Függeléken 
történő átvezetéssel történik meg, hatályosul. 
2.3. A Társulási Tanács a Társulás által ellátott gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, 
azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotására 
Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testületét jelöli ki. A rendeletalkotás, a rendelt 
módosítás előfeltétele, hogy a rendelet-tervezetet a Társulási Tanács előzetesen megtárgyalja és 
jóváhagyja. 
 

III. Fejezet 
A Társulás szervezete és működése 

 
A társulás szervezetének, működésének, döntés-előkészítési és döntéshozatali eljárási 
rendjének főbb szabályait jelen megállapodás, további részletes szabályait a Szervezeti és 
Működési Szabályzatban (a továbbiakban: SzMSz) a Társulási Tanács állapítja meg. Az SzMSz 
nem tartalmazhat ellentétes rendelkezést a jogszabályokban és a Társulási Megállapodásban 
szabályozott rendelkezésekkel. 
 
A társulás szervei 
 
1.Társulási Tanács 
1.1. A Társulás Döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely a közös igazgatású köznevelési 
intézmény vonatkozásában gyakorolja az alapítói és fenntartói jogokat. 
 
1.2. A társulási tanács megalakul, ha a képviselő-testületek mindegyike jóváhagyta a 
megállapodást és a Társulási Tanács alakuló ülése kimondta megalakulását. 
1.3.A társulási tanács gyakorolja a jelen társulási megállapodásban meghatározott, valamint a 
települési önkormányzatok képviselő-testületei által megállapodásban átruházott 
önkormányzati feladat és hatásköröket. 

 
1  módosította a …/2019. (…) TITT. sz. határozat 



1.4. A társulási tanács tagjai közül elnököt és alelnököt választ. Együttes akadályoztatásuk 
esetén a tanács ülését a korelnök hívja össze és vezeti. 
1.5.2 A társulási tanács tagjának az akadályoztatása, ill. távolléte esetére a helyettesítésének 
rendjét a települési önkormányzat képviselő-testülete határozza meg. A települési 
önkormányzat képviselő-testülete által a helyettesítési, képviseleti joggal felhatalmazott 
képviselő a delegált tagot megillető jogkörrel (teljes jogkörrel) rendelkezik, jogai és 
kötelességei azonosak a tag önkormányzatok delegált tag jogaival és kötelességeivel. A 
helyettesítéssel, képviseleti joggal felhatalmazott képviselő felhatalmazó irat (szabályzat, 
határozat, kijelölő irat) bemutatását, átadását követően járhat el. 
1.6. A társulási tanács működésével kapcsolatos egyéb kérdéseket a társulás saját maga állapítja 
meg a szervezeti és működési szabályzatában. A társulási tanács működésére egyebekben a 
képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
 
2. A Társulási Tanács elnöke 
2.1. A társulási tanács az alakuló ülésén, titkos szavazással, tagjai sorából elnököt választ. Az 
elnök személyére a társulási tanács bármely tagja javaslatot tehet. 
2.2. A társulási tanács elnöke képviseli a társulást. Távolléte és akadályoztatása esetén a társulás 
képviseletét az alelnök látja el. 
2.3.A Társulási Tanács elnöke: 
a) ellátja a Társulás képviseletét, 
b) összehívja a Társulási Tanács ülését; 
c) vezeti a tanácskozást; 
d) érvényt szerez a szervezeti és működési szabályzat szabályainak; 
e) gondoskodik a döntések végrehajtásáról; 
f) éves szinten beterjeszti a tárgyévi költségvetést és munkatervet, valamint az előző évi 
beszámolót és zárszámadást. 
 
3. A Társulási Tanács döntései 
 
3.1. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok felével 
rendelkező tag jelen van.  
3.2. A Társulási Tanács tisztújító ülését a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
általános választását követő 30 napon belül a társulás székhely települése önkormányzatának 
polgármestere hívja össze.  
3.3. A Társulási Tanács döntéseit határozattal fogadja el. A határozatokat az év elejétől 
kezdődően növekvő sorszámmal kell ellátni. 
 
A határozat teljes jelölése:…./20….. (….) Térségi Intézményi Társulás Társulási Tanácsa 
határozat 
 
A határozat rövidített jelölése:……/20….. (…….) TITTT 
 
3.4. A határozathozatalhoz legalább annyi tag egybehangzó szavazata szükséges, amely 
meghaladja a jelenlévő tagok szavazatainak felét.(egyszerű többség). 
3.5. Minősített többségű döntés szükséges: 
a) a társulási megállapodás elfogadásához, módosításához; 
b) a Társulás által a térség fejlesztését szolgáló, pénzügyi hozzájárulást igénylő pályázat 
benyújtásához, 
c) pályázathoz szükséges települési hozzájárulás megállapításához, 
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d) üzleti érdek sérelmének veszélye miatti zárt ülés elrendeléshez (a Társulás vagyonával való 
rendelkezés, illetve kiírt pályázat tárgyalása esetén), 
e) a Társulási Tanács hatáskörébe utalt, választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás 
adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása, 
személyi kérdésben 
f) a költségvetési intézmény, gazdálkodó szerv alapításához, megszüntetéséhez, 
átszervezéséhez, 
g) a szervezeti és működési szabályzat elfogadásához, módosításához 
h) azokban az ügyekben, amelyeket a szervezeti és működési szabályzat meghatároz. 
i) a Társulási működési hozzájárulás meghatározásához, 
j) Alapszabály módosításához, pénzügyi kérdésekben 
k) a pénzügyi terv, valamint annak végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásához 
l) a belépés és a kizárás elfogadásához, az alapító okirat felmondásának elfogadásához 
m) a Társulási Tanács hatáskörébe tartozó személyi kérdésekben, 
n) Társulás költségvetésének elfogadásáról, 
o) Társulás által fenntartott közös igazgatású köznevelési intézmény költségvetésének, 
zárszámadásának, szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáról, pedagógiai és nevelési 
programjának, házirendjének jóváhagyásáról, alapító okiratának elfogadásáról, módosításáról, 
 
Minősített többséghez legalább annyi tag egybehangzó szavazata szükséges, amely eléri a 
társulásban részt vevő tagok szavazatainak több mint a felét, és az általuk képviselt települések 
lakosságszámának a felét. 
 
3.6. A Társulási Tanács szükség szerint, de évente legalább négy ülést tart. Az ülést az elnök, 
akadályoztatása esetén az alelnök, együttes akadályoztatásuk esetén a korelnök hívja össze és 
vezeti. 
3.7. A Társulási Tanács ülését össze kell hívni: 
a) a Társulás tagjai egynegyedének – napirendet is tartalmazó – indítványára, a javaslat 
kézhezvételétől számított 15 napon belül, 
b) Csongrád Megyei Kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére, a kezdeményezés 
kézhezvételétől számított 15 napon belül, 
c) a Társulás által fenntartott közös igazgatású köznevelési intézmény vezetőjének 
kezdeményezésére az ok megjelölésével, 
3.8. A Társulási Tanács ülései nyilvánosak. 
3.9. A Társulási Tanács: 
a) zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy 
tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás 
esetén; 
b) zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, 
annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy 
tárgyalásakor; 
c) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat 
feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az 
önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené. 
3.10. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörben dönt: 
a) elnökének, alelnökének megválasztásáról, 
b) a társulási megállapodás elfogadásáról és módosításáról, valamint a társulás 
megszüntetéséről, 
c) a szervezeti és működési szabályzat elfogadásáról, módosításáról 
d) költségvetés, zárszámadás elfogadásáról, 



e) költségvetési intézmény, gazdálkodó szerv alapításáról, megszüntetéséről, átszervezéséről, 
intézmény, más szervezet közös alapítására, az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó részletes 
rendelkezéseket a társulás SZMSZ-e tartalmazza. 
f) közszolgáltatások közös biztosítása érdekében helyi önkormányzattal, más társulással történő 
megállapodásról, közös fejlesztések, beruházások megvalósításáról, 
g) tagok költségviselése mértékéről. 
4.11. A Társulási Tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek 
tartalmaznia kell az ülés helyét és időpontját, az ülésen megjelentek, meghívottak nevét, a 
javasolt, elfogadott és tárgyalt napirendi pontokat, az előterjesztéseket, az egyes napirendi 
pontokhoz hozzászólók nevét, részvételük jogcímét, a hozzászólásuk, továbbá az ülésen 
elhangzottak lényegét, a szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalmát, a döntéshozatalban 
résztvevők számát, a szavazás számszerű eredményét és a hozott döntéseket. 
4.12. A jegyzőkönyvet az elnök és a társulás munkaszervezeti feladatait ellátó polgármesteri 
hivatalt vezető jegyző írja alá. A jegyzőkönyvet az elnök az ülést követő 15 napon belül 
megküldi a Csongrád Megyei Kormányhivatal vezetőjének. 
4.13. A Társulási Tanács működésének részletes szabályait a Szervezeti és Működési 
Szabályzata tartalmazza, amelyet a Társulás megalakulását követő ülésen kell elfogadni.  
 
5. A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatainak ellátása 
5.1.3 A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait (döntéseinek előkészítése, végrehajtás 
szervezése) a Kisteleki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) látja el. 
Ennek keretében: 
a) biztosítja a Társulás működéséhez (a társulási tanács, tisztségviselői feladatok ellátásához) 
szükséges tárgyi és személyi feltételeket; 
b) előkészíti a Társulási üléseket (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, 
postázása, a társulási ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása); 
c) előkészíti a Társulási döntéseket és a tisztségviselők döntéseit, ellátja a társulási és 
tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási 
feladatokat; 
d) ellátja a Társulás működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési 
feladatokat; 
 

IV. Fejezet 
Közös fenntartású intézmény megnevezése 

 
1.1.4A Társult önkormányzatok által közösen fenntartott intézmény a Kisteleki Óvoda, 
Bölcsőde és Mini Bölcsőde. 
 
1.25.Tagintézményei: 
 

Intézmény neve: Intézmény címe: 
Kisteleki Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde 
Hétszínvirág Tagóvodája 

Kistelek, Petőfi u. 28.   

Kisteleki Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde 
Szivárvány Tagóvodája 

Kistelek, Ifjúság tér 1. 

Kisteleki Óvoda, Bölcsőde Csizmazia György 
Tagóvodája  

Pusztaszer, Kossuth u. 55. 
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1.3. Telephelyei 
 

 telephely megnevezése telephely címe 
1  Csizmazia György Mini Bölcsőde 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 55. 
2 Tornaszoba 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 43. 

 
 
Az Intézmény vezetőségét az Intézmény igazgatója, valamint a tagintézmények vezetői alkotják 
Igazgatói Tanács elnevezés alatt. 
1.4. A társult önkormányzat tesz javaslatot az óvodai csoportok és a finanszírozás 
meghatározásának alapját képező egyéb feladatmutatók számára, köznevelési feladatonként. A 
csoportok számának meghatározására a gyermekek létszáma alapján köznevelés törvény általi 
keretek között kerülhet sor. Amennyiben az indítani kívánt csoportok száma alapján szükséges, 
úgy a társult önkormányzat vállalja a feladat ellátásához szükséges többletforrás biztosítását 
saját költségvetésében.  
1.5. A fenntartói jogosítványok gyakorlásában a társult önkormányzat a Társulási Tanácson 
keresztül vesz részt. A Társulás ezen felül egyetértési, javaslattételi, illetve véleményezési jogot 
biztosít a társult önkormányzatnak az alábbi kérdésekben: 
a) a társult önkormányzat egyetértése szükséges a köznevelés területén működő tagintézmény 
átszervezéséhez, megszüntetéséhez, tevékenységi körének módosításához, nevének 
megállapításához, az óvodába történő jelentkezés módjának, nagyobb létszámú gyermek egy 
időszakon belüli óvodai felvételi időpontjának, a tagóvoda heti és éves nyitvatartási idejének 
meghatározásához, az adott nevelési évben a tagóvodában indítható óvodai csoportok számának 
meghatározásához, az adott tanítási évben a tagiskolában indítható osztályok és napközis 
csoportok számának meghatározásához, intézményvezető megbízásához. 
b) a társult önkormányzat véleményét ki kell kérni a Társulás Intézménye szervezeti és 
működési szabályzatának, házirendjének jóváhagyásához. 
 

V. Fejezet 
Költségvetés, a tagok költségviselése 

 
1. A Társulás költségvetéséből finanszírozza és látja el feladatait. A Társulás éves költségvetés 
alapján működik. A költségvetést a Társulási Tanács önállóan, költségvetési határozatban 
állapítja meg. A jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli többletbevételek költségvetési szerv 
hatáskörében felhasználható körét és mértékét határozatban szabályozhatja. A költségvetés 
végrehajtásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. 
2. A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés rendjére egyebekben a 
vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek figyelembe vételével Kistelek Város 
Önkormányzata által kiadott és alkalmazott kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés és 
utalványozási jogkörök alkalmazására vonatkozó szabályzatban foglaltak az irányadóak. 
3. A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a Társulás működési költségeihez, 
valamint a megállapodásban meghatározott feladatok ellátásának költségeihez 
lakosságszámuk, illetve a feladatellátásban történő részvételük figyelembevételével járulnak 
hozzá. 
4. A működés és a feladat ellátás költségeit, a pénzügyi hozzájárulás összegét a Tanács állapítja 
meg költségvetési évenként, ezzel egyidejűleg meghatározza a pénzügyi hozzájárulás 
befizetésének ütemezését költségvetési évenként. 
5.A társulási hozzájárulás mértékét feladatonként a társulási tanács minden évben költségvetési 
határozatában állapítja meg. A tagok általi befizetések a társulás vagyonát képezik. A 



megállapított társulási hozzájárulást átutalással, a költségvetési határozatban megállapított 
időben fizeti meg a társulás számlájára.  
6. A tag által teljesítendő hozzájárulás elmulasztása esetén az elnök az esedékességtől számított 
15 napon belül, határidő tűzésével írásban felszólítja a hátralékos tagot. A megállapított 
hozzájárulást határidőre nem teljesítő tag bankszámlája ellen, a társulás a munkaszervezeti 
feladatokat ellátó hivatala útján jogosult és köteles azonnali beszedési megbízást – inkasszót 
benyújtani. Az azonnali beszedési megbízás benyújtásához szükséges tag önkormányzati 
felhatalmazás, a társulási megállapodás mellékletét képezi.  
7. Amennyiben valamely tagönkormányzat vállalt pénzügyi hozzájárulása, ill. jelen 
megállapodás céljainak megvalósítása érdekében meghatározott fejlesztés, beruházás 
vonatkozásában vállalt fizetési kötelezettségének teljesítését illetően 15 napot elérő 
késedelembe esik, a Társulás mindenféle előzetes felszólítás nélkül jogosult és köteles a 
követelést a határidő eredménytelen elteltét követő 10 napon belül jelen megállapodás 
elválaszthatatlan mellékletét képező felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízással 
érvényesíteni. A beszedési megbízás eredménytelensége esetén a Társulás a követelést bírósági 
úton érvényesíti. 
8. Amennyiben a Társulás felé a Tanács elnöke által képviselt tagönkormányzatnak áll fenn 
tartozása, a beszedési megbízás érvényesítésére a Társulás azon alelnök jogosult, aki által 
képviselt tagönkormányzatnak a Társulás felé tartozása nem áll fenn. 
9. Tagönkormányzatok vállalják, hogy fenti felhatalmazó nyilatkozatot a jelen megállapodás 
mellékletében szereplő tartalommal számlavezető hitelintézetüknél - fizetési késedelembe esés 
esetén haladéktalanul- megteszik. 
 

VI. Fejezet 
A társulás tagjának jogai és kötelezettségei 

 
1.1. A társulás tagjának jogai: 
a) A Társulási Tanácsban minden tag egy szavazattal rendelkezik. 
b) A tag képviselője útján részt vehet a társulás tevékenységében, rendezvényein, céljainak, 
feladatainak meghatározásában, döntéseinek meghozatalában, a társulás szervezetének és 
működési szabályainak kialakításában. 
c) A tag képviselője választhat és választható a társulás szerveibe, tisztségeire. 
d) A tag képviselője a társulási tanács ülésein teljes joggal képviseli a tagönkormányzat 
érdekeit. 
e) A tag a társulási tanács döntése alapján részesedhet a társulás tevékenysége révén elért 
pénzbevételekből. 
f) Javaslatot tehet a társulást érintő bármely kérdésben, jogosult a társulás törvénysértő 
határozatának észrevételezésére és megtámadására. 
g) Kérdést, javaslatot, indítványt tehet a társulás tisztségviselőihez és szerveihez, felvilágosítást 
kérhet tőlük a társulás bármely tevékenységéről, amelyre a címzettek 30 napon belül kötelesek 
választ adni. Betekinthet a társulás dokumentumaiba, irataiba. 
 
1.2. A társulás tagjának kötelezettségei 
a) A társulási megállapodásban, a társulás által ellátott közfeladatokra vonatkozó külön 
megállapodásokban , valamint a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak betartása. 
b) Képviselője útján rendszeres részvétel a társulás szerveinek munkájában, elősegítve a 
társulási célok és feladatok közös megvalósítását. 
c) A társulás határozatainak végrehajtása 
e) A társulás feladatkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos döntéseinek a társulás vezetőjével való 
egyeztetése, illetve a társulással való írásbeli közlése. 



f) Befizetési kötelezettségének határidőre történő teljesítése. 
g) A társulás feladatkörébe tartozó, és a településen keletkező ügyekhez a szükséges adatok, 
információk továbbítása a polgármesteri hivatalhoz. 
h) A társulási tagsághoz méltó szakmai és erkölcsi tevékenység folytatása, a vagyon megóvása, 
annak gyarapítására való törekvés. 
i) A Szervezeti és Működési Szabályzatban a tagok jogaira és kötelezettségeire vonatkozó 
további szabályok megtartása. 

VII. Fejezet 
A társulás vagyona, a vagyonátadás feltételei, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek 

gyakorlásának rendje 
 
1. A Társulás saját vagyonnal rendelkezhet. 
2. A Társulás vagyonát az alábbi anyagi források biztosítják: 
a) a Társulásban részt vevő tagok befizetései, 
b) a Társulás szolgáltatásait igénybe vevők díjfizetései, 
c) az egyes tagok által tett vagyoni hozzájárulások (tárgyi eszközök, immateriális javak, 
vagyoni értékű jogok stb.), 
d) központi költségvetési támogatás, 
e) pályázati úton elnyert támogatások. 
f) üzemeltetés bevételeiből  
g) különböző szervezetektől kapott támogatásokból, adományokból 
h) konkrét célra illetve felhasználásra átvett pénzeszközökből. 
3. A Társulás tagjai a feladatok ellátása érdekében ingóságok (eszközök, berendezési tárgyak, 
gépjármű, stb.), továbbá ingatlanra vonatkozó jogok átengedésével is hozzájárulhatnak az 
eredményes működéshez. Az átengedés feltételeit a tag és a Társulás közötti külön 
megállapodás tartalmazza. 
4. A Társulás által a működés során, adás-vétel vagy egyéb jogcímen szerzett vagyontárgyak 
feletti tulajdonjog a Társulást illeti. Ugyancsak a Társulást illeti a vagyon szaporulata. 
5. A Társulás vagyona feletti tulajdonosi jogosítványok gyakorlására a Társulási Tanács 
jogosult, egyben viseli a tulajdonost terhelő kötelezettségeket. 
6. A Társulás vagyonának átadása (ideértve az értékesítést is), értékhatárra tekintet nélkül a 
Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik. A vagyonátadásra csak abban az esetben 
kerülhet sor, ha az átadandó vagyon a társulás által ellátott feladatok biztosítását szolgálja. 
7. A Társulás gazdálkodó szervezetet alapíthat, illetve vállalkozásban vehet részt, azonban 
felelőssége nem haladhatja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. 
8 . A társulás megszűnése esetén a vagyonát a társulás tagjai között fel kell osztani. 
9. A Társulás megszűnésekor a tagok kötelesek egymással elszámolni úgy, hogy a társulás 
vagyonából a követelések, és kötelezettségek kifizetése után fennmaradó pénzösszeg a 
költségvetési hozzájárulások arányában kerül felosztásra a tagok között. A társulás 
megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszüntetése nem történhet oly 
módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását veszélyeztesse. 
10. A létrejött vagyon célvagyon. A közös tulajdon megszüntetése és az ebből származó 
vagyoni igények kielégítése során, a Társulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat 
alkalmaznak (későbbi, halasztott fizetés, csere stb.), amelyek a közfeladatok ellátását nem 
veszélyeztetik, a célvagyon a közfeladat ellátását biztosítja. A közös tulajdonban történő 
elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében biztosítják a feladatot ellátó és átvállaló 
használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a folyamatos működtetés és feladat ellátás 
biztosítása érdekében a használati jog gyakorlás átengedése feltételeiben állapodnak meg. 
11. Az Intézmény által ellátott feladatokhoz szükséges ingatlanok az érintett települési 
önkormányzatok tulajdonában maradnak, ezen ingatlanok, ingóságok vonatkozásában a 



Társulás javára jelen társulási megállapodás használati jogot keletkeztet. (beleértve az érték és 
érték nélkül nyilvántartott eszközöket is.) 
12. Az Intézmény a közoktatási feladatok ellátását szolgáló vagyont ingyenes használatra 
átveszi azzal, hogy az ingatlan-vagyonnal kapcsolatos kiadások viselése a következők szerint 
alakul: 
 

Jogcím Kötelezett, jogosult 
Felújítás Önkormányzat és/vagy Társulás 
Karbantartás Önkormányzat és/vagy Társulás 
Beruházás Önkormányzat és/vagy Társulás 
Állagmegóvás  Önkormányzat és/vagy Társulás 

 
13. A Társulás a szükséges társulási szintű fejlesztéseket, beruházásokat az intézkedési tervben 
priorálja, melynek elfogadásáról a Társulási Tanács a társult önkormányzat javaslata alapján 
dönt. 
14. A Társulást a társult önkormányzattal szembeni követelései biztosítására zálogjog illeti meg 
az a társult önkormányzat azon ingó vagyontárgyain, melyek jelen társulási megállapodás 
következtében kerültek a birtokába.  
15. A 12. pontban szabályozottakat elsősorban az Önkormányzatnak kell finanszírozni. 
Amennyiben a Társulásnak kell a 13. pontban meghatározott feladatokat ellátni, akkor a 
finanszírozott költségeket egy összegben, a kifizetés időpontját megelőző banki napon köteles 
az adott önkormányzat a társulás részére átutalni.  
16. pályázatból megvalósuló beruházásnál a megszerzett forrás azé, aki az önerőt kifizette, 
illetve amelyik tagintézményhez köthető a pályázat benyújtása.  (beleértve az önerő nélküli 
pályázatokat is) 
17. A keletkezett vagyon azé a települési önkormányzaté marad, amelynek a közigazgatási 
területén a vagyon keletkezett, illetve használják.   
 

VIII. Fejezet 
Intézmény közös alapítása esetén az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó részletes 

rendelkezések 
 
1. A társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési intézményt, gazdálkodó 
szervezetet alapíthat. 
2. A Társulási Tanács gyakorolja az alapítói jogokat, kinevezi vezetőiket, ellátja költségvetési 
felügyeletüket.  
3. Az Intézmény igazgatóját a Társulási Tanács nevezi ki (megbízza) bízza meg, gyakorolja 
vele szemben a munkáltatói jogokat. Az Intézmény igazgatója tekintetében az egyéb 
munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke gyakorolja. 
4. A tagintézmény vezetőjének megbízására vonatkozó szabályokat, a kinevezés rendjét, a 
munkáltató jogok gyakorlását, a tagintézmény vezetőjének jogkörét a Szervezeti és Működési 
Szabályzat – továbbiakban SZMSZ – szabályozza részletesen, tagintézmény-vezetőt az 
igazgató az adott tagintézmény székhelye szerinti önkormányzat képviselő-testületének 
egyetértése nélkül nem nevezhet ki (bízhat meg). Felette az egyéb munkáltatói jogokat az 
igazgató gyakorolja. 
5. A tagintézmény-vezető és a tagintézmény alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogokat 
az Intézmény igazgatója gyakorolja azzal, hogy a tagintézmény-vezető gyakorolja az egyéb 
munkáltatói jogokat a tagintézményben foglalkoztatottak tekintetében. A tagintézmény 
vonatkozásában az utasítási, ellenőrzési jog a tagintézmény-vezetőt illeti meg, az Igazgató ezen 
jogát nem érintve. 



 
IX. Fejezet 

A társulás általános rendjétől eltérő (nem minden tag részére, vagy a tag által saját 
intézménye útján más tagok részére történő) feladatellátás módja: 

 
Az intézmény a „Kisteleki Bölcsőde” telephelyen bölcsődei ellátást elsősorban Kistelek város 
közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező személyek számára nyújt.  
 

X. Fejezet 
A társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által meghatározott feltételei 

 
1. A társulás tagtelepülésein lakóhellyel rendelkező személyek számára a szolgáltatások a 
társulási megállapodás alapján ingyenesen vagy az intézményi szabályzatokban megállapított 
térítési díj alapján vehetők igénybe.  
2. A szabad férőhelyek kihasználása érdekében más települések lakosai is igénybe vehetik az 
egyes ellátásokat. 
 
A társulás működéséről évente egy alkalommal beszámol a tagtelepülések képviselő-
testületeinek.  
 

XI. Fejezet 
A társulás működésének ellenőrzési rendje 

 
1. A társulás működését bármely társult tag és az erre jogszabály által hatáskörrel rendelkező 
szervek és személyek ellenőrizhetik. 
2. A társulás és a társulás által alapított költségvetési szerv belső ellenőrzéséről a társulás 
székhelye szerinti önkormányzat gondoskodik. 
 

XII. Fejezet 
Társulási megállapodás módosítása, kizárás, kiválás, csatlakozás és a társulás 

megszüntetésének szabályai 
 

1.Társulási megállapodás módosítása 
1.1. A társulás tagjai a társulási megállapodást módosíthatják, törvényben meghatározottak 

szerint módosítják, illetve a helyi önkormányzati általános választásokat követő hat 
hónapon belül felülvizsgálják.  

1.2. A társulási megállapodás módosításához a társulásban részt vevő önkormányzatok 
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges. 

 
2.Társulásból történő kiválás, csatlakozás, kizárás 
2.1. A társuláshoz csatlakozni nevelési év első, abból kiválni a nevelési év utolsó napjával lehet. 
2.2. A kiválásról és a társuláshoz való csatlakozásról szóló – minősített többséggel hozott –
döntést a települési önkormányzat képviselő-testülete legalább hat hónappal korábban köteles 
meghozni, és azt a társulási tanáccsal közölni. 
2.3. A társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott határozatával a nevelési 
év utolsó napjával a társulásból kizárhatja a társulás azon tagját, amely a megállapodásban 
meghatározott kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget. 
2.4. A társulásból kivált, a társulásból kizárt tag részére vissza kell adni azt a vagyontárgyat, 
amelyiket a társulás rendelkezésére bocsátott. Az osztatlan közös tulajdonát képező 
vagyontárgyra a Polgári Törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 



2.5.A társulásból történő kiválás, kizárás esetén a bevitt vagyon kiadására csak abban az esetben 
tarthat igényt a kiválni szándékozó, illetve kizárt tag, ha ezáltal nem veszélyezteti a társulás 
feladatainak jövőbeni ellátását. A vagyontárgy tag részére történő kiadását 5 évre lehet 
elhalasztani. 
2.6. A vagyonvesztés megakadályozása érdekében a kiváló, illetve kizárt tag a társulással kötött 
megállapodás alapján a vagyon használatáért díjra jogosult. 
2.7. A társulásból való kiválás és kizárás esetén a köznevelési törvény szerinti feladat-ellátási 
kötelezettség a kiválás, kizárás hatályával a települési önkormányzatot terheli. 
 
3. A társulás megszűnik: 
a)  a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult; 
b) ha társulás valamennyi tagja minősített többségű döntéssel a megszüntetését elhatározzák; 
c) törvény erejénél fogva; 
d) bíróság jogerős döntése alapján; 
 
3.1.A társulás megszűnése napjával, leltárral alátámasztott záró beszámolót kell készíteni. A 
beszámoló elkészítéséről a Kistelek Városi Önkormányzati Hivatal gondoskodik. A záró 
beszámolót a társulási tanács minősített többséggel fogadja el. A társulási tanács a záró 
beszámoló elfogadásáig ellátja a társulás megszűnésével kapcsolatos feladatokat. 
3.2. A társulás jogutód nélküli megszűnése esetén a társulás vagyonát a társulás azon tagjának 
kell visszaadni, amelyik azt a társulás rendelkezésére bocsátotta. Az osztatlan közös tulajdonát 
képező vagyontárgyra a Polgári Törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell 
alkalmazni. 
3.3. A társulás jogutódlással történő megszüntetése esetén a társulás vagyonát elsődlegesen a 
jogutód részére kell átadni. A jogutód által át nem vett vagyontárgyak tekintetében a 3.2. 
pontban foglaltak az irányadók. 
3.4. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai kötelesek egymással elszámolni. 
3.5. A Társulás meglévő vagyona és annak szaporulata – a Társulást terhelő kötelezettségek 
kiegyenlítését követően - a Társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg. A 
pályázati dokumentációban szereplő önkormányzati feladatellátás szolgáló vagyon a 
feladatellátás helye szerinti önkormányzatot illeti meg. 
3.6. A Társulás megszűnését követően az adott településen megvalósuló vagyon a települést 
illeti meg. 
3.7. A vagyonfelosztás fontosabb elvei: 
a) a használatba adott ingatlanokat, meglévő ingóságokat a tulajdonos birtokába kell adni, 
b) a meglévő tulajdonba adott ingóságokat természetben kell kiadni, ennek hiányában, pénzben 
megváltani, 
c) tulajdonba adott ingatlan az eredeti tulajdonos önkormányzatot illeti meg. 
3.8. A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszüntetése nem 
történhet oly módon, hogy az a Társulás által ellátott közfeladatok és közszolgáltatások 
teljesítését veszélyeztesse. 
3.9. A közös tulajdon megszüntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése során a 
társulás tagjai olyan jogi és pénzügyi megoldásokat alkalmaznak, amelyek a társulási 
megállapodásban megjelölt közfeladatok és közszolgáltatások ellátását nem veszélyeztetik. 
3.10. A társulás megszűnése, megszüntetése esetén a köznevelési törvény szerinti feladat-
ellátási kötelezettség a megszűnés hatályával a települési önkormányzatot terheli. 

 
 

XIII. Fejezet 
 Záró rendelkezések 



 
1.1 A Társulás tagjai a Társulási Megállapodásban írtak vonatkozásában határozatlan időre 
szóló együttműködést vállalnak. 
 
1.2. Társulás működése során felmerülő esetleges vitás kérdéseket a felek kötelesek egymás 
között tárgyalásos formában egyeztetni. Vitás kérdésekben a közigazgatási - és munkaügyi 
bíróság dönt. 
1.3. A jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a vonatkozó jogszabályok 
és az SZMSZ rendelkezései az irányadók. 
 
Kistelek, 2019. december . 
 
 
 
                                                                                                           Nagy Sándor                                                   
                                                                                                Térségi Intézményi Társulás 
                        Társulási tanácsának elnöke 
 
 
 
Záradék: 
 
Jelen társulási megállapodást a Térségi Intézményi Társulás Társulási Tanácsa 2019. december 
hó …. napján tartott ülésén …/2019. (…..) TITTT. számú határozatával jóváhagyta. A jelen 
Társulási Megállapodás a társulási tag önkormányzatok Képviselő-testületeinek elfogadó 
döntését és a polgármesterek által történő aláírását követően 2019. ….. napján lép hatályba. A 
hatályba lépéssel egyidejűleg a 2013. június 28. napján aláírt többször módosított Társulási 
Megállapodás hatályát veszti. 
A társulási megállapodást a tag önkormányzatok jóváhagyták: 
 
 
1. Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete ../2019. (……...) Kt. számú 
határozatával: 
 
 

Polgármester        Jegyző 
 
 
 
2. Kistelek Város Önkormányzata Képviselő-testülete …/2019. (…..) Kt. számú határozatával: 
 
 
 

Polgármester                                                                          Jegyző 
 
 

 
Társulási Megállapodás melléklete 

 
 



Felhatalmazás 
……………………………………………………. 
a hitelintézet neve és címe 
 
 
A Kisteleken, 2013. . napján kelt  társulási megállapodás alapján ……………………………. 
Önkormányzata (…….. …………………………, …………………….. u. ………… sz., 
képviseli: …………………… 
polgármester) felhatalmazza a Térségi Intézményi Társulás (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.., 
bankszámlaszám: , képviseli: Nagy Sándor elnök) mint jogosultat, hogy a  társulási 
megállapodásból eredő lejárt követelését a(z) …………………………....-nál/-nél vezetett 
…………………………………. pénzforgalmi jelzőszámú számlája terhére külön engedély, 
vagy nyilatkozat nélkül beszedési megbízással érvényesíthesse a Ptk. szerinti elévülési 
határidőn belül. A számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a fenti 
számlát megszünteti, új számlát nyit, erről a tényről és annak adatairól Térségi Intézményi 
Társulás írásban 5 munkanapon belül tájékoztatja, továbbá az új számlára új felhatalmazást 
nyújt be a hitelintézet felé. 
Jelen felhatalmazás visszavonásig érvényes, mely visszavonás a számlatulajdonos és a 
beszedési megbízás jogosultjának közösen tett nyilatkozatával lehetséges. 
 
Kelt: …………………, ………. év ………………………. hó …… nap 
 
……………………..……………………………… 
a számlatulajdonos cégszerű aláírása és bélyegzője 
 
Záradék: 
A felhatalmazást nyilvántartásba vettük, és vállaljuk, hogy a beszedési megbízás visszavonása 
csak a számlatulajdonos és a jogosult közösen tett nyilatkozatával történhet. 
 
………………………………. 
a hitelintézet cégszerű aláírása és bélyegzője 
 
        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Függelék (Társulási megállapodás) 
 
 
 
 
 

Térségi Intézményi Társulás 
közfeladatainak, szakmai alaptevékenységeinek kormányzati funkciókba sorolása 

/hatály: 2017.09.01-/ 
 
 

013350  Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok 

081030  Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
 
091140  Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
 
096015  Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
 
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben  
  
104030  Gyermekek napközbeni ellátása 
 
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 
 
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 
 
104037  Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

 
 

 
 



 
Kistelek Város Polgármester 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
                                          a Képviselő-testület 2019.11.26. ülésére 
 
 

Tárgy: Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulás társulási megállapodásának 
módosítása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

2004. július 30. napján tartott kistérségi ülésen Baks, Balástya, Csengele, Ópusztaszer, 
Pusztaszer és Kistelek települések polgármesterei – településük képviselő-testületi 
felhatalmazásának birtokában – kinyilvánították a többcélú kistérségi társulás létrehozásának 
szándékát és társulási megállapodást kötöttek, melynek alapján létrejött a Kistelek Környéki 
Települések Többcélú Társulása. 

Tájékoztatom T. Képviselő-testülete, hogy a társult önkormányzatok képviselő-testületei 
Társulási Tanácsba a polgármestereket delegálta. 

A társulási megállapodás azóta több alkalommal módosításra került.  

Tekintettel az időközben történt változásokra és a 2019.10.13. napján megtartott helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek választására indokolt a társulási megállapodás 
felülvizsgálata az alábbiak miatt: 

1. A társulási megállapodás 1.6 pontját a fent leírtakra figyelemmel módosítani szükséges, 
tekintettel arra, hogy Csengele Község Önkormányzatát 2019. október 13. naptól Dr. 
Tóth Tibor polgármester képviseli. 
 

2. A társulási megállapodás III. Fejezet 1. pontjának (Társulási Tanács tagjai a társult 
önkormányzatok polgármesterei. A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal 
rendelkezik.)törlése szükséges a Mötv. 94. § (1)-(2) bekezdésére figyelemmel, 
miszerint  

Az önkormányzati társulás döntéshozó szerve a társulási tanács. A társulási tanácsot a társult 
önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják, akik a megállapodásban 
meghatározott számú szavazattal rendelkeznek. 

(3) A társulási tanács és a bizottságok működésére egyebekben a képviselő-testületre és az 
önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

A képviselő-testület tagjaihoz hasonlóan a társulási tanács tagjai a polgármester és az 
önkormányzati képviselő lehet. 



Ennek megfelelően a társulási megállapodás akár név, tisztség alapján egyértelműen nem 
határozhatja meg a képviselő-testületek által a tanácsba delegáltak személyét. 

3. A megállapodás III. fejezet 1.5. pontja a delegált tagok helyettesítésére vonatkozik, ezen 
szabályzás pontosítása szükséges a módosító megállapodásban foglaltak szerint. 
 

4. A társulási megállapodás a III. fejezet 3.1. pontja a Pénzügyi Bizottság tagjait is 
nevesíti, melynek módosítása az 1. pontra figyelemmel szükséges. 
 

5. A társulási megállapodás a III. fejezet 5.1. pontja alapján a munkaszervezeti feladatok 
Kistelek Város Polgármesteri Hivatala látja el. A Hivatal elnevezése helyesen Kisteleki 
Polgármesteri Hivatal. 
 

A társulási megállapodás módosításához a társulásban részt vevő önkormányzatok 
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges, melyek a Társulási tanácsi 
döntésig megtörténnek.  

A társulási megállapodás elfogadásához, módosításához a Társulási Tanács minősített többségű 
döntése szükséges. 

Az előterjesztés 1. és 2. számú mellékleteiként csatolt „Kistelek Környéki Települések 
Többcélú Társulás Társulási megállapodásának módosítása” és az egységes szerkezetbe foglalt 
„Társulási megállapodás” tartalmazza a fent rögzített módosításokat. 

Kérem  T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, a határozati javaslatot és 
a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulás Társulási megállapodásának módosítását 
fogadja el. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

…/2019. (…..) Kt. sz. határozat 

Tárgy: Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulás társulási megállapodásának 
módosítása 

Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Kistelek Környéki 
Települések Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása” tárgyú előterjesztést 
és az alábbi határozatot hozta: 

A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező- Kistelek Környéki Települések 
Többcélú Társulás társulási megállapodás módosítását és az egységes szerkezetbe foglat 
társulási megállapodást jóváhagyja.  

Határidő: azonnal 



Felelős:  Nagy Sándor elnök                   

A határozatról értesül: 

1./ Nagy Sándor elnök 

2./ Süliné Dr. Terecskei Erzsébet jegyző 

3./ Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulás (Tanácsa) 

 

Kistelek, 2019. november 20. 

 

Nagy Sándor sk.  

polgármester 

 

  



Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása tárgyú   
/2019 /ÖNK. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete 

 
Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulás 

Társulási megállapodásának módosítása 
 

2004. július 30. napján tartott kistérségi ülésen Baks, Balástya, Csengele, Ópusztaszer, 
Pusztaszer és Kistelek települések polgármesterei – településük képviselő-testületi 
felhatalmazásának birtokában – kinyilvánították a többcélú kistérségi társulás létrehozásának 
szándékát és társulási megállapodást kötöttek. 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) 88. § (2) bekezdése alapján a  „A társulásban részt vevő képviselő-testületek 
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás 
jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás megszüntetéséhez. A tagönkormányzatok 
képviselő-testülete a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulás társulási 
megállapodását az alábbiak szerint módosítja: 

 

 1.A társulási megállapodás I. Fejezet 1.6 pontja (Társulás tagjainak neve, székhelye, 
képviselője) a következőkre változik: 

 

1.6. Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője: 

 

Kistelek Városi Önkormányzat (székhely:6760 Kistelek, Árpád u. 1-3..) képviseli: Nagy Sándor 
polgármester 

 

Pusztaszer Község Önkormányzata (székhely: 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45.) képviseli: Máté 
Gábor polgármester 

 

Csengele Község Önkormányzata (székhely: 6765 Csengele, Petőfi u. 13.) képviseli: Dr. Tóth Tibor 
polgármester 

 

Balástya Község Önkormányzata (székhely: 6764 Balástya, Rákóczi u. 5.) képviseli: Újvári László 
polgármester 

 

Ópusztaszer Község Önkormányzata (székhely: 6767 Ópusztaszer, Tóhajlat 130.) képviseli: Makra 
József polgármester 

 



Baks Község Önkormányzata (székhely: 6768 Baks, Fő u. 92.) képviseli: Búza Zsolt polgármester 

 

2.A társulási megállapodás III. Fejezet 1. pontja törlésre kerül. 

 

3. A társulási megállapodás III. Fejezet 1.5.  pontja a következőkre változik: 

A társulási tanács tagjának az akadályoztatása, ill. távolléte esetére a helyettesítésének rendjét 
a települési önkormányzat képviselő-testülete határozza meg. A települési önkormányzat 
képviselő-testülete által a helyettesítési, képviseleti joggal felhatalmazott képviselő a delegált 
tagot megillető jogkörrel (teljes jogkörrel) rendelkezik, jogai és kötelességei azonosak a tag 
önkormányzatok delegált tag jogaival és kötelességeivel. A helyettesítéssel, képviseleti joggal 
felhatalmazott képviselő felhatalmazó irat (szabályzat, határozat, kijelölő irat) bemutatását, 
átadását követően járhat el. 

 

4. A társulási megállapodás III. Fejezet 3.1. pontja a következőkre változik: 

 

3.1. A tanács a gazdálkodás szabályszerűségének felügyeletére 4 fős Pénzügyi Bizottságot hoz 
létre. 

 

5. A társulási megállapodás III. Fejezet (a társulás szervezete és működése) 5.1 pontja az 
alábbiak szerint módosul: 

 5.1. A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait (döntéseinek előkészítése, végrehajtás 
szervezése) a Kisteleki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) látja el. 
Ennek keretében: 

a) biztosítja a Társulás működéséhez (a társulási tanács, tisztségviselői feladatok ellátásához) 
szükséges tárgyi és személyi feltételeket; 

b) előkészíti a Társulási üléseket (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, 
postázása, a társulási ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása); 

c) előkészíti a Társulási döntéseket és a tisztségviselők döntéseit, ellátja a társulási és 
tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási 
feladatokat; 

d) ellátja a Társulás működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési 
feladatokat; 

 

Jelen Társulási megállapodás módosítás a Társulási Tanács ez irányú döntését követő naptól 
hatályos. 

 

Záradék 

A társulási megállapodás módosítását az érintett önkormányzatok képviselő-testületei 
határozataikban az alábbiak szerint jóváhagyták: 

 



1. Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete …………… számú 

határozatával: 

 

Polgármester                       jegyző                 

 

2. Csengele Község Önkormányzata Képviselő-testülete                              számú 

határozatával: 

 

Polgármester                          jegyző                 

                                  

3. Balástya Község Önkormányzata Képviselő-testülete                          számú 

határozatával: 

 

Polgármester                          jegyző                 

                                     

4. Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete                          számú 

határozatával: 

 

Polgármester                          jegyző                 

                               

5. Baks Község Önkormányzata Képviselő-testülete                                    számú 

határozatával: 

 

Polgármester                          jegyző                 

 

6. Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete                  számú határozatával: 

 

Polgármester                          jegyző                 

                                        

Kistelek, 2019…………………… 

 

Nagy Sándor 

      elnök 

  



 
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 

(egységes szerkezetbe foglalva) 
 

 
2004. július 30. napján tartott kistérségi ülésen Baks, Balástya, Csengele, Ópusztaszer, Pusztaszer és 
Kistelek települések polgármesterei – településük képviselő-testületi felhatalmazásának birtokában – 
kinyilvánították a többcélú kistérségi társulás létrehozásának szándékát és társulási megállapodást 
kötöttek. 
 
Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 87. § rendelkezéseinek értelmében az 
önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző államigazgatási feladat-és 
hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátása érdekében felülvizsgálta a Társulási Megállapodását és 
módosítás keretében az alábbi új Társulási Megállapodást hozta létre. 

 
I.Fejezet 

 
Általános rendelkezések1 

 
1.1. Társulás neve: Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása 
 
1.2. Társulás székhelye: 6760 Kistelek, Árpád u. 1-3. 
 
1.3. Társulás működési területe: a kisteleki járás területén levő önkormányzatok közigazgatási területe 
 
1.4. A társulási megállapodás időbeli hatálya: a társulás határozatlan időre jön létre. 
 
1.5. Társulás jogállása: jogi személy, gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a pénzügyi-számviteli, gazdálkodási, döntés előkészítési, 
végrehajtás szervezési feladatait a Kistelek Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 
 
1.6.Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője 
Kistelek Város Önkormányzata (székhely:6760 Kistelek, Árpád u. 1-3..) képviseli: Nagy Sándor 
polgármester 

Pusztaszer Község Önkormányzata (székhely: 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45.) képviseli: Máté 
Gábor polgármester 

Csengele Község Önkormányzata (székhely: 6765 Csengele, Petőfi u. 13.) képviseli: Dr. Tóth Tibor 
polgármester2,3 

Balástya Község Önkormányzata (székhely: 6764 Balástya, Rákóczi u. 5.) képviseli: Újvári László 
polgármester 

Ópusztaszer Község Önkormányzata (székhely: 6767 Ópusztaszer, Tóhajlat 130.) képviseli: Makra 
József polgármester 

Baks Község Önkormányzata (székhely: 6768 Baks, Fő u. 92.) képviseli: Búza Zsolt polgármester 

 
1 módosítva 7/2016. (II.29.) KKTTT. sz. határozat 
2 módosítva 7/2016. (II.29.) KKTTT. sz. határozat 
3 módosítva  ../2019. (…) KKTTT. sz. határozat 



1.6. A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma: 

Kistelek:7343fő; Pusztaszer:1474fő; Csengele:2000fő; Balástya:3560fő; Ópusztaszer: 2237fő;  

Baks: 2089fő  

A lakosságszámra vonatkozó adatot a társulás tagjai minden évben aktualizálják, ez nem számít a 
megállapodás módosításának. 

 

II. Fejezet 

A Társulás céljai és a társulás által ellátható feladatok 

 
1. A Társulás célja 

- olyan szervezeti rendszer létrehozása, amely keretet biztosít a társult önkormányzatok 
együttműködésének, 

- a társult településekre nehezedő feladatok ellátásának közös megszervezése, 
- térségfejlesztés: területfejlesztés és településfejlesztés összehangolása, 
- térségi szinten a szociális és gyermekjóléti intézményi ellátás biztosítása, szervezése, 

összehangolása, fejlesztése, 
- az egészségügyi alapellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinálása, fejlesztése, 
- a Kisteleki kistérségbe tartozó települési önkormányzatok által fenntartott közoktatási 

intézmények közötti kapcsolat- és együttműködési rendszere szervezeti keretének 
biztosítása. 

 
A Többcélú Társulás önkéntes alapon hármas funkciót lát el: 

- önkormányzati feladat- és hatáskör ellátás, térségi közszolgáltatások (ellátási- és 
szolgáltatási rendszerek, intézményrendszerek szervezése, összehangolása, 
integrálása, intézmények közös fenntartása, működtetése, fejlesztése) szervezése, 
összehangolása, biztosítása, fejlesztése, 

-   térségfejlesztés: területfejlesztés: a kistérség területének összehangolt fejlesztése,   
(fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítése, megvalósítása), 

- települések fejlesztésének összehangolása 
 
2. A Társulás feladata 
 
2.1.4,5 Szociális feladatok: Időskorúak átmeneti ellátása, helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása, idősek 
nappali ellátása, családi napközi, gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatás, 
gyermekjóléti szolgáltatás, szociális étkeztetés,házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgáltatás, családsegítés, szociális étkeztetés, házi 
segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgálat, támogató szolgálat. 
 
A feladatok ellátására a társulás fenntartja és működteti a Szociális Központ és Gyermekjóléti 
Szolgálatot, mint önállóan működő költségvetési intézményt. 
 
A társulási tanács a Társulás által ellátott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotására Kistelek Város 
Önkormányzat Képviselő-testületét jelöli ki. A rendeletalkotás, a rendelt módosítás előfeltétele, hogy a 

 
4 módosítva 34/2013. (XI.22.) KKTTT. sz. határozat 
5 módosítva 7/2016. (II.29.) KKTTT. sz. határozat 



rendelet-tervezetet a Társulási Tanács előzetesen megtárgyalja és jóváhagyja. 

 
 
2.2. Egészségügyi alapellátás 
a) A Társulás gondoskodik az egészségügyi alapellátás együttes megszervezéséről és fenntartásáról. 
 
b) A feladatok ellátására a társulás megállapodást köt a feladatellátásban résztvevő önkormányzatokkal. 
 
2.3.6 Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulás közfeladatait, szakmai alaptevékenységeit a 
megállapodás függelékében foglalt kormányzati funkciókba - funkciószámmal és megnevezéssel – 
besorolva végzi. 
A kormányzati funkciókban bekövetkező adminisztratív, technikai jellegű változások, változtatások -
mely kapcsán érdemben nem módosul a II. Fejezet 2.1. és 2.2. pontjában foglalt feladatellátás- esete 
nem tekintendő a társulási megállapodás módosításának, az a Függeléken történő átvezetéssel történik 
meg, hatályosul.” 
 

 
 
 
 
 

III. Fejezet 
 

A Társulás szervezete és működése 
 

A társulás szervezetének, működésének, döntés-előkészítési és döntéshozatali eljárási rendjének főbb 
szabályait jelen megállapodás, további részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzatban (a 
továbbiakban: SzMSz) a Társulási Tanács állapítja meg. Az SzMSz nem tartalmazhat ellentétes 
rendelkezést a jogszabályokban és a Társulási Megállapodásban szabályozott rendelkezésekkel. 
 
 
A társulás szervei 
 
1. 7 

1.18  

1.29  

1.3.A társulási tanács gyakorolja a jelen társulási megállapodásban meghatározott, valamint a 
települési önkormányzatok képviselő-testületei által megállapodásban átruházott önkormányzati 
feladat és hatásköröket. 
1.4. A társulási tanács tagjai közül elnököt és alelnököt választ. Együttes akadályoztatásuk esetén a 
tanács ülését a korelnök hívja össze és vezeti. 
1.5.10 A társulási tanács tagjának az akadályoztatása, ill. távolléte esetére a helyettesítésének rendjét a 
települési önkormányzat képviselő-testülete határozza meg. A települési önkormányzat képviselő-
testülete által a helyettesítési, képviseleti joggal felhatalmazott képviselő a delegált tagot megillető 
jogkörrel (teljes jogkörrel) rendelkezik, jogai és kötelességei azonosak a tag önkormányzatok delegált 
tag jogaival és kötelességeivel. A helyettesítéssel, képviseleti joggal felhatalmazott képviselő 
felhatalmazó irat (szabályzat, határozat, kijelölő irat) bemutatását, átadását követően járhat el. 

 
6 módosítva 7/2016. (II.29.) KKTTT. sz. határozat 
7 törölve  ../2019. (…) KKTTT. sz. határozat 
8 módosítva 34/2013. (XI.22.) KKTTT. sz. határozat 
9 módosítva 34/2013. (XI.22.) KKTTT. sz. határozat 
10 törölve  ../2019. (…) KKTTT. sz. határozat 



 
1.6. A társulási tanács működésével kapcsolatos egyéb kérdéseket a társulás saját maga állapítja meg a 
szervezeti és működési szabályzatában. A társulási tanács működésére egyebekben a képviselő-
testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
 
2. A Társulási Tanács elnöke 
2.1. A társulási tanács az alakuló ülésén, titkos szavazással, tagjai sorából elnököt választ. Az elnök 
személyére a társulási tanács bármely tagja javaslatot tehet. 
2.2. A társulási tanács elnöke képviseli a társulást. Távolléte és akadályoztatása esetén a társulás 
képviseletét az alelnök látja el. 
2.3.A Társulási Tanács elnöke: 
a) ellátja a Társulás képviseletét, 
b) összehívja a Társulási Tanács ülését; 
c) vezeti a tanácskozást; 
d) érvényt szerez a szervezeti és működési szabályzat szabályainak; 
e) gondoskodik a döntések végrehajtásáról; 
f) ellátja a társulás képviseletét; 
g) éves szinten beterjeszti a tárgyévi költségvetést és munkatervet, valamint az előző évi beszámolót és 
zárszámadást. 
 
 
 
 
3. A társulás az alábbi bizottságot hozza létre: 
Pénzügyi Bizottság 
3.1.11A tanács a gazdálkodás szabályszerűségének felügyeletére 4 fős Pénzügyi Bizottságot hoz létre. 

3.2. A pénzügyi bizottság évente kétszer tart rendes bizottsági ülést: a költségvetés elfogadása előtt, és 
a zárszámadás elfogadása előtt, véleményezve azt.  

3.3.A bizottság tagjainak egy-egy szavazata van, szótöbbséggel dönt. A bizottság tagjai az elnököt 
maguk választják meg szótöbbséggel. 

3.4.12 A bizottság működésére egyebekben az önkormányzati bizottságokra vonatkozó 
szabályokat kell megfelelően alkalmazni.  

 

4. A Társulási Tanács döntései 
 
4.1. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok felével rendelkező tag 
jelen van. 

4.2. A Társulási Tanács tisztújító ülését a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános 
választását követő 30 napon belül a társulás székhely települése önkormányzatának polgármestere hívja 
össze.  

4.3. A Társulási Tanács döntéseit határozattal fogadja el. A határozatokat az év elejétől kezdődően 
növekvő sorszámmal kell ellátni. 

A határozat teljes jelölése: …./20….. (….) Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása 
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Társulási Tanácsa határozat 

A határozat rövidített jelölése: ……/20….. (…….) KKTTT. 

4.4. A határozathozatalhoz legalább annyi tag egybehangzó szavazata szükséges, amely meghaladja a 
jelenlévő tagok szavazatainak felét.(egyszerű többség). 

4.5. Minősített többségű döntés szükséges: 

a) a társulási megállapodás elfogadásához, módosításához; 

b) a Társulás által a térség fejlesztését szolgáló, pénzügyi hozzájárulást igénylő pályázat benyújtásához, 

c) pályázathoz szükséges települési hozzájárulás megállapításához, 

d) üzleti érdek sérelmének veszélye miatti zárt ülés elrendeléshez (a Társulás vagyonával való 
rendelkezés, illetve kiírt pályázat tárgyalása esetén), 

e) a Társulási Tanács hatáskörébe utalt, választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, 
illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása, 

f) a költségvetési intézmény, gazdálkodó szerv alapításához, megszüntetéséhez, átszervezéséhez, 

g) a szervezeti és működési szabályzat elfogadásához, 

h) azokban az ügyekben, amelyeket a szervezeti és működési szabályzat meghatároz. 

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

4.6. A Társulási Tanács szükség szerint, de évente legalább hat ülést tart. Az ülést az elnök, 
akadályoztatása esetén az alelnök, együttes akadályoztatásuk esetén a korelnök hívja össze és vezeti. 

4.7. A Társulási Tanács ülését össze kell hívni: 

a) a Társulás tagjai egynegyedének – napirendet is tartalmazó – indítványára, a javaslat kézhezvételétől 
számított 15 napon belül, 

b) Csongrád Megyei Kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére, a kezdeményezés kézhezvételétől 
számított 15 napon belül, 

c) a Pénzügyi Bizottság kezdeményezésére a kézhezvételtől számított 15 napon belül. 

4.8. A Társulási Tanács ülései nyilvánosak. 

4.9. A Társulási Tanács: 

a) zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy 
tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén; 

b) zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak 
visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor; 



c) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat 
feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat 
vagy más érintett üzleti érdekét sértené. 

4.10. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörben dönt: 

a) elnökének, alelnökének megválasztásáról, 

b) a társulási megállapodás elfogadásáról és módosításáról, valamint a társulás megszüntetéséről, 

c) a szervezeti és működési szabályzat elfogadásáról, 

d) költségvetés, zárszámadás elfogadásáról, 

e) költségvetési intézmény, gazdálkodó szerv alapításáról, megszüntetéséről, átszervezéséről, 
intézmény, más szervezet közös alapítására, az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó részletes 
rendelkezéseket a társulás SZMSZ-e tartalmazza. 

f) közszolgáltatások közös biztosítása érdekében helyi önkormányzattal, más társulással történő 
megállapodásról, közös fejlesztések, beruházások megvalósításáról, 

g) tagok költségviselése mértékéről. 

4.11. A Társulási Tanács munkáltatói jogkört gyakorol a közösen működtetett intézmények 
intézményvezetői felett. 

4.12. A Társulási Tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az 
ülés helyét és időpontját, az ülésen megjelentek, meghívottak nevét, a javasolt, elfogadott és tárgyalt 
napirendi pontokat, az előterjesztéseket, az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók nevét, részvételük 
jogcímét, a hozzászólásuk, továbbá az ülésen elhangzottak lényegét, a szavazásra feltett döntési javaslat 
pontos tartalmát, a döntéshozatalban résztvevők számát, a szavazás számszerű eredményét és a hozott 
döntéseket. 

4.13. 13A jegyzőkönyvet az elnök és a társulás munkaszervezeti feladatait ellátó polgármesteri hivatalt 
vezető jegyző írja alá. A jegyzőkönyvet az elnök az ülést követő 15 napon belül megküldi a Csongrád 
Megyei Kormányhivatal vezetőjének. 

4.14. A Társulási Tanács működésének részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzata 
tartalmazza, amelyet a Társulás megalakulását követő ülésen kell elfogadni.  

A Pénzügyi Bizottság döntésére a Társulási Tanács döntésére vonatkozó szabályok irányadóak. 
 

5. A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatainak ellátása 

5.1.14 A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait (döntéseinek előkészítése, végrehajtás szervezése) 
Kisteleki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) látja el. Ennek keretében: 

a) biztosítja a Társulás működéséhez (a társulási tanács, tisztségviselői feladatok ellátásához) szükséges 
tárgyi és személyi feltételeket; 
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b) előkészíti a Társulási üléseket (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, postázása, 
a társulási ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása); 

c) előkészíti a Társulási döntéseket és a tisztségviselők döntéseit, ellátja a társulási és tisztségviselői 
döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatokat; 

d) ellátja a Társulás működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat; 

IV. Fejezet 

Költségvetés, a tagok költségviselése 

1. A Társulás költségvetéséből finanszírozza és látja el feladatait. A Társulás éves költségvetés alapján 
működik. A költségvetést a Társulási Tanács önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg. A 
jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli többletbevételek költségvetési szerv hatáskörében 
felhasználható körét és mértékét határozatban szabályozhatja. A költségvetés végrehajtásáról a 
Polgármesteri Hivatal gondoskodik. 

2. A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés rendjére egyebekben a vonatkozó 
jogszabályok rendelkezéseinek figyelembe vételével Kistelek Város Önkormányzata által kiadott és 
alkalmazott kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés és utalványozási jogkörök alkalmazására 
vonatkozó szabályzatban foglaltak az irányadóak. 

3. A Társulás költségvetésének felügyeletét a Pénzügyi Bizottság végzi. A Pénzügyi Bizottság ennek 
keretében betekinthet a Társulás könyvelésébe, nyilvántartásaiba, megvizsgálhatja a megkötött 
szerződéseket.  

4. A Társulás költségvetési javaslata, a beszámolója, mérlege, éves pénzügyi terve, gazdálkodással 
kapcsolatos egyéb dokumentumai csak a Pénzügyi Bizottság véleményével együtt terjeszthetők a 
Társulási Tanács elé. 

5. A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a Kisteleki Többcélú Társulás működési 
költségeihez, valamint a megállapodásban meghatározott feladatok ellátásának költségeihez 
lakosságszámuk, illetve a feladatellátásban történő részvételük figyelembevételével járulnak hozzá. 

6. A működés és a feladat ellátás költségeit, a pénzügyi hozzájárulás összegét a Tanács állapítja meg 
költségvetési évenként, ezzel egyidejűleg meghatározza a pénzügyi hozzájárulás befizetésének 
ütemezését költségvetési évenként. 

7.A társulási hozzájárulás mértékét feladatonként a társulási tanács minden évben költségvetési 
határozatában állapítja meg. A tagok általi befizetések a társulás vagyonát képezik. A megállapított 
társulási hozzájárulást átutalással, havi egyenlő részletben, kell teljesíteni a társulás számlájára. 
A társult önkormányzatok kötelesek a hozzájárulást megfizetni.  
 
8. A tag által teljesítendő hozzájárulás elmulasztása esetén az elnök az esedékességtől számított 15 
napon belül, határidő tűzésével írásban felszólítja a hátralékos tagot. A megállapított hozzájárulást 
határidőre nem teljesítő tag bankszámlája ellen, a társulás a munkaszervezeti feladatokat ellátó hivatala 
útján jogosult és köteles azonnali beszedési megbízást – inkasszót benyújtani. Az azonnali beszedési 
megbízás benyújtásához szükséges tag önkormányzati felhatalmazás, a társulási megállapodás 
mellékletét képezi.  
 
9. Amennyiben valamely tagönkormányzat vállalt pénzügyi hozzájárulása, ill. jelen megállapodás 
céljainak megvalósítása érdekében meghatározott fejlesztés, beruházás vonatkozásában vállalt fizetési 



kötelezettségének teljesítését illetően 15 napot elérő késedelembe esik, a Társulás mindenféle előzetes 
felszólítás nélkül jogosult és köteles a követelést a határidő eredménytelen elteltét követő 10 napon belül 
jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képező felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési 
megbízással érvényesíteni. A beszedési megbízás eredménytelensége esetén a Társulás a követelést 
bírósági úton érvényesíti. 

10. Amennyiben a Társulás felé a Tanács elnöke által képviselt tagönkormányzatnak áll fenn tartozása, 
a beszedési megbízás érvényesítésére a Társulás azon alelnök jogosult, aki által képviselt 
tagönkormányzatnak a Társulás felé tartozása nem áll fenn. 

11. Tagönkormányzatok vállalják, hogy fenti felhatalmazó nyilatkozatot a jelen megállapodás 
mellékletében szereplő tartalommal számlavezető hitelintézetüknél megteszik és azt a Társulás felé a 
nyilatkozat egy eredeti példányának megküldésével igazolják jelen - valamennyi tagönkormányzat által 
aláírt - megállapodás kézbesítésétől számított 8 napon belül. 

A Társulás által közösen fenntartott intézmény: Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 
 

V. Fejezet 
 

A társulás tagjának jogai és kötelezettségei 
 

1.1. A társulás tagjának jogai: 
a) A Társulási Tanácsban minden tag egy szavazattal rendelkezik. 
b) A tag képviselője útján részt vehet a társulás tevékenységében, rendezvényein, céljainak, feladatainak 
meghatározásában, döntéseinek meghozatalában, a társulás szervezetének és működési szabályainak 
kialakításában. 
c) A tag képviselője választhat és választható a társulás szerveibe, tisztségeire. 
d) A tag képviselője a társulási tanács ülésein teljes joggal képviseli a tagönkormányzat érdekeit. 
f) A tag a társulási tanács döntése alapján részesedhet a társulás tevékenysége révén elért 
pénzbevételekből. 
g) Javaslatot tehet a társulást érintő bármely kérdésben, jogosult a társulás törvénysértő határozatának 
észrevételezésére és megtámadására. 
h) Kérdést, javaslatot, indítványt tehet a társulás tisztségviselőihez és szerveihez,felvilágosítást kérhet 
tőlük a társulás bármely tevékenységéről, amelyre a címzettek 30 napon belül kötelesek választ adni. 
Betekinthet a társulás dokumentumaiba, irataiba. 
 
1.2. A társulás tagjának kötelezettségei 
a) A társulási megállapodásban, a társulás által ellátott közfeladatokra vonatkozó külön 
megállapodásokban , valamint a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak betartása. 
b) Képviselője útján rendszeres részvétel a társulás szerveinek munkájában, elősegítve a társulási célok 
és feladatok közös megvalósítását. 
c) A társulás határozatainak végrehajtása 
e) A társulás feladatkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos döntéseinek a társulás vezetőjével való 
egyeztetése, illetve a társulással való írásbeli közlése. 
f) Befizetési kötelezettségének határidőre történő teljesítése. 
g) A társulás feladatkörébe tartozó, és a településen keletkező ügyekhez a szükséges adatok, információk 
továbbítása a társulás munkaszervezetéhez. 
h) A társulási tagsághoz méltó szakmai és erkölcsi tevékenység folytatása, a vagyon megóvása, annak 
gyarapítására való törekvés. 
i) A Szervezeti és Működési Szabályzatban a tagok jogaira és kötelezettségeire vonatkozó további 
szabályok megtartása. 
 

VI. Fejezet 



A társulás vagyona, a vagyonátadás feltételei, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek 
gyakorlásának rendje 

 

1. A Társulás saját vagyonnal rendelkezhet. 

2. A Társulás vagyonát az alábbi anyagi források biztosítják: 

a) a Társulásban részt vevő tagok befizetései, 

b) a Társulás szolgáltatásait igénybe vevők díjfizetései, 

c) az egyes tagok által tett vagyoni hozzájárulások (tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű 
jogok stb.), 

d) központi költségvetési támogatás, 

e) pályázati úton elnyert támogatások. 

3. A Társulás tagjai a feladatok ellátása érdekében ingóságok (eszközök, berendezési tárgyak, gépjármű, 
stb.), továbbá ingatlanra vonatkozó jogok átengedésével is hozzájárulhatnak az eredményes 
működéshez. Az átengedés feltételeit a tag és a Társulás közötti külön megállapodás tartalmazza. 

4. A Társulás által a működés során, adás-vétel vagy egyéb jogcímen szerzett vagyontárgyak feletti 
tulajdonjog a Társulást illeti. Ugyancsak a Társulást illeti a vagyon szaporulata. 

5. A Társulás vagyona feletti tulajdonosi jogosítványok gyakorlására a Társulási Tanács jogosult, 
egyben viseli a tulajdonost terhelő kötelezettségeket. 

6. A Társulás vagyonának átadása (ideértve az értékesítést is), értékhatárra tekintet nélkül a Társulási 
Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik. A javaslatról előzetesen állást foglal a Pénzügyi Bizottság. A 
vagyonátadásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha az átadandó vagyon a társulás által ellátott 
feladatok biztosítását szolgálja. 

7. A Társulás gazdálkodó szervezetet alapíthat, illetve vállalkozásban vehet részt, azonban felelőssége 
nem haladhatja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. 

8 .A társulás megszűnése esetén a vagyonát a társulás tagjai között fel kell osztani. 
 
10. A Társulás megszűnésekor a tagok kötelesek egymással elszámolni úgy, hogy a társulás vagyonából 
a követelések, és kötelezettségek kifizetése után fennmaradó pénzösszeg a költségvetési hozzájárulások 
arányában kerül felosztásra a tagok között. A társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös 
tulajdon megszüntetése nem történhet oly módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások 
ellátását veszélyeztesse. 
10.4.A létrejött vagyon célvagyon. A közös tulajdon megszüntetése és az ebből származó vagyoni 
igények kielégítése során, a Társulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (későbbi, 
halasztott fizetés, csere stb.), amelyek a közfeladatok ellátását nem veszélyeztetik, a célvagyon a 
közfeladat ellátását biztosítja. A közös tulajdonban történő elszámolásig a közfeladatok ellátása 
érdekében biztosítják a feladatot ellátó és átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a 
folyamatos működtetés és feladat ellátás biztosítása érdekében a használati jog gyakorlás átengedése 
feltételeiben állapodnak meg. 

 
VII. Fejezet 

 



Intézmény közös alapítása esetén az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó 
részletes rendelkezések 

 
 
1. A társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési intézményt, gazdálkodó 
szervezetet alapíthat. 
 
2. A Társulási Tanács gyakorolja az alapítói jogokat, kinevezi vezetőiket, ellátja költségvetési 
felügyeletüket.  
 
 

VIII. Fejezet 
 
A társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által meghatározott feltételei 
 
1.A társulás tagtelepülésein lakóhellyel rendelkező személyek számára a szolgáltatások a 
társulási megállapodás alapján ingyenesen vagy az intézményi szabályzatokban 
megállapított térítési díj alapján vehetők igénybe.  
 
2.A szabad férőhelyek kihasználása érdekében más települések lakosai is igénybe 
vehetik az egyes ellátásokat  
 
A társulás működéséről évente egy alkalommal beszámol a tagtelepülések képviselő-
testületeinek.  
A társulási tanácsba delegált képviselők évente legalább egy alkalommal beszámolnak képviselő- 
testületeiknek a társulási tanácsban végzett tevékenységükről.  
 

 
 
 

IX. Fejezet 
 

A társulás működésének ellenőrzési rendje 
 
 
1.A társulás működését bármely társult tag és az erre jogszabály által hatáskörrel 
rendelkező szervek és személyek ellenőrizhetik. 
  
 
2 .A társulás és a társulás által alapított költségvetési szerv belső ellenőrzéséről a társulás székhelye 
szerinti Polgármesteri Hivatal gondoskodik. 
 

 
 

X. Fejezet 
 

Társulási megállapodás módosítása, kizárás, kiválás, csatlakozás és a társulás 
megszüntetésének szabályai 

 
1.Társulási megállapodás módosítása 
 
1.1. A társulás tagjai a társulási megállapodást módosíthatják, törvényben meghatározottak szerint 

módosítják, illetve a helyi önkormányzati általános választásokat követő hat hónapon belül 
felülvizsgálják.  



1.2. A társulási megállapodás módosításához a társulásban részt vevő önkormányzatok mindegyikének 
minősített többséggel hozott döntése szükséges. 

 
2.Társulásból történő kiválás, csatlakozás, kizárás 

 
2.1. A társuláshoz csatlakozni naptári év első, abból kiválni a naptári év utolsó napjával lehet. 
2.2. A kiválásról és a társuláshoz való csatlakozásról szóló – minősített többséggel hozott –döntést a 
települési önkormányzat képviselő-testülete legalább hat hónappal korábban köteles meghozni, és azt a 
társulási tanáccsal közölni. 
2.3. A társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó 
napjával a társulásból kizárhatja a társulás azon tagját, amely a megállapodásban meghatározott 
kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget. 
2.4. A társulásból kivált, a társulásból kizárt tag részére vissza kell adni azt a vagyontárgyat, amelyiket 
a társulás rendelkezésére bocsátott. Az osztatlan közös tulajdonát képező vagyontárgyra a Polgári 
Törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 
2.5.A társulásból történő kiválás, kizárás esetén a bevitt vagyon kiadására csak abban az esetben tarthat 
igényt a kiválni szándékozó , illetve kizárt tag, ha ezáltal nem veszélyezteti a társulás feladatainak 
jövőbeni ellátását. A vagyontárgy tag részére történő kiadását 5 évre  
2.6. A vagyonvesztés megakadályozása érdekében a kiváló, illetve kizárt tag a társulással kötött 
megállapodás alapján a vagyon használatáért díjra jogosult. 
 
3. A társulás megszűnik: 
a)  a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult; 
b) ha társulás valamennyi tagja minősített többségű döntéssel a megszüntetését elhatározzák; 
c) törvény erejénél fogva; 
d) bíróság jogerős döntése alapján; 
 
3.1. A társulás megszűnése napjával, leltárral alátámasztott záró beszámolót kell készíteni. A beszámoló 
elkészítéséről a Kistelek Városi Önkormányzati Hivatal gondoskodik. A záró beszámolót a társulási 
tanács minősített többséggel fogadja el. A társulási tanács a záró beszámoló elfogadásáig ellátja a 
társulás megszűnésével kapcsolatos feladatokat. 
 
3.2. A társulás jogutód nélküli megszűnése esetén a társulás vagyonát a társulás azon tagjának kell 
visszaadni, amelyik azt a társulás rendelkezésére bocsátotta. Az osztatlan közös tulajdonát képező 
vagyontárgyra a Polgári Törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 
 
3.3. A társulás jogutódlással történő megszüntetése esetén a társulás vagyonát elsődlegesen a jogutód 
részére kell átadni. A jogutód által át nem vett vagyontárgyak tekintetében a 3.2. pontban foglaltak az 
irányadók. 
 
3.4. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai kötelesek egymással elszámolni. 
 
3.5 A Társulás meglévő vagyona és annak szaporulata – a Társulást terhelő kötelezettségek 
kiegyenlítését követően - a Társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg. A pályázati 
dokumentációban szereplő önkormányzati feladatellátás szolgáló vagyon a feladatellátás helye szerinti 
önkormányzatot illeti meg. 
 
3.6. A vagyonfelosztás fontosabb elvei: 
a) a használatba adott ingatlanokat, meglévő ingóságokat a tulajdonos birtokába kell adni, 
b) a meglévő tulajdonba adott ingóságokat természetben kell kiadni, ennek hiányában pénzben 
megváltani, 
c) tulajdonba adott ingatlan az eredeti tulajdonos önkormányzatot illeti meg. 
 
3.7. A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszüntetése nem történhet 
oly módon, hogy az a Társulás által ellátott közfeladatok és közszolgáltatások teljesítését veszélyeztesse. 



3.8. A közös tulajdon megszüntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése során a társulás 
tagjai olyan jogi és pénzügyi megoldásokat alkalmaznak, amelyek a társulási megállapodásban 
megjelölt közfeladatok és közszolgáltatások ellátását nem veszélyeztetik. 
 

XI. Fejezet 
 

 Záró rendelkezések 
 

1.1. A Társulás tagjai a Társulási Megállapodásban írtak vonatkozásában határozatlan időre szóló 
együttműködést vállalnak. 
1.2. Társulás működése során felmerülő esetleges vitás kérdéseket a felek kötelesek egymás között 
tárgyalásos formában egyeztetni. Vitás kérdésekben a közigazgatási - és munkaügyi bíróság dönt. 
1.3. A jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a vonatkozó jogszabályok és az 
SZMSZ rendelkezései az irányadók. 
 
Kistelek, 2013. 06. 27. 
 
 
Záradék: 
 
Jelen társulási megállapodást a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 
2013. ………….hó ….napján tartott ülésén ……………….számú határozatával jóváhagyta. A jelen 
Társulási Megállapodás a társulási tag önkormányzatok Képviselőtestületeinek elfogadó döntését és a 
polgármesterek által történő aláírását követően 2013. június 30. napján lép hatályba. A hatályba lépéssel 
egyidejűleg a 2004. július 30. napján létrehozott és többször módosított Társulási Megállapodás hatályát 
veszti. 
A társulási megállapodást a tag önkormányzatok jóváhagyták: 
 
1. Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 57/2013. (V.29.) Kt. számú 
határozatával: 
 
 
Polgármester                                        Jegyző 
 
 
2. Csengele Község Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2013. (vi.27.) Kt. számú 
határozatával: 
 
 
Polgármester                                         Jegyző 
 
3. Balástya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 57/2013. (VI.19.) Kt. számú 
határozatával: 
 
 
Polgármester                                         Jegyző 
 
 
4. Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 70/2013. (VI.24.)Kt. számú 
határozatával: 
 
 
Polgármester                                         Jegyző 
 
 



5. Baks Község Önkormányzata Képviselő-testülete 91/2013. (VI.25.) Kt. számú 
határozatával: 
 
Polgármester                                         Jegyző 
 
 
6. Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2013. (VI.13.) Kt. számú határozatával: 
 
 
Polgármester                                        Jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Felhatalmazás 
……………………………………………………. 
a hitelintézet neve és címe 
 
 
A Kisteleken, 2013. ……. napján kelt. társulási megállapodás IV. fejezet 8. pontja alapján 
……………………………. Önkormányzata (…….. …………………………, …………………….. u. ………… 
sz., képviseli: …………………… 
polgármester) felhatalmazza a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulását (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.., 
bankszámlaszám: , képviseli: Nagy Sándor elnök) mint jogosultat,hogy a  társulási megállapodásból eredő lejárt 
követelését a(z) …………………………....-nál/-nél vezetett …………………………………. pénzforgalmi 
jelzőszámú számlája terhére külön engedély, vagy nyilatkozat nélkül beszedési megbízással érvényesíthesse a Ptk. 
szerinti elévülési határidőn belül. A számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a fenti számlát 
megszünteti, új számlát nyit, erről a tényről és annak adatairól Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulást 
írásban 5 munkanapon belül tájékoztatja, továbbá az új számlára új felhatalmazást nyújt be a hitelintézet felé. 
Jelen felhatalmazás visszavonásig érvényes, mely visszavonás a számlatulajdonos és a beszedési megbízás 
jogosultjának közösen tett nyilatkozatával lehetséges. 
 
 
 
 
 



 
Kelt: …………………, ………. év ………………………. hó …… nap 
 
 
 
 
 
……………………..……………………………… 
a számlatulajdonos cégszerű aláírása és bélyegzője 
 
 
 
Záradék: 
A felhatalmazást nyilvántartásba vettük, és vállaljuk, hogy a beszedési megbízás visszavonása csak a 
számlatulajdonos és a jogosult közösen tett nyilatkozatával történhet. 
 
 
 
 
………………………………. 
a hitelintézet cégszerű aláírása és bélyegzője 
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