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JEGYZŐKÖNYV 
 

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 
 
Az ülés  

 időpontja: 2019. december 16 

helye: Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltsége 

6769 Pusztaszer, Kossuth utca 45. 

és 

Sportközpont 

6769 Pusztaszer, Kossuth utca 43. 

minősítése: nyilvános 

jellege: rendes, közmeghallgatással egybekötött 

sorszáma: 2019/14 

 
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 

 
 
 
Máté Gábor polgármester: Köszöntöm a tisztelt képviselő-testületet. Megállapítom, hogy a 
képviselő-testület határozatképes, a hét fős tagságból jeleb van hat fő. Körmendi Zsuzsa képviselő 
társunk jelezte, hogy a munkaköri elfoglaltsága miatt nem tud a mai képviselő-testületi ülésen és 
közmeghallgatáson megjelenni. Továbbá a Kormányhivatal képviselői is jelezték, hogy nem tudnak 
jelen lenni a testületi ülésen. A testületi ülés szervezése úgy fog bonyolódni, hogy az első három 
napirendi pont és egy rövid tájékoztató itt a hivatali tárgyalóteremben fog történni és utána 
áttelepülünk a közösségi ház nagy termébe és ott fogjuk majd folytatni a továbbiakat. A napirendi 
pontok kiküldésre kerültek. Egybe szeretném a napirendi pontokat megszavaztatni. Van-e egyéb 
javaslat napirendi pontra? Amennyiben nem, 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 döntést hozta: 
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106/2019.(XII.16.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az alábbi napirendi pontok 
megtárgyalását: 
 
1.) Az Előkészítő Bizottság tagjainak megválasztásáról szóló 88/2019.(XI.27.)Kt. határozat 

módosítása 
2.) Az Előkészítő Bizottság „külsős” tagjának eskütétele 
3.) Kérelem benyújtása a 2020. évi járási startmunka mintaprogramra 
4.) Polgármester beszámolója az elmúlt év eredményeiről és a következő időszak terveiről 
5.) Közérdekű kérdések, vélemények a lakosság részéről 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) Irattár 
 
 
 
1. napirendi pont: Az Előkészítő Bizottság tagjainak megválasztásáról szóló 
88/2019.(XI.27.)Kt. határozat módosítása 
 
Máté Gábor polgármester: Első napirendi pont keretében az Előkészítő Bizottság tagjainak 
megválasztásáról kell döntenünk. Én nagyon szeretném mindenekelőtt köszönteni Rózsikát, hogy itt 
van a körünkben és továbbra is együtt dolgozhatunk és hogy elvállalta továbbra is ezt a feladatot.  
 
dr. Jaksa Tibor jegyző: Valójában a 88/2019. (XI. 27.) testületi határozattal már megválasztotta 
a képviselő-testület a tagokat. Én bizonyos iránymutatásokból arra jutottam, hogy majd a tagok 
maguk közül megválasztják az elnököt, elnök-helyettest de a Kormányhivatallal egyeztetve most 
odáig redukáltuk megint a történetet, hogy valójában a képviselő-testületnek kellene a polgármester 
javaslatára megválasztani az elnököt meg az elnök-helyettest. Ezért van így a meghívóban, hogy 
ennek a határozatnak a módosítása történne meg. A 88/2019-es határozattal sági Misi képviselő úr, 
Kósáné Buknicz Marika képviselő asszony a képviselő-testület tagjai közül meg lett választva az 
előkészítő-bizottság tagjának. Külsős bizottsági tagnak pedig Kovácsné Rózsika lett megválasztva. 
Most úgy szólna a határozati javaslat majd polgármester úrnak az elővezetésében, hogy az elnök 
lenne Sági Mihály, elnök-helyettes Kósáné Buknicz Mária és tag Kovács Andrásné.  
 
Máté Gábor polgármester: Módosítani nem kívánunk a jól működő csapaton. Én azt javaslom, 
hogy az előző fölállásban és az előző ciklusnak az összeállításában működne tovább az előkészítő-
bizottság. Kérdezném a tagokat, hogy ebben a formában van-e esetleg más javaslat?  
 
dr. Jaksa Tibor jegyző: Illetve, hogy ezt a tisztséget elvállalják. Sági Misi?  
 
Sági Mihály képviselő: Én köszönöm szépen a bizalmat én megpróbálom, nem merem ígérni, hogy 
jobban mert attól többször nem tudok eljönni mint 2014 és 2015 között, egyszer hiányoztam, de 
legalább úgy megpróbálom ellátni a feladatomat, ha megválasztanak.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen.  
 
Kósáné Buknicz Mária képviselő: Igen elvállalom, én is köszönöm a bizalmat és én is szeretném 
ugyanolyan lelkesedéssel ellátni.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen.  
 
Kovács Andrásné: Természetesen én is vállalom.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen. Amennyiben nem volt egyéb javaslat, 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 döntést hozta: 
 
107/2019.(XII.16.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Az Előkészítő Bizottság tagjainak megválasztásáról szóló 88/2019.(XI.27.)Kt. határozat 

módosítása 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Előkészítő Bizottság tagjainak 
megválasztásáról szóló 88/2019.(XI.27.)Kt. határozatát hatályon kívül helyezi, és ehelyett 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pusztaszer Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének Előkészítő Bizottságát az alábbi személyek tagságával alakítja meg: 
 
Sági Mihály elnök 
Kósáné Buknicz Mária elnök-helyettes 
Kovács Andrásné külsős tag. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Irattár 
 
 
 
2. napirendi pont: Az Előkészítő Bizottság „külsős” tagjának eskütétele 
 
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, Előkészítő Bizottság külsős tagjának 
eskütétele. Ehhez kérem, hogy álljunk fel.  
 
 
Eskütétel. Az esküokmányt a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 
 
 
 
3. napirendi pont: Kérelem benyújtása a 2020. évi járási startmunka mintaprogramra 
 
Máté Gábor polgármester: Harmadik napirendi pont, kérelem benyújtása a 2020. évi Járási 
Startmunka Mintaprogramra. Itt ehhez van egy írásos határozati javaslat. Itt gyakorlatilag a 
létszámot kell meghatároznunk. A létszámhoz igazítva majd lehet eszközöket, alapanyagokat 
vásárolni. A fő téma az a kül- és belterületi közutak karbantartása és járda építés. A járda építésre 
a Petőfi utcai járda vonalat néztük ki. Ott bizonyos szakaszokon van járda, bizonyos szakaszokon 
nincs és bizonyos szakaszokon felújítást igényel. Ez lesz célként kitűzve jövőre, illetve különböző 
eszközök vásárlása, karbantartása, üzemanyag vásárlás ilyesmi. Ezt a mai nap kellett jeleznünk, 
hogy ezekkel a dolgokkal 13 fővel részt kívánunk venni. A részleteket majd, amikor összeálla 
végleges állapot akkor azt közölni fogjuk majd a képviselő-testülettel. Nagyobb eszközvásárlás nincs 
betervezve. A meglévőket akarjuk karbantartani és működtetni. 13 fő, de nem is nagyon tudunk 
többet, mert nincs több hadra fogható emberünk.  
 
Bitó Zsolt képviselő: Én azt szerettem volna kérdezni, hogy ez a 13 fő fix, van-e alsó vagy felső 
korlátja? Van-e célfeladat?  
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Máté Gábor polgármester: Igen, volt, amikor meghatározták nekünk, hogy mennyit kell, volt, 
amikor 34-35 főnél voltunk és egyszerűen alig tudtuk teljesíteni. Nem azért, mert nem lett volna 35 
fő, hanem olyan 35 fő volt, akik többet romboltak, abból 3-4 fő a többieken, mint amennyi haszna 
volt a dolognak. Most már nincs ilyen, ez egy bevált létszám. Körülbelül ez az a létszám amit ki is 
tudunk elégíteni ilyen formában mert ennél több hadra fogható ember, megbízható embert nem 
tudunk összeszedni. Ezek közül idén is úgy volt, hogy ha valaki munkahelyhez jutott, vagy valamilyen 
oknál fogva kilépett a rendszerből akkor elég nehéz volt újra bevenni valakit a helyére. Ennél 
nagyobb létszámot nem nagyon tudunk és nem is van rá szükségünk. 2-3 olyan személy van, nem 
akarom őket nevén nevezni, akik még a Munkaügyi Központ nyilvántartása szerint beleférnének, és 
munkahelyük sincsen. Alkalmi munkát sem végeznek, de azokat jobb szeretjük, ha nincsenek.  
 
Bitó Zsolt képviselő: Ez a pályázat a teljes 2020-as évre szól?  
 
Máté Gábor polgármester: Igen, ez 2020. március 1-től 2021. február 28-ig tart. 12 hónap, de 
márciustól februárig tart. Most februárban fejeződik be a tavalyi évi és utána indul az újabb program.  
 
Bitó Zsolt képviselő: Ez akkor határozott idejű munkaszerződésnek tekinthető?  
 
Máté Gábor polgármester: Igen. Mindenkivel egy éves munkaszerződést kötünk, kivéve azokat, 
akik kényszerből jönnek be a rendszerbe. Az elején általában nem szokott ilyen lenni. Akkor van, 
hogy 1-2 hónapra kötünk munkaszerződést olyanokkal, akik valamilyen kieső helyre kerülnek be. 
Egyéb kérdés?  
 
Katona Mária képviselő: Ugyanazokat az embereket lehet újra szerződtetni?  
 
Máté Gábor polgármester: Igen szerencsére, régebben volt ilyen. A helyzet az, hogy a kormány 
le akarja építeni ezt a szférát. Nagy bajban leszünk, ha teljesen leépítené, elég lenne nekünk még a 
6-8 fő is. A 13 főt azért vesszük bele a rendszerbe, hogy ne máshol jelenjen meg a problémája. 
Valamilyen szinten valami kis munkát tud végezni. Minél többen vagyunk annál több üzemanyagot, 
meg alapanyagot tudunk vásárolni mert ehhez van kötve az egyéb dolgokra költhető keret. Egyéb 
kérdés? Akkor 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 döntést hozta: 
 
108/2019.(XII.16.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Kérelem benyújtása a 2020. évi járási startmunka mintaprogramra 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kérelmet nyújt be a 2020. évi járási 
startmunka mintaprogramra, ezen belül a Önkormányzati tulajdonú közutak karbantartása, felújítása 
programelem keretében 13 fő közfoglalkoztatott alkalmazásával. 
 
A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a kérelem pozitív elbírálása esetén a Képviselő-testület 
támogatja az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárások megindítását. 
 
Határidő: 2019. december 31. 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) Csongrád Megyei Kormányhivatal Kisteleki Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya 
4.) Gazdálkodás helyben 
5.) Irattár 
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Máté Gábor polgármester: Egy dolgot mondanék még mielőtt átmegyünk. Szerdán megkötjük a 
Dózsa György utcára az építési szerződést. Már eléggé komoly előkészületek vannak. E-naplót kell 
nyitnunk, a műszaki ellenőrt rávettük, hogy csinálja ezt a dolgot, mert ezt nem is olyan egyszerű 
megoldani. Itt helyben nekünk erre nincs emberünk, aki ezt tudná vezetni, de belefért a műszaki 
ellenőrzés költségeibe, ez is a pályázatnak a kerete, ezt a Moldován Attila fogja tenni. A Vasvilág Kft 
a munkálatokat a héten el fogja kezdeni. Én mondtam nekik, hogy karácsony előtt nem lesz-e ez 
probléma. Azt mondták, hogy amit megnyitnak útszakaszt egy nap azt azon a napon vissza is fogják 
dolgozni. Szakaszosan fognak építeni. Én mondtam, hogy én ezt még a képviselő-testületnek 
fölvetem, hogy ezt így elfogadjuk-e? most jó idő lesz, befejezték a munkálataikat, ott vannak 
szabadon az emberek, hadd kezdjék már el a munkát. Nincs akadálya neki, ha karácsonykor nem 
lesz feldúlva a Dózsa György utca. Azt mondták arról szó se lesz. Ha nincs ellenetekre akkor én 
engedélyt adok rá, hogy ezt akkor kezdjék el.  
 
Bitó Zsolt képviselő: Két kérdésem volna, az első, hogy a legutóbbi képviselő-testületi ülésen 
beszéltünk róla akkor arról volt szó, hogy a Harmath és Társa lesz a kivitelező.  
 
Máté Gábor polgármester: Igen ez a Vasvilág Kft, ez is ők, csak egy másik cég.  
 
Bitó Zsolt képviselő: A másik pedig, hogy maga a kivitelezés egy terv alapján készül?  
 
Máté Gábor polgármester: Igen, a tervező lesz a műszaki ellenőr. Moldován Attila, aki eddig az 
összes úttervünket készítette és műszaki ellenőrzést is folytatott rajta. Annyi még hogy a 
templomosokkal megbeszéltem, hogy a kikerülő föld az a templomnál kerül felhasználásra. Mikor 
látjuk, hogy mekkora földkupac van be fogjuk tárazni és annak a földnek az ellenértékét tört betonba 
fogjuk majd beépíteni a rendszerbe.  
 
Bitó Zsolt képviselő: Még egy kérdésem van, hogy maga ez az útrendezési dolog, ami most 
elkezdődik alkalmas lesz arra, hogy nem kell módosítani később, ha lesz rá pályázat, erre rámehet 
az aszfalt?  
 
Máté Gábor polgármester: Ez volt az elvárás, hogy olyan pormentesítést készítsünk az út alá, 
hogy a később teljesen megfeleljen az engedélyes útépítési terveknek.  
 
Bitó Zsolt képviselő: Köszönöm.  
 
Máté Gábor polgármester: Ez a rész itt befejeződött, átmehetünk a nagy terembe. 
 
 
SZÜNET 
 
 
4. napirendi pont: Polgármester beszámolója az elmúlt év eredményeiről és a következő 
időszak terveiről 
 
Máté Gábor polgármester: Tisztelettel köszöntöm az érdeklődőket. Ahogy elnézem rekordot 
döntünk alulról, mert még ilyen kevesen nem voltak egyik közmeghallgatáson sem. Szeretettel 
köszöntök még egyszer mindenkit. Örülök, hogy egész fiatalok is vannak, Imike téged külön 
köszöntelek, mint a legfiatalabbat. Külön köszöntöm Grósz Sándort is a születésnapján, holnap lesz 
a születésnapja. A napirendi pontok szerint nekem most az elmúlt év eseményeiről, egyéb dolgairól 
és az előttünk álló év elképzeléseiről kellene, hogy beszéljek, de mivel ahogy itt szétnézek körülbelül 
azok vannak itt akik a választási időszakban is itt voltak. Nem akarnám nagyon megismételni a 
dolgokat, csak nagy vonalakba szaladnék végig az elmúlt évről inkább beszélnék arról, ami 
elképzeléseink vannak a jövővel kapcsolatban. Mielőtt ennek neki kezdenénk én szeretném itt most 
önök előtt, előttetek is köszönteni az új képviselő-testületi tagokat, meg a régieket is. Ha jól 
emlékszem ez már a harmadik testületi ülésünk ez alatt a rövid idő alatt és úgy látom, hogy legalább 
olyan jó testület állt össze most is mint az előző években. Egyrészt gratulálok nektek, hogy a falu 
belétek helyezte a bizalmát és köszönöm, hogy vállaltátok és hogy teljes lelkesedéssel és teljes 
odaadással csináljátok majd ezt a dolgot, erről meg vagyok győződve. Köszönet a lakosság részéről 
is és a magam részéről is. Azt gondolom, hogy tovább tudunk abban az irányban haladni amerre 
haladtunk eddig is. A legfontosabb dolog talán, amit, amire talán a legbüszkébbek lehetünk, hogy az 
önkormányzat működése, mint ahogy eddig is továbbra is adósságok és mindenféle hitel felvételek 
nélkül tudott teljesen rendben működni. Nem szorultunk olyasmi helyzetekre, hogy valami fizetést 
nem lehetett volna kifizetni akár a közmunkásoknak akár a dolgozóknak vagy valamilyen számlát ne 
tudtunk volna kifizetni. Nagyon sok önkormányzat nem így viselkedik és nem így tudja rendezni a 
dolgait, hogy ez mitől van azt én nem tudom. Azt viszont tudom, hogy az önkormányzatunk adóerő 
képessége az alacsonyabb szinteken van. a környékbeli önkormányzatok közül csak Baks van még 
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alattunk az összes többi, akik a Járásban vannak lényegesen magasabb iparűzési adóbevételük van. 
azt mondjuk, hogy van az önkormányzatnak egy adóerő képesség mutatója, ez 17 000 forint per fő. 
Ez azt jelenti, hogy a faluban az iparűzési adó által bevett adó összeget, ha elosztjuk a lakosság 
számával akkor jön ki ez az adóerő képesség összeg. Ez a mi esetünkben 17 000 forint körüli összeg. 
Mondjuk egy Balástya vagy egy Csengele esetében ez 33-34 000 forint is lehet, de vannak még ennél 
is jobb települések. Ennek ellenére mondhatom azt, hogy a felelős gazdálkodás és a megfelelő 
szakmai irányítás itt a jegyző úrra és a körülöttünk lévő dolgozókra gondolok. Nagy odafigyeléssel 
végzik a munkájukat és figyelmeztetnek bennünket, ha bármi olyan probléma van, ami esetleg 
gondot jelenthet úgy a szervezésben, mint az anyagiakban, hogy akkor hogyan lépjünk tovább. 
Nagyon jó a kommunikáció és azt gondolom, hogy büszkék lehetünk arra is, nem csak a képviselő-
testületre, hanem a hivatalnál dolgozókra is. Mint önök is tudják a hivatal munkája alapvetően 
Csengele Önkormányzattal együtt alkot egy hivatalt és úgy is nevezzük, hogy Csengelei Közös 
Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltsége. Hozzá kell tenni, hogy nem az önkormányzat van 
közösen, hanem a maga az önkormányzatot kiszolgáló apparátus. Ez gyakorlatilag egy apparátus 
mondhatjuk azt, hogy két telephellyel. Ennek az új választások után ki kellett alakítanunk a további 
rendjét. Az önkormányzatunknak nyilatkoznia kellett arról, hogy hogyan kívánja tovább ezt a 
közösséget folytatni, ugyanis az önkormányzati törvény előírja, hogy a 2000 fő alatti településeknek 
társulásban lehet a hivatalukat működtetni. A mi esetünkben két település működtet egy hivatalt és 
mivel Csengele szintén alacsonyabb számmal bír mint 2000 így neki is kötelezettsége. Az előző 
ciklusban még nem volt kötelezettsége mert akkor ők még 2000 fő fölöttiek voltak. Mégis mivel 
nekünk kötelező volt a társulás Csengelével tudtunk összebútorozni valamilyen formában. Ez így 
bonyolódott hat éven keresztül és most újra nyilatkoznunk kellett erről, de már Csengelének is 
kötelezettsége volt ez. Némi problémákkal azért küzdöttünk mert Csengelén új polgármester lett és 
egy kicsit más elképzelései voltak a jövő együttműködésével kapcsolatban, mint ahogy megszokás 
volt számunkra eddig vagy amilyen értékeket mi képviseltünk volna. Itt mivel a jegyző lépett egy 
pozíciót, a jegyzőből lett polgármester és a polgármesterből meg nem lett jegyző. Ezt ki kellett 
találnunk, hogy hogyan tovább. Ez némi konfliktusokkal azért járt. Csengele részéről az volt az 
elképzelés, hogy majd egy teljesen tapasztalatlan nem is jogi végzettséggel rendelkező, de az előírt 
végzettséggel azért rendelkező személyt nézett volna ki, de ezt velünk nem egyeztette. Nem tudtuk 
róla egészen pontos információkat, hogy mi az elképzelés és ez így el is indult valamilyen szinten. 
Az önkormányzatunk itt összezárt, mert azt mondtuk, hogy nekünk fontos az, hogy egy tapasztalt, 
régóta jó szakmai produkciót mutató ember vigye tovább a két önkormányzat által fenntartott 
hivatalnak az ügyeit. Így aztán egy kis egyeztetések meg megfelelő indoklások folytán sikerült 
elérnünk azt, hogy a csengeleiek is elfogadták a mi elképzeléseinket. Örömmel jelenthetem ki, hogy 
jegyző úr, aki eddig titulusában aljegyzőként szerepelt, hogy a mai naptól már aláírt szerződéssel 
rendelkezik, már hivatalosan is dr. Jaksa Tibor a hivatalunknak a vezetője. Nem kell megijedni ez 
nem azt jelenti, hogy át fog költözni Csengelére, ugyanis a hivatal egy hivatal, hogy az irodája éppen 
hol van azt majd ő eldönti. Viszont az ő megüresedett aljegyzői helyére semmi akadálya annak is 
meg nekünk sincs ellenünkre, hogy Csengelén egy aljegyzői pozícióba olyan személyt nevezzenek 
ki, akik nekik megfelel. Aztán jegyző urunk majd bevezeti a jegyzői tevékenységekbe. Ennyit el 
kellett mondani a dolgokról. Nézzük az idei fejlesztési dolgokat. Én azt gondolom, hogy ami talán a 
legfontosabb és a legtöbbet is használunk. Most az idén egyrészt az egészségháznak felújítása, aztán 
a piac készült el. A piac esetében már egy kicsit tovább is léptünk. Kicsit huzatos a terület meg 
eredetileg is az volt az elképzelésünk, hogy ezt a piacteret nem csak a piacokra szeretnénk használni, 
hanem a különböző közösségi rendezvényekre is. Így aztán az augusztusi újkenyér ünnepünket is 
már megpróbáltuk ide szervezni, nyilván itt mindenféle infrastruktúra rendelkezésünkre áll. 
Viszonylag barátságos és jól használható teret tudtunk kialakítani. Folyamatban van ennek a nyitott 
térnek a ponyvákkal való ellátása, hogy teljesen körbe tudjuk zárni. Egy ilyen rendezvény sátor szerű 
funkciót is tudjunk neki adni. Kísérleti jelleggel két ilyen ponyvát már fölszereltünk, ezek nem olcsók 
100 000 forint darabja és még 9 darabot csinálni kell ehhez. Majd szép apránként majd megoldjuk. 
Ez azt jelenti, ha a későbbiekben akár a Dalárdának vagy bármilyen civil csoportosulásnak 
rendezvény helyre van szüksége, aminél jobb szeretné, ha kisebb helyen, akkor erre lehetőséget 
fogunk tudni adni. Az egészségház is elkészült és a mellé csatlakozott az idén még egy másik 
pályázat. Ahogy önök is tudják, meg már a Hírfutárban is erről többször hírt adtunk róla a Magyar 
Falu Program keretében mintegy 1 700 000 forintot tudtunk költeni olyan eszközökre, amelyek az 
orvosi ellátás színvonalának emelkedését szolgálja. Itt a pályázatoknál mindig van egy átfutási idő. 
Ezek az eszközök beszerzésre kerültek és már használatba is került nagy része. További pályázat 
volt még a közmunka program keretében megvalósult fejlesztés, ami az idén a Hétvezér sornak a 
teljes vonalán a járda építését tűztük ki célul, ami ilyen maradandó dolog. Természetesen a közutak 
karbantartása külterületen belterületen és a parlagfű mentesítés volt még a célunk. Volt még a Sági 
Farm bejárójánál egy olyan áteresz, ami még mindig 30 cm átmérőjű csővel a legutolsó csapadékvíz 
elvezető áteresz volt a legkisebb is volt ezek közül. Hiába tudott ez az észak keleti oldal a Petőfi utca 
a Fő utca meg a Rákóczi és Diófa utca meg a József Attila utcáról befolyó vizek hiába tudtak 
viszonylag jól lefolyni egészen a Turiék házáig ott ilyen 40-50 cm-es áteresz méretekkel az utolsó 
két áteresz azok csak 30 cm-e átmérőjűek voltak. Ezért úgy gondoltuk, hogy ezeket ki kell cserélni, 
mert egy nagyobb hirtelen jövő csapadék esetén ez visszatorlasztja a víznek a lefolyási tempóját. 
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Most már azt mondhatom, hogy 2010 óta nem volt még akkora eső, ami komoly belvíz helyzetet 
okozott volna akár egy-két óráig is. Természetesen nem lehetünk elégedettek vele, mert vannak 
még szűk keresztmetszetek a faluban egy-két helyen, amivel a későbbiekben foglalkoznunk kell. Egy 
kicsit itt már rá is térek a jövő évire. A jövő évi Startmunka program keretében ehhez csatlakozóan 
továbbra is járdákat és támfalakat fogunk építeni. A Petőfi utcát szeretnénk teljes hosszban 
befejezni, erre pályáztunk. Valamilyen szinten gépeket, üzemanyagot alapanyagokat lehet pályázni. 
Viszont egy olyan 10% önerőt nekünk is bele kell tenni, ha ez a pályázat támogatásra kerül. A 
rendezvényeink a hagyományok szerint mentek azt mondhatom, ez a szülői csapat, aki Körmendi 
Zsuzsi vezetésével működik. Azt elfelejtettem mondani, hogy a Zsuzsi itt hiányzik a csapatból, de ő 
sajnos, mert ő is az önök bizalmát élvezte a választásokon, de a Zsuzsi jelezte, hogy a munkaköri 
beosztása olyan, hogy ma ezen a napon nem tud eljönni. Ezért elnézését kéri a jelenlévőktől. Ő azért 
rendszeresen odateszi magát egyéb más rendezvényeken. Ők rengeteget segítettek nem csak a saját 
maguk által rendezett rendezvényeken, hanem a Lovas Egyesülethez kapcsolódóan vagy bármilyen 
önkormányzati szervezéshez is mindig odateszik magukat. Itt például láthatjuk az adventi koszorút, 
ami szintén az ő együttműködésükkel meg itt most a hétvégén már a Betlehem is fölépült, szintén a 
Zsuzsiék, Miliék építették föl. Azért nagyon tetszik az ő tevékenységük, mert nem követő 
magatartást tanúsítanak, nem az van, hogy szólunk nekik, hogy ezt meg azt meg kellene csinálni, 
hanem ők előállnak ötletekkel. Mi pedig minden olyan civil kezdeményezés mellé nagyon szívesen 
odaállunk akár anyagilag akár természetbeni tevékenységgel, emberekkel, aki jó ötletekkel van és 
képes odatenni magát ilyen dolgokra. Bátorítanék bárkit is ha ötleteik vannak akkor bátran jöjjön 
hozzám, Misi bácsi is gyakran szokott jönni hozzám hogy valamit észrevesz a faluban akkor bejön. 
Sok mindenben igazsága van. a templomról is beszélnem kell pár szót, már a harmadik határidőt is 
átléptük, aki most járt a templom környékén tapasztalhatja, hogy most már a tetőfedés is 
folyamatban van. én azt gondolom, hogy körülbelül, ha tavasz végére ez a templom használható 
állapotba kerül. Viszont azt tudom mondani, hogy minden olyan munka, amit a helybéliek végeztek 
a templom körül, a bútorzat, bizonyos nyílászárók elkészítése, vasalkatrészek elkészítése, Grósz 
Sándor és Toldi Misi részéről ezek kiváló állapotban és határidőre ahogy kell elkészültek, csak nincs 
őket hova tennünk. Ha bárki kíváncsi rá, hogy hol áll senkit sem zavarnak el onnan. A belső 
munkálatok is zajlanak, most már szinte körbe az összes nyílászáró kivéve a nagykapukat 
beszerelésre kerültek. Nagyon szépen halad, egy kicsit lassan, de legalább, amit csinálnak az jól néz 
ki és bízok benne, hogy a minőségük is majd olyan lesz a használatban. Terveink szerint valószínűleg 
az lesz, hogy a zarándoknap környékéhez fogjuk tudni majd a templom szentelését igazítani. A 
műszaki átadását március végére tervezik remélem, hogy abban már nem nagyon lesz csúszás. 
Szociális vonalon azt mondhatom, hogy elég szép kerete van az önkormányzatnak arra, hogy 
szociális segítséget nyújtsunk a lakosságnak. Azonban arra meg én figyelek rendszeresen és eléggé 
keményen, hogy csak úgy ne szórjuk ezt a szociális keretet. Azért nem adok senkinek sem 
támogatást, hogy nem tudja kifizetni a villanyszámláját mert a kocsmába ment el a keret. Az, hogy 
szociálisan segítsünk tényleg rászorultnak kell lenni és aki jelentősen tesz azért, hogy a szociális 
helyzete olyan rossz állapotba kerüljön azt nem szívesen szoktam támogatni vagy legalábbis olyan 
feltételekkel, hogy aztán a későbbiekben neki is ezzel kapcsolatosan valamit vállalnia kell. Ennek is 
köszönhető az többek között, hogy ezeket a kereteket tudjuk olya dolgokra fordítani, mint például 
az iskolakezdési támogatás. Az idén 30 000 forintot tudtunk pusztaszeri iskolásoknak, illetve a 
középiskolásoknak iskolakezdéskor adni. Ilyenkor általában ez az első számú szociális támogatás, 
amivel az önkormányzatunk foglalkozik. Ha év végére marad még egy keret, mint ahogy idén is, 
meg tavaly is, meg tavaly előtt is, erre volt példa, akkor az önkormányzatunk még eldönti azt, hogy 
az időseknek milyen módon tud segítséget nyújtani települési támogatás keretében. Ezt 
hangsúlyozzuk mindig, hogy ez minden évben év végén derül csak ki, hogy van-e ilyen keretünk 
egyáltalán. Az idén is egy olyan összeg maradt, amiből a 65 év felettieket szám szerint 279 főt 
tudtunk 10 000 forintokkal támogatni. Gyakran fölmerülhet a kérdés, és föl is merül, hogy miért nem 
differenciálunk meg miért adunk az x-nek meg miért az y-nak. Az önkormányzatunk úgy gondolja, 
hogy nem akarjuk mi senkinek sem eldönteni a helyzetét. Ha valaki úgy gondolja, hogy nincs 
rászorulva erre az összegre lehet ezt az összeget hasznosítani bármilyen formában, volt már rá 
példa. Azt gondolom bárki számára ez a kis pénzecske az év végén jól jöhet. Remélem, hogy a 
következő években is lesz erre lehetőség, de erre ígéretet nem tudok tenni. Téli tüzelő támogatásra 
is van lehetőség, ami kifejezetten tüzelőanyagra vonatkozik. Az önkormányzatuk választhat kétféle 
lehetőség közül vagy fát, vagy szenet adhatunk a lakosság arra rászoruló és a kérvényt benyújtók 
részére. Most már második éve döntöttünk úgy, hogy mivel itt a környékben nem kapható olyan 
minőségű tűzifa, amit bátran vállalni lehet. Lényeg az, hogy tudunk pályázni egy bizonyos összegre 
ennek a bekerülési összegnek a 10%-át az önkormányzatnak hozzá kell tenni. A pályázatot így adjuk 
be, de a 10%-on felül nekünk a szállításról is gondoskodni kell. Egyrészt ide a faluba való szállítást, 
illetve a faluból a felhasználó részére is ki kell szállítsuk ezt a tüzelőanyagot. Addig amíg a 
környékben belátható távolságról tudtunk jó minőségű kemény tűzifát szerezni addig általában fában 
kértük ezt. Mivel nincs olyan minőségű tűzifa itt a környékben csak nagyon messziről tudnánk hozni, 
jelentős költségekkel járna így aztán úgy döntött az önkormányzat tavaly is és az idén is, hogy a 
barnakőszén, amit kértünk nem sokkal jobb, de egy nedves puha fánál jobb. Ennek a kezelhetősége 
sokkal egyszerűbb, ki van porciózva. Két nap alatt ezt az egész rendszert le tudtuk szervezni. 
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Összesen 49 kérvény érkezett be, ebből van egy önkormányzati rendelet bárkinek nem adhatjuk 
oda, csak annak adhatjuk oda, aki ennek az előírásnak megfelel. Ebből a 49-ből 41 főnek tudtunk 
tüzelőanyag támogatást adni, akik pedig kiestek belőle azok közül voltak olyanok, akik rászorultak 
azoknak más módon próbáltunk meg segíteni. Voltak, akik nem olvasták el a kiírást ezért őket nem 
tudtuk támogatni. Ennyi volt az előttünk álló és talán a jövő év is. Most beszélnék arról, hogy a jövő 
évre is még milyen pályázatok megvalósítása előtt állunk. A magyar falu program keretében több 
pályázatot is adtunk be. Ezek közül egyrészt a polgármesteri hivatalnak az akadálymentesítése az 
egyik feladatunk, ami 2 500 000 forintos összegből valósul meg. Sokat nem tudunk tenni ez ügyben. 
Ez egy behatárolt keret volt, ennél nagyobb összeget nem tudtunk pályázni. Ebből meg tudjuk oldani 
azt, hogy az udvari oldalon az egyik ablak helyére egy ajtót fogunk helyezni és ahhoz egy rámpát 
tudunk építeni. Ez azt jelenti, hogy ha valaki kerekesszékkel akar bejönni akkor egy járdát fogunk 
az utcai járdástól bevezetni. Lesz egy parkoló is, egy autóra szolgáló parkoló. Egy másik pályázathoz 
kapcsolódóan, amiről majd még szót fogok ejteni kicserélünk egy darab ablakot, az irattár ablakát. 
Ahogy már az újságban is írtam a héten elkezdődik a Dózsa György utcának a pormentesítése. Azt 
kell tudni erről, hogy nem volt akkora pályázható összegünk, amiből egy rendes aszfaltos utat 
tudtunk volna oda építeni. 7 000 000 forintot tudtunk erre pályázni amire úgy készítettük el a 
terveket, hogy az út, amit most a meglévő tört beton és mart aszfalt burkolással kiegyenlítéssel 
majd el tudjuk készíteni az a későbbiek folyamán egy második pályázattal majd aszfalt burkolattal 
is ellátható legyen. Két lépcsőben fogjuk az utat elkészíteni. A parti iskolától a templomig tartó 
szakasz lesz stabilizálva. Ígéretet kaptunk a kivitelezőtől, hogy naponta lép előre, amit reggel 
fölbontanak azt estére le is fogják burkolni. Reméljük, hogy ez valóban így is lesz. Ugyanebben a 
pályázatban pályáztunk még a Rákóczi utcában keletkezett fekvő rendőröknek az eltüntetésére. Ott 
van 6 vagy 7 ilyen kis terület, ezek föl lesznek vágva és ezek a sávok újra lesznek alapozva és újra 
lesznek aszfaltozva. Eszköz beszerzés keretében az utak karbantartására lehetett pályázni. Mi 
nagyon szerettünk volna egy 100 LE traktort vásárolni ebben a pályázatban, de sajnos a keret ennél 
sokkal kisebbre sikerült. Ebből nem tudtunk traktort venni mert olyan 3 000 000 forint körüli összeg 
volt, amit fordíthattunk erre. Így nem volt más választás minthogy újra egy olya adaptert 
vásároljunk, ami a közutak karbantartására fogunk tudni használni. Van már régebbi pályázatokból 
függeszthető gréder, fűkasza, mulcsoló gép. Ezek mellé egy olyan adaptert fogunk 3 800 000 
forintért vásárolni, ami 4 m-es kinyúlással az utaknak a padkáját és az árkoknak a ferde részét is el 
tudja érni és le tudja darálni. Sajnos a traktort még bérelnünk kell továbbra is viszont van a faluban 
megfelelő traktor erre. Szintén a magyar falu program keretében pályáztunk az óvodának a játszótér 
felújítására. Itt gyakorlatilag fa eszközök vannak, amelyek egy része már karbantartást igényel, 
illetve a homokozónak az UNIÓ-s előírásoknak való igazítását terveztük meg. Erre nyertünk 
3 250 000 forintot. Ebben eszközök vannak a játszótérnek a felülvizsgálata. Erre meg vannak már 
az árajánlatok, sőt a pályázatot is megnyertük. Van még a Magyar Falu Program keretében egy 
pályázat, amiről még csak egy átmeneti hírünk van, hogy tartalék listára került, ez pedig a két 
szolgálati lakás, ami egymás fölött van a Diófa utcában. Erre 8 000 000 forint keret volt csak, de 
ennyiből nem lehetett értelmesen kihozni. Itt túlléptük a keretet, nem tudjuk, hogy emiatt került-e 
várólistára. Erről nem tudjuk, hogy ennek nekiállhatunk-e jövőre vagy sem. Tavaly nyertünk egy 
pályázatot azt fel is használtuk a szüreti bálra, ez ilyen rendezvényes pályázat volt, ez 300 000 
forintos volt. A közművelődési érdekeltségi pályázatra is adtunk be pályázatot 2 000 000 forint körüli 
összegben. Erre vállalt az önkormányzat 10% önerőt, de a pályázat mindössze 305 000 forintot 
szavazott meg nekünk, de azt igényli, hogy a 185 000 forintot beletegyük. Ebből a szocinak nevezett 
épületnek az újra festését, helyre hozatalát akartuk megoldani. Ebből az összegből majd még 
kitaláljuk, hogy mennyire futja. Beszéltem a szociális tüzelőanyagról, annyit tudok még mondani, 
hogy 261 q szenet hoztunk ide le. Ennek a teljes összege 828 000 forint volt, amihez az 
önkormányzatnak még hozzá kellett tenni 165 000 forintot plusz a szállítási költséget. Van egy 
LEADER pályázat, ami a kistelepülésekre vonatkozik többségében. Ebben két témában pályázott az 
önkormányzat. Egyik egy külterületi wifi elérhetőségi pontnak a kialakítása a polgármesteri hivatal 
előtt. Ott, ahol most a polgármesteri hivatali hirdetőtábla van annak a helyére akarunk egy 
pergolaszerű épületet összerakni meg megfelelő burkolattal. Oda ebbe az ablakba, ami ez előtt 
található oda szeretnénk elhelyezni egy nagy monitort, amin különböző híradásokat, fotókat tudunk 
közvetíteni. Ha valaki odaül akkor wifi kapcsolatot tud teremteni a monitoron pedig a falunak 
különböző információit tudja megtekinteni. Tervezzük azt is hogyha nyitvatartása van az 
önkormányzatnak akkor nyomtatni is lehet kintről. Szintén a LEADER keretében pályázhattak civil 
szervezetek is. Így a Pusztaszer Községért Közalapítvány keretében pályáztak egy rendezvényre. 
Igazából tavaly nyáron kellett volna megrendezni, csak a pályázatról nem volt hírünk, így jövő nyáron 
lesz belőle valami. Ahhoz, hogy ezt a rendezvényt megszervezhessük volt lehetőség eszköz 
beszerzésre is. Mivel nekünk ilyen rendezvényeken nagy probléma volt a színpad ezért úgy 
gondoltuk, hogy hangosító eszközöket és színpadot fogunk pályázni. Örömmel jelenthetem, hogy a 
múlt héten hoztuk el a színpadot. Ha mögénk néznek lehet látni ennek két kis darabját. 32 m2-es 
színpadot tudunk olyan formában felépíteni ahogy nekünk tetszik. 2 ember nagyon könnyen össze 
tudja építeni 20 perc alatt. Körülbelül ezek állnak előttünk pályázatilag a jövő évre. Várjuk, hogy a 
magyar falu program keretében újabb kiírások történjenek. Természetesen kíváncsiak vagyunk, 
hogy a lakosságnak mik az elképzeléseik, mit szeretnének. Arra bátorítanék mindenkit, hogy van én 
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hozzám, vagy a képviselő társaimhoz bátran jönnek és hogyha ötlet van azt mondják. Most is itt az 
alkalom, hogy ezt megtegyék. Én ennyit mondtam volna erről a dologról. Ezek voltak a pályázatok, 
most jön még egy-kén instrukció. Beszéltem ugyan már és írtam is a Hírfutárban, hogy a tél előtt 
állunk, a hóeltakarítás rendszere ki van dolgozva, de azt kérem mindenkitől, nem fogunk ugrálni 
néhány centishó miatt. Akkor fogunk nekiállni gépekkel a hótolásnak, ha tényleg az már a 
közlekedést akadályozza. A járdákat minden hóhelyzetben takarítani fogjuk. Ha 8-10 cm-t eléri a 
havazás neki fogunk állni és megfelelő módon takarítani fogjuk a havat. Két traktorral tudunk 
nekimenni és ez időbe telik. Komoly probléma így ősszel és télen is az, hogy az összegyűjtött avart 
néhányan teljesen átgondolatlnaul elkezdik tüzelni és gyakran van olyan helyzet, hogy oda kell 
mennem egy portára és mondani, hogy most azonnal oltsa el. Olyan mértékben befüstölik sokszor a 
falut, hogy ez már nem tartható így. Az avar égetésnek semmilyen haszna nincsen alkalmas arra, 
hogy azt komposztálva később a kertbe fölhasználhassuk. Kérek mindenkit, hogy ha valahol ezt 
tapasztalja, akkor inkább beszéljen vele. Nem bírásgolásról van szó, csak igyekszünk meggyőzni az 
illetőt, hogy ez nem helyes. Tervezik azt is, hogy a hulladékszállítás keretében a zöld hulladék 
elszállítására is majd lesz lehetőség. Most a térségben vásároltak ehhez kukákat. a jövő év elején 
minden háztartás kapni fog egy plusz kukát átvételi elismervénnyel. Nem kerül a tulajdonába, csak 
használatba veheti. Nyilván ezzel, ha jön az elszámolás el kell számolni. Ennek az lenne a célja, hogy 
zöldhulladék gyűjtést ezzel végezzék. Én nagyon ellene vagyok még ennek is. Ez egy térségi 
pályázatnak az eredménye. Évente 10 alkalommal elszállítják a zöldhulladékot. Ez nem fogja 
megoldani a problémát, továbbra is azt mondom, hogy a komposztálás a megoldás. Kérnék 
mindenkit szintén ehhez kötődően, hogy most lehullottak a levelek. Több helyen vannak olyan 
útszakaszok, ahol a ház előtt lévő fáknak az ágai annyira benyúlnak az út fölé, hogy időnként nagyon 
zavaró tud lenni. Itt az idő, van rá lehetőség, hogy a lombkorona nélküli fákat olyan formában 
metsszük meg hogy a közúti közlekedést ne zavarja és ugyanez vonatkozik a járdára is. Ennyit 
akartam hozzátenni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 
 
 
 
5. napirendi pont: Közérdekű kérdések, vélemények a lakosság részéről 
 
Máté Gábor polgármester: Átadnám a szót, az ötödik napirendi pont, közérdekű kérdések, 
vélemények a lakosság részéről. Ha valakinek kérdése van nagyon szívesen válaszolunk, ha tudunk, 
ha nem akkor utána nézünk, ha nincs rá megoldás azt is őszintén meg fogjuk mondani mert van 
ilyen is. Mindenki igyekezzen nem a személyes problémáját exponálni, hanem közérdekűt és a 
közösségekre vonatkozó legyen.  
 
Grósz Sándor: Én személyesen szeretnék gratulálni a képviselő-testületi tagoknak és jó munkát 
kívánok nekik. Egyetlen egy kérésem van, hogy olyan régóta bántja a szememet az Arborétum 
kapuja, annyira el van hanyagolva a környéke. Ha valami famunka segítség kell nagyon szívesen 
segítek, de hozzátok már rendbe és vágjátok már le a bozótot. Ennyi az egész. Köszönöm szépen.  
 
Máté Gábor polgármester: 2-3 évente szoktunk vele foglalkozni, tényleg megérett rá, hogy újra 
fessük, mert a fa szerkezetek amortizálódnak szépen. Köszönöm. Meg lesz. Egyéb?  
 
Szeri Mihály: Az Előd utca 3 szám előtt magasabban van a föld, mint a járda, ezt én mindig mondom 
amikor találkozunk. Nekem ez a kérésem.  
 
Máté Gábor polgármester: Tudjuk, hogy miről van szó. Köszönöm Misi bácsi.  
 
Sági Mihályné: Én is szeretném köszönteni az új képviselő-testületet, polgármester urat, és sok 
sikert kívánok mindenkinek.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönjük.  
 
Sági Mihályné: Az alapítvány jövőre lesz 20 éves, sok mindent megcsináltunk. Az önkormányzatnak 
vagyunk a része, sok támogatást kapunk tőle, az ő munkáját segítjük és azon kívül adományokból, 
a lakosság hozzájárul a működésünkhöz főleg az 1%-kal amire az alapítvány jogosult. Én azt 
szeretném kérni, nekünk ebből 2-300 000 forint folyik be szeptemberben, ez most csökkent egy 
kicsit, ennek az oka, hogy a NAV nagyon sok embernek lekészíti az adóbevallását szinte semmit nem 
kell csinálni, csak jóvá hagyni és kész. Ha az ügyfélkapunk keresztül nem rendelkezzenek az 1%-ról 
akkor nem kapjuk meg. A másik, hogy a képviselő-testület tagjai, ha van képviselői alapjuk és úgy 
gondolják, hogy a községbe valamilyen tevékenységet akarnak támogatni akkor ők átutalják az 
alapítványnak és mi továbbítjuk, ahova szeretnék. Összegyűjtöttük szépen ezeket a pénzeket, ahhoz 
képest, hogy ez a színpad 4 500 000 forintba került, amit előre meg kellett finanszírozni és majd 
jövő októberben kapjuk vissza. Nekünk most nagy szükségünk lesz arra, hogy támogassanak 
bennünket. Sajnálatos, hogy ilyen kevesen vagyunk, de bele fogom írni az újságba is, hogy 
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Tárgy: Kérelem benyújtása a 2020. évi járási startmunka mintaprogramra 
 

H A T Á R O Z A T I  J A V A S L A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kérelmet nyújt be a 2020. évi járási 
startmunka mintaprogramra, ezen belül a Önkormányzati tulajdonú közutak karbantartása, 
felújítása programelem keretében 13 fő közfoglalkoztatott alkalmazásával. 
 
A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a kérelem pozitív elbírálása esetén a Képviselő-testület 
támogatja az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárások megindítását. 
 
 
Határidő: 2019. december 31. 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) Csongrád Megyei Kormányhivatal Kisteleki Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya 
4.) Gazdálkodás helyben 
5.) Irattár 
 


