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JEGYZŐKÖNYV 
 

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 
 
Az ülés  

 időpontja: 2020. január 29. 

helye: Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltsége 

6769 Pusztaszer, Kossuth utca 45. 

minősítése: nyilvános 

jellege: rendes 

sorszáma: 2020/1 

 
Jelen vannak: 
 Máté Gábor polgármester 

Katona Mária képviselő 

Kósáné Buknicz Mária képviselő 

Körmendi Zsuzsa 

Nagy Emese képviselő 

Sági Mihály képviselő 

dr. Jaksa Tibor jegyző 

Tóth Mónika jegyzőkönyv-vezető 

Hiányzik: 

 Bitó Zsolt képviselő 

 
Máté Gábor polgármester: Köszöntöm a Tisztelt Képviselő-testületet. Megállapítom, hogy a 
képviselő-testület határozatképes, a hét fős tagságból jelen van hat fő. Bitó Zsolt képviselő társunk 
jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt külföldre kellett utaznia és ezt már nem lehet módosítani 
az ő esetében. Jeleztem neki, hogy ha olyan fontos témát akarna megejteni akkor a bizottsági ülésen 
megteheti, de mondta, hogy nem olyan, ami halasztást ne tűrne. A napirendi pontok kiküldésre 
kerültek. Újabb napirendi pontot én a magam részéről nem javasolnék. Van-e egyéb napirendi pontra 
javaslat? Amennyiben nincs, akkor aki elfogadja a napirendi pontokat, 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: 
 
1/2020.(I.29.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az alábbi napirendi pontok 
megtárgyalását: 
 
1.) A Képviselő-testület 2020. évi munkaterve 
2.) Pusztaszer Községi Önkormányzat 2020. évi rendezvényterve 
3.) A polgármester 2020. évi szabadság-ütemezési tervének jóváhagyása 
4.) Döntés a Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. és a Kisteleki Térségi Járóbeteg 

Szakellátó Kft. 2020. évi finanszírozásáról 
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5.) Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről 
6.) Kérdések, bejelentések 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) Irattár 
 
 
Sági Mihály képviselő: Megbeszéltük a polgármester úrral, hogy napirendi pontok előtt néhány 
szót szeretnénk ejteni jegyző úrral, hogy kiküldésre kerültek a vagyonnyilatkozatok. Ennek a 
hivatalos beadási határideje január 31. A mai testületi ülésen mindenki részt vehet és szavazhat, de 
az a kérésünk, hogy mindenki juttassa el a vagyonnyilatkozatát a jegyző úrhoz, most már így. Amikor 
összegyűlik akkor nekünk ezzel dolgunk van. minden oldalát, mint ahogy a képviselőknek alá kell 
írni, így nekünk is alá kell írni. Szeretném mondani, hogy ha véletlenül nem olvastátok el, az élettárs, 
feleség, vagy a képviselő háztartásában élő aki után vagyonnyilatkozatot kell adni azok titkosak, 
nem kerülnek nyilvánosságra csak ha eljárás indul ellenük. A képviselői vagyonnyilatkozatok 
nyilvánosak azt bármikor, bárki kikérheti és abba betekinthet. Azt még megbeszéljük, hogy 
felrakjuk-e az önkormányzat honlapjára. Tulajdonképpen ennyi lett volna. Ha valakinek kérdése van 
szívesen válaszolunk rá.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönjük a figyelmeztetést, hogy ez fontos. Azért is mondom, mert 
volt már rá példa, hogy a februári testületi ülésen egy képviselő társunk nem szerezte meg a jogot 
a szavazásra és aztán ebből egy kis kellemetlenség lett nekünk is meg neki is. A törvényt be kell 
tartani és ezt szeretnénk elkerülni. Köszönöm az előkészítő-bizottság elnökének a jelzést.  
 
Katona Mária képviselő: Én nem tudtam, hogy most is kell, novemberben adtam már le egyet, az 
enyém ezért nincs még leadva.  
 
Máté Gábor polgármester: Jelzem, hogy 12-én lesz a következő testületi ülés.  
 
Sági Mihály képviselő: Azt szeretném még, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatot úgy 
fogadtuk el, hogy mivel egy bizottság van, eddig kettő volt. Egy bizottság működik az előkészítő-
bizottság kezeli a vagyonnyilatkozatokat és én ígéretet tettem Gábornak is meg a jegyzőnek is ha 
már csináljuk akkor csináljuk. Szeretnék mindenkit megkérni, hogy 12-ig adja le mindenki, mert 
nem fogtok tudni szavazni. Köszönöm szépen.  
 
Máté Gábor polgármester: A témához annyit fűznék még hozzá, így fölmerülve a képviselői 
tevékenységhez kötődően, hogy kell majd egy online képzésen részt venni. Azt mondták, hogy erről 
értesítenek majd bennünket, eddig még nem kaptam értesítést csak azzal kapcsolatosan kaptam, 
hogy majd lesz értesítés. Pillanatnyilag itt tartunk ebben a dologban.  
 
dr. Jaksa Tibor jegyző: Jegyzői értekezleten úgy hangzott ez el, hogy még nagyon sok képviselő 
nem csinálta meg ezt a képzést. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek a képzési oldalán van ez, ahol 
a köztisztviselőknek a képzése is zajlik.  
 
Máté Gábor polgármester: Nem kaptunk róla további információt. Rá fogok kérdezni majd az 
önkormányzati szövetségek felé, hogy valakinek van-e esetleg információja róla, hogy elkerülte-e 
valami a figyelmünket vagy még továbbra is húzódik ez a történet. 
 
 
1. napirendi pont: A Képviselő-testület 2020. évi munkaterve 
 
Máté Gábor polgármester: Első napirendi pont, Képviselő-testület 2020. évi munkaterve. Ez 
kiküldésre került.  
 
Sági Mihály képviselő: Az előkészítő-bizottság megtárgyalta, vannak benne változások 
egyetértésben a polgármester úrral megtárgyaltuk és néhány módosítással javasoljuk elfogadni. 
Belekerült napirendi pont még kettő, illetve pontosítottuk a dátumokat.  
 
Máté Gábor polgármester: Így van. Pontos dátumokat azért gondoltam, hogy írjunk bele, mert 
ugyan van egy megállapodás, hogy a hónap utolsó szerdája fél 3, de vannak olyan kötelezettségeink, 
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amik ellehetetlenítik bizonyos esetekben ennek az időpontnak a betartását. Ezeket szeretném én 
most pontosítani és arra kérek benneteket, hogy írjátok be a dátumot. A februári ülésünk február 
12-én lesz, azért, mert 15-ig a költségvetést be kell nyújtani. Ez azt jelenti, hogy mához két hétre 
ismét testületi ülés lesz, viszont ennek fejében nem lesz február utolsó szerdáján. Ugyanilyen 
okoknál fogva mivel március 16-ig el kell fogadni a költségvetésünket ezért azt sem tolhatjuk tovább. 
Elvileg egyébként tolhatnánk, mert nagy retorzió nem lenne, de tartsuk be a szabályokat és ezért 
március 11-én lesz az a testületi ülésünk amelyiken majd a költségvetést tudjuk elfogadni. Ezt 
követően a többi már az utolsó szerdákra fog esni és mondanám a dátumokat is azért, hogy pontos 
legyen. Áprilisban 29-én, májusban 27-én, júniusban 24-én, augusztusban 26-án, szeptemberben 
30-án, októberben 28-án, novemberben 25-én. Decemberben megint nem szoktuk betartani ezt a 
dolgot, mert az utolsó szerda jó esetben karácsonyra vagy az utánra esik. Ott egy közmeghallgatást 
is kell tennünk és az utolsó testületi ülésünk az évben közmeghallgatással zárul, ez pedig december 
7-re, hétfői napra fogjuk tenni. A februári ülésen volt egy olyan kérése Misinek, hogy az Ópusztaszer-
Pusztaszer közötti útnak a közútkezelőnek a kezelésébe való átadásáról próbáljunk meg intézkedni 
valamilyen szinten. Oda egy ilyen napirendi pontot betennénk, hogy az önkormányzati közútnak a 
közútkezelőnek való átadását kezdeményezzük. Addigra én meg fogom szerezni az ópusztaszeri 
álláspontot, illetve meg fogjuk hívni Makra József polgármester urat, hogy itt személyesen is 
képviselje az elképzeléseket. Ők voltak a gesztorok ebben a pályázatban, nagyobb fölkészültséggel 
bírnak ezzel kapcsolatosan, mint mi. A másik pedig, hogy átraktuk a park kiépítését valamikor 
májusra. Én azzal kapcsolatban minden képpen fogok beszélni egy várostervező mérnökkel beszélni, 
van is kapcsolatom, Vakulya Rékának hívják. Kérek tőle valami kis koncepciót meg egy árajánlatot, 
hogy ezt mennyiből oldaná meg, mert ha ezzel komolyan akarunk foglalkozni akkor komoly tervekkel 
is kell rendelkeznünk meg utána ehhez pályázati kereteket is kellene találnunk, akkor egy megfelelő 
terve, illetve tervezői költségbecslés valamilyen keretet tud adni. Egyéb javaslat van-e a programra? 
Bármelyik hónaphoz természetesen most tehetünk. Azt is elmondom, hogy bármikor adhok is lehet, 
ha valakinek jön olyan probléma, amit képviselő-testületi ülésen akár napirendi pont keretében 
határozathozatalt, rendelet-alkotást igényelne vagy egyáltalán tárgyalnunk kellene róla akkor van 
lehetőség, célszerűen a bizottsági ülés előtt lenne jó, hogy a bizottság is tudjon vele foglalkozni hogy 
érdemben ott is neki tudjunk menni a dolognak. A későbbiekben is bárkinek, bármilyen ötlete van, 
úgy érez, hogy a napirendi pontok között meg kellene beszélnünk van rá lehetőség függetlenül attól, 
hogy itt mit írtunk le. Arra is van lehetőség, hogy rendkívüli testületi ülést hozzunk létre. Ezt a 
polgármester kezdeményezheti, képviselő, ha jól tudom úgy kezdeményezheti, ha legalább 50%-a 
kezdeményezi és erre akkor van szükség, ha a polgármester megtagadná. Lesz majd ilyen, amikor 
egy pályát miatt össze kell ülni. Nyilván ilyenkor szoktuk azt csinálni, hogy legalább négyen legyünk. 
Ennyit a témához. Kérdés van-e?  
 
Nagy Emese képviselő: Volt róla szó, hogy a képviselői tiszteletdíj, ezt a költségvetés ellőtt kell 
minden képpen.  
 
Máté Gábor polgármester: Az egyebekben lesz róla szó.  
 
Sági Mihály képviselő: Nekem most jutott eszembe, mikor májusról beszéltél, hogy valahol tudatni 
kell Pusztaszer Díszpolgári címre valaki javasol azt a májusi képviselő-testületi ülésig kell, hogy sor 
kerüljön.  
 
Máté Gábor polgármester: Igen, ha valakinek ilyen gondolata van akkor van rá lehetőség. Egyéb 
kiegészítés esetleg, vagy kérdés a témával kapcsolatosan? Ha nincs, akkor kérem, aki elfogadja, 
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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2/2020.(I.29.)Kt. határozat 
 
Tárgy: A Képviselő-testület 2020. évi munkaterve 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi munkatervét az alábbiak 
szerint határozza meg: 
 

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

2020. évi 
 

MUNKATERVE 
 
A képviselő-testületi ülések állandó napirendi pontja: 
 
Polgármester beszámolója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, valamint a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról. 
 
Február 12. 
 
1.) A községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet első olvasatban 

történő tárgyalása 
2.) Pusztaszer Községi Önkormányzat 2020. évi közművelődési szolgáltatási terve 
3.) Ópusztaszer-Pusztaszer összekötő út állami kezelésbe adásának kezdeményezése 
 
Március 11. 
 
1.) Rendelet-alkotás a községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 
2.) Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő 

három évre várható összegének megállapítása 
3.) A Szeged-Csanádi Egyházmegyével fennálló közoktatási-nevelési megállapodás felülvizsgálata 
4.) Pusztaszer Községi Önkormányzat 2020. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyása 
5.) Mezőőr beszámolója 
6.) Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítési lehetőségeinek felülvizsgálata 
 
Április 29. 
 
Csengele Község Önkormányzata Képviselő-testületével együttes ülés keretében tárgyalva 
 
1.) A Kisteleki Rendőrkapitányság beszámolója Csengele és Pusztaszer Község 2019. évi 

közbiztonságáról 
2.) A Szegedi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi beszámolója 
3.) Jegyző beszámolója a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi működéséről 
 
Május 27. 
 
1.) Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. beszámolója 
2.) Pusztaszer község 2019. évi belső ellenőrzéséről szóló éves összefoglaló jelentés megtárgyalása 
3.) A 2019. évben önkormányzati támogatásban részesült civil szervezetek pénzügyi beszámoltatása 
4.) Rendelet-alkotás a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról 
5.) Beszámoló a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkájáról 
6.) Beszámoló a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2019. évi munkájáról 
 
Június 24. 
 
1.) Beszámoló a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola Pusztaszeri Telephelye munkájáról 
2.) Beszámoló a Kisteleki Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde Csizmazia György Tagóvodája 

munkájáról 
3.) Beszámoló a háziorvos munkájáról 
4.) Beszámoló a fogorvos munkájáról 
5.) Fogorvos megbízási szerződésének meghosszabbítása 
6.) Beszámoló a védőnő munkájáról 
7.) A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár szakmai tájékoztatója 
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8.) Beszámoló a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása 2019. évi költségvetésének 
végrehajtásáról 

9.) Beszámoló a Térségi Intézményi Társulás 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 
Augusztus 26. 
 
1.) A helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata az iskoláztatási célú 

települési támogatás nyújtásának lehetősége szerint 
 
Szeptember 30. 
 
1.) Rendelet-alkotás a szociális célú tüzelőanyag juttatásáról 
2.) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi 

fordulójához 
 
Október 28. 
 
1.) Megbízási szerződés Pusztaszer Községi Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési feladatainak 

ellátására 
2.) Pusztaszer Községi Önkormányzat 2021. évi ellenőrzési programjának és a 2021. évi ellenőrzési 

terv időrendi táblázatának elfogadása 
 
November 25. 
 
1.) A helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata a fűtési célú települési 

támogatás nyújtásának lehetősége szerint 
2.) Beszámoló a helyi adóztatásról 
3.) Közszolgáltatási szerződés a „PUSZTA-SZEM” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel 
4.) Zárt ülés: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott egyedi 

kérelmek elbírálása 
 
December 7. 
 
1.) Közmeghallgatás 
 
 
Határidő: folyamatos 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) Képviselő-testület tagjai 
4.) Munkaterv szerint érintettek 
5.) Irattár 
 
 
2. napirendi pont: Pusztaszer Községi Önkormányzat 2020. évi rendezvényterve 
 
Máté Gábor polgármester: Második napirendi pont, az idei rendezvénytervünk. Kérdezném, hogy 
csináltam egy ilyen kibővített dokumentumot, amin a felelősöket is megjelöltem. Nincs változás a 
másokhoz képest, csak itt az emailezés nem mindenkinél állt föl korrektül. Annyi módosítást már a 
bizottsági ülésnél is fölmerült, hogy Misi kérte, hogy a május 16-ai honfoglaló kupa sakkversenynél 
ne nevesítsük őt, hanem önkormányzat legyen az alapítvány mellett a szervező. Természetesen ez 
részemről teljesen támogatható. Illetve a július 18-ai Volford sakk emlékversenynél szintén ugyanez 
lenne a helyzet. Egy további egyeztetés volt a sörözővel, hogy a Marhapörkölt főző verseny ne 19-
re hanem 26-ra essen. Ennyi módosulás van. természetesen ezek irányelvek, van, ahol még nem is 
raktunk be dátumot. Próbáltuk körülbelül a listába úgy beleírni, hogy ha a hónap vége felé gondoltuk 
akkor a vége felé legyen a listába. Azért is nagyon fontos, hogy ezek a dátumok alakuljanak mert 
egyesesetekben a kistérségi sátrat is igénybe szoktuk venni és ezt időben le kell foglalni. Ha nem 
foglaljuk le időben akkor problémák adódhatnak a hely biztosítással. Én a jótékonysági bál esetében 
május 2-ra már egyeztettem Kistelekkel a kistérségi sátor az van. a balástyaival nem tudom, hogy 
akarunk-e számolni. Ugyanez vonatkozik az október 3-ra is. Annyit még a kisteleki sátorhoz, hogy 
nem egy nagy tétel, de a költségvetésbe meg fog jelenni, hogy a tetőponyvák többszörösen javítottak 
és ragasztottak és úgy döntött a társulás a mai délelőtt folyamán, hogy a kisteleki sátornak a 
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tetőponyvázatát teljesen újra cseréljük ki. Ez egy olyan 1 500 000 forintos összeg lesz 
összességében. Ezzel kapcsolatban majd fogom az információkat közölni. Lakosság arányosan 
járulunk ehhez hozzá. Ennyi a rendezvénytervhez.  
 
Sági Mihály képviselő: A bizottság így javasolta elfogadni.  
 
Katona Mária képviselő: Én szeretnék még megemlíteni néhány programot, amit szerintem bele 
lehetne tenni. Volt itt ez a Korinda táncház, ami nem egészen úgy sült el ahogy kellett volna és látok 
neki okait is, hogy miért nem. Utána hétfőn én beszéltem a tánctanárral az iskolában, hogy ha lesz 
egy ilyen lehetőség, a mi néptáncosaink is képviselhetnék magukat, mert ha eljön a gyerek akkor 
velük eljönnek a szülők is. Már nem a vendégek lesznek többen a faluban egy ilyen rendezvényen, 
hanem a falusiak. Ki lehetne egészíteni egy olyan eseménnyel, hogy az itteni táncos gyerekek is 
bemutatják, hogy ők is tudnak ilyet táncolni. Véleményem szerint és a táncos tanárral is egyetértve 
nekik fontos lenne az, hogy olyankor ők is itt legyenek. Be lehetne őket vezetni és lehetne ebből egy 
hagyományt teremteni. A gyerekeket ide kell vonzani és a gyerekekkel együtt a szülőket is ide lehet 
vonzani. A Paliékat bele lehetne ebbe vonni.  
 
Máté Gábor polgármester: Mi tartotta ettől őket vissza?  
 
Katona Mária képviselő: Az, hogy nem szólt nekik senki.  
 
Máté Gábor polgármester: Ki volt plakátozva, benne volt a Hírfutárban, kint volt a Facebookon, 
ennél többet nem tudunk tenni.  
 
Szabó Zsófia: Még sehol nem hirdettük, csak a zenekarral beszéltem és lefixáltam, az első ember, 
akinek szóltam a Simoncsics Pali volt. Tavaly ugyanez volt, ugyanúgy szóltam neki, de nem volt neki 
jó. Az, hogy a szülők miért nem hozzák el a gyerekeket megint egy más kérdés.  
 
Katona Mária képviselő: Biztos benne volt az újságban, novemberben vagy decemberben volt 
utoljára újság, én is nagyjából átlapoztam félretettem. Itt is elhangzott, hogy lesz táncház, de nem 
maradt meg a fejemben. Egyetlen egy plakátot láttam a hivatal előtt egy A/4-es méretben. Ezt 
mással kapcsolatban is szeretném javasolni, hogy én szeretném, ha visszatérnénk arra, nem tudom 
van-e rá lehetőség, hogy tegyünk ki a boltokba plakátot, tegyünk ki a táblákra plakátot mert hiába 
van benne az újságba, hiába van ott a honlapon. Az újságot se kapja meg mindenki, csak félreteszik.  
 
Szabó Zsófia: Ki lett plakátolva az összes boltban és az összes hirdetőtáblán a táncház.  
 
Körmendi Zsuzsa képviselő: A helyi közösség vesz legkevesebb számban részt a rendezvényeken 
bármilyen formában próbáljuk ezt megvalósítani. Másrészt szerintem egy nagyon jó kezdeményezés 
és igenis, aki akar el tud menni meg eljut hozzá az információ. Az meg egyáltalán nem baj, hogy 
nyitunk egy kicsit a külvilág felé és esetleg mások is bejönnek és részt vesznek rendezvényeken.  
 
Katona Mária képviselő: Az a baj, hogy a mieink közül nem jönnek.  
 
Körmendi Zsuzsa képviselő: Ez nem hiszem, hogy a reklám hiánya, sokkal inkább az érdeklődés 
hiánya.  
 
Máté Gábor polgármester: El tudom mondani, hogy mit tettünk az érdekében, nem tudom, hogy 
ennél lehetett volna-e többet tenni. Ha ebben tudtok segíteni azt nagyon szívesen veszem. Megjelent 
egy keretes negyed oldalas hirdetés december első hetében, hogy január közepén lesz táncház. 
Ezután megjelent a Facebookon, folyamatosan, oszthatta mindenki amerre akarta. Utána 
személyesen én és Zsófi nyomtattunk plakátokat, színes plakátokat és direkt kértem Zsófit, hogy a 
boltokba is kerüljön és Munkástelepen is legyen a boltba. Az összes hirdetőtáblán legyen kint. Én 
nem tudom, hogy mit lehet ezen felül tenni. Nem tudom mit lehet még tenni, de ha valaki tudja 
nagyon szívesen közreműködök abban is.  
 
Sági Mihály képviselő: Nagyon nehéz ez a rendezvény, és rendezés kérdése. Vannak itt tanúk rá, 
főleg Mesi meg Marika, hogy 2013 óra, akkor kezdtem el zörgetni a kolompot, hogy Pusztaszeren 
sakkozzunk. Személy szerint 16-18 pusztaszeri sakkozót tartok nyilván, akik jól sakkoznak. Egy ilyen 
versenyen, ahova vidékről eljönnek 85-en pusztaszeriek közül eljönnek 3-an. Ez ellen nem tudok mit 
tenni. Mindenkinek akkor van dolga, holott már most elküldtem mindenkinek az egész éves 
rendezvénytervet, három héttel előtte megismétlem. 200-250 emailt küldök ki a rendezés előtt 
három héttel. Nagyon nehéz ezt csinálni Pusztaszeren és ezt a közömbösséget, hogy hogyan lehet 
feloldani nem tudom. A vidékiek rajonganak ezért a versenyért a pusztaszeri el se jön még megnézni 
sem. Az én időmben ez már nem fog változni. Köszönöm szépen, szerintem ezt zárjuk is le.  
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Máté Gábor polgármester: Nem kell még lezárni, beszéljük ezt ki. Én azt gondolom, hogy ha az 
iskola odaáll egy ilyen rendezvény mellé akkor biztos, hogy eredményesebb tud lenni és ez rajtunk 
nem múlik.  
 
Katona Mária képviselő: Ehhez azt szeretném hozzátenni, hogy a gyerekeken keresztül 
megmozdíthatók a szülők is. Én is látom az érdektelenséget, én is látom, hogy nem mozdulnak, de 
ott, ahol a gyereknek programja van, a gyereket bevonjuk oda eljön a szülő. Már most két éve benne 
vagyok a gyerekesélyben, nagyon sok programra szerveztem gyereket, szülőket. Oda kell menni, 
személyesen kell őket megszólítani. Nekem ez nem esik nehezemre, benne van a munkaköri 
feladataimban, mint pedagógus, benne van, mint család menedzser. Elérem a szülőt, a gyereket és 
megköszöni a szülő, hogy elviszem a gyereket, megköszöni, hogy szóltam és hogy beszerveztem őt 
valahova. Ahhoz az kell, hogy odamenjek hozzá és személyesen beszéljek vele.  
 
Máté Gábor polgármester: Amikor 20 emberről van szó akkor ezt meg lehet tenni, de most egy 
egész faluról beszélünk. Ha az iskola ezek mellé a programok mellé odaáll és van az iskolában egy 
tanár nevezzük őt Simoncsis Pálnak, nagyon jó volt velük mindig az együttműködés. Ha olvasott 
erről és tudott róla, akkor ne kelljen még háromszor szólni neki. Mi azt gondoljuk, hogy ha ő ezt 
fontosnak tartja, akkor ő ezt már beütemezte. Én értem, amit mondasz és el is fogadom. Azt kérem, 
és tudom vállalni, hogy az iskola irányába bármi ilyen táncház lesz fogjuk konkrétan az iskolának is 
jelezni.  
 
Körmendi Zsuzsa képviselő: Én most egy picit más, visszacsatolnék most a Misi bácsi által említett 
sakkversenyekre az érdeklődés hiánya szintén a helyi részről. Mint megoldandó kérdés fölvetődött 
itt az elmúlt időszakban a gyerekek között sakk oktatás az iskolától lehetőség lett volna és nem kellő 
létszám híján azok a gyerekek, akik jelentkeztek volna ebből kimaradtak. Nem tudom mi a kellő 
létszám, de ha van 4-5 jelentkező nincs arra mód, hogy esetleg ebbe a generációba bevonni, mert 
lettek volna gyerekek, akik ezt igényelték volna.  
 
Sági Mihály képviselő: Valószínűleg, ha valamit csinálni akarunk és most mindenkit, aki szervez 
valamit ne úgy vegye, hogy én dicsérem. Azt tudomásul kell venni, hogy nincs meg az a személy 
hozzá, aki ezt önfeláldozóan, szívesen csinálja akkor minden dugába dől bármilyen anyagi dolgokat 
is áldozunk érte. Gábor is tudja, megcsináltuk ezelőtt egy 6 évvel, amikor elkezdődött Pusztaszeren 
a sakk, ráköltöttünk a gyermekek sakk oktatására 300 000 forintos nagyságrendű összeget. Olyan 
táblát vettünk, ami Kisteleknek nincs a környékben egyetlen egy településen sem, egy mágnese 
sakktábla, amit lehet számítógéppel vezérelve a gyerekeknek oktatni. Egyszer azzal a kéréssel jött 
az iskolai sakk oktató, hogy ez jó volna, ha átkerülne az iskolába, hogy a gyerekek helyben lássák 
ezeket a dolgokat. Sakk készleteken vett az alapítvány. Elküldtük a Vágónét egy olyan tanfolyamra 
Budapestre, ami több lépcsős volt, hogy a diplomája mellé megszerezte a sakk oktatói címet is. Eltelt 
két év és én itt mondtam, hogy szeretném bevonni a gyerekeket is valamelyik versenyre. Én közben 
elmentem ezekre a foglalkozásokra és úgy éreztem, hogy nagyon jó irányba halad és büszke voltam 
magamra, hogy elindítottunk valamit Pusztaszeren. Az oktató, aki ezeket a gyerekeket oktatja 
meghívtam a gyerekeket olyan helyre, hogy lássák mit csinálunk. Meghívtam Vágónét is erre a 
versenyre, aki megjelent egyszer a lányával szétnéztek és elmentek haza. Személy szerint én nem 
tudok többet tenni az oktatásért, mert én nem oktathatok. Tudni kell, hogy Vágóné Kisteleken is 
oktatja a sakkot meg Pusztaszeren is. Én nem tudok személy szerint többet tenni érte.  
 
Máté Gábor polgármester: Maximálisan így volt, nagy reménység volt. Abban Misinek igaza van, 
hogy ha van egy ember, aki ezt zsigerből csinálja akkor az addig megy. Ha ez az ember kiesik, vagy 
elveszti a motivációját akkor ezek a dolgok megszűnnek. Szerencsére elég hosszú ez a rendezvény 
lista, nem kell szégyenkeznünk miatta. Mindenkinek nagyon szívesen veszem az ötleteit, meg a 
kritikáját is. Kicsit összegezném a dolgot. Én azt gondolom fontos volt erről így beszélnünk mert mi 
is akkor látjuk a látszólagos sikertelenséget, ha látjuk a másik oldalt vagy látunk megfogalmazva 
valamit, hogy mit lehetne még tenni. Valószínűleg még mindig lehet mit tenni ennek érdekében. Azt 
gondolom a táncház történetét jó lenne vinnünk legalább félévente vagy negyedévente.  
 
Katona Mária képviselő: Én még nem fejeztem be, csak elkezdtem a táncház és a néptánc kapcsán 
és ezt folytatnám. A tánchoz kapcsolódva és további programokat javasolnék és megbeszéltem a 
táncosokkal is. Pünkösd, ami nem csak itt jött föl, hanem a nyugdíjasoktól is tudom, hogy 
készülnének nagyon szívesen. A nyugdíjasoknak az iskolásoknak és a falusiaknak is egy élmény volt, 
hogy közösen szerepelhettek a karácsonyi ünnepségen. Én ott köztük állva, átérezve, ez egy 
fantasztikus dolog volt. A gyerekek is szívesen csinálták és a nyugdíjasoknak is egy élmény volt. 
Fölvetődött, hogy nem lehetne-e esetleg föleleveníteni a pünkösdöt, szintén egy közös fellépéssel 
egy-két dal erejéig vagy bármi. A másik szintén táncház, Pali javasolta, hogy rendhagyó táncházra 
is tett egy javaslatot. Dorozsmán van egy Bozsó Antal nevű atya, akinek többszáz nép hangszere 
van. egy ilyen hangszer simogatóval egybekötött táncházat lehetne tartani. Elhozza a hangszereit, 
ahol a gyerekek megfoghatják, kipróbálhatják.  



oldal: 8/15 

 
Máté Gábor polgármester: Én azt gondolom, hogy ennek semmi akadálya nincs. Időpontot kellene 
rá keresni és egy szervezőt, aki tudja, hogy mit csináljon. Én nem tudom megszervezni, viszont 
minden segítséget meg tudok adni.  
 
Katona Mária képviselő: Még egy programom lenne, Madarak és Fák napja, gyerekesély. Madarak 
és Fák napja májusban van, Gabit megkérdeztem, hogy tervez-e ilyen nagyobb programot. Tavaly 
is voltunk kint az Arborétumban vendégekkel együtt. Látom vannak itt olyan programok, amik iskolás 
programok. Ez is egész iskolának szóló meg lehet, hogy a környező települések is. Májsuba egyelőre 
beírnám, nem tudott még pontos dátumot mondani.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. A Madarak és Fák napja tavaly is benne volt, azért került 
ki mert az iskolától nem kaptunk ilyen jellegű igényt.  
 
Katona Mária képviselő: Én az iskola munkatervét nem lapoztam át újra, mert azt mondta a 
Kordás Timi, hogy ő ezt rendezi.  
 
Máté Gábor polgármester: Jó akkor májusba beírjuk a Madarak és Fák napját. A pünkösdöt 
beírhatjuk, ha lesz olyan, aki az egésznek a koncepcióját össze tudja állítani, tudok-e mellé írni 
valakit.  
 
Katona Mária képviselő: Segíteni tudok, de leszervezni képtelen vagyok egyedül, mert rengeteg 
más dolgom van.  
 
Máté Gábor polgármester: Ezt meg fogjuk beszélni a nyugdíjasokkal és megnézzük alakul-e köré 
valami koncepció.  
 
Körmendi Zsuzsa képviselő: Nekem ezzel aza bajom, hogy tulajdonképpen a program választás, 
hogy milyen korosztálynak fogod összeállítani a pünkösdi programot. Az érdeklődés függvénye annak 
is, hogy milyen programokat szolgáltatunk pünkösdkor. Nem mindegy, hogy melyik korosztályt 
szólítod meg vele.  
 
Máté Gábor polgármester: 12-ig én Brigivel és Palival fogok beszélni, elmondják, hogy mi az 
elképzelésük. Ezen a témán most túllépünk. Aki elfogadja ezekkel a kiegészítésekkel, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, egyhangúlag elfogadtuk.  
 
Sági Mihály képviselő: Nekem az a kérésem minden képviselő felé, hogy sokkal gördülékenyebben 
mehetnének a dolgaink a képviselő-testületi üléseken, ha ezekről előre tájékoztatnánk egymást, 
mint ahogy én megtettem, hogy milyen napirendi pontokkal egészítsük ki, mint más is meg tudta 
tenni. Én azt kérném, hogy előre készüljünk föl rá és akkor előre tudunk hozzá véleményt gyűjteni, 
mondani. Mindenkinek van emailje, mindenki tudja használni, én azt kérem, hogy legyen szíves már 
előre tájékoztatni. Köszönöm szépen.  
 
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: 
 
3/2020.(I.29.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Pusztaszer Községi Önkormányzat 2020. évi rendezvényterve 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal 
elfogadja Pusztaszer Községi Önkormányzat 2020. évi rendezvénytervét. 
 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
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A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) Irattár 
 
 
3. napirendi pont: A polgármester 2020. évi szabadság-ütemezési tervének jóváhagyása 
 
Máté Gábor polgármester: Harmadik napirendi pont, viszonylag egyszerű. Van egy szabadságolási 
terv, ez egy kötelezően előírt dolog. Nincs kőbe vésve, én kialakítottam egy körülbelüli rendszert. 
Általában az élet hozza majd a szabadság kérdéseit, de egy ilyet mindenképpen határozatba kell 
foglalni. Van-e valakinek hozzáfűzni valója?  
 
Sági Mihály képviselő: A bizottság elfogadásra javasolja.  
 
Máté Gábor polgármester: Van-e kérdés hozzá? 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: 
 
4/2020.(I.29.)Kt. határozat 
 
Tárgy: A polgármester 2020. évi szabadság-ütemezési tervének jóváhagyása 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX tv. (a továbbiakban Kttv.) 225/C.§ (1) – (4) bekezdéseiben foglaltak alapján Máté Gábor 
főállású polgármester 2020. évi 42 nap szabadsága igénybe vételét a melléklet szerinti szabadság 
felhasználási ütemezésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.  
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) Gazdálkodás helyben 
4.) Irattár 

4/2020.(I.29.) Kt. határozat melléklete 
 

NÉV 

2020. 
évre 
járó 

napok 
száma 

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

Máté Gábor 
polgármester 

 
Áthozott: 

3 
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Összesen: 

42 
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oldal: 10/15 

4. napirendi pont: Döntés a Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. és a 
Kisteleki Térségi Járóbeteg Szakellátó Kft. 2020. évi finanszírozásáról 
 
Máté Gábor polgármester: Következő, döntés Kistelek Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft 
és a Járóbeteg Szakellátó szolgálat finanszírozásáról. Megkaptátok a Szerapisz által tervezett 
elképzelést. Én most azt javaslom nektek, hogy ne mélyedjünk bele ebbe mert még én sem 
mélyedtem bele nagyon. Minden évben nagyon komoly számításokat szoktam csinálni. Nem azért, 
hogy nagyon föl akarnánk rúgni ezt az egész rendszert, hanem hogy lássuk mire fizettünk. Annyi 
könnyebbség és előny van az előző évekhez képest, hogy az még nem fordult elő egyszer sem, hogy 
ne emeltek volna mindenhol. Itt a járóbeteg ellátás a tavalyi szinten maradt. Volt a tavalyi évben 
egy határozata a képviselő-testületnek, ami jóváhagyta ezt a keretet. A 24 órás ügyeleti szolgálat, 
elsősorban az újaknak mondom, hogy arról szól, hogy a rendelési időszakban reggel 7-től délután 4 
óráig a helyi háziorvos látja el az ügyeleti szolgálatot. Ezen kívül éjszakai ügyelet van, amit fent kell 
tartani. Erre némi finanszírozási keret is van. a kistérségben az orvosok és az önkormányzatok 
megállapodtak abban, hogy azért, hogy az orvosoknak ne kelljen rendelési időben kirohangálni és a 
betegeket ott hagyni a váróban ezért az orvosok havi 45 000 forinttal hozzájárulnak ahhoz, hogy ez 
a szolgálat ne csak éjszakai ügyelet legyen, hanem 24 órás. Ez nem elég, hogy a teljes költséget 
lefedjék, ehhez mindig az önkormányzatokat is meg szokták kérni, hogy támogassuk ezt a rendszert. 
Ennek a következménye ez a második dolog, ami a 24 órás szolgálatot jelenti. A 24 órás szolgálatot 
nem kéri Baks csak a rendes időn kívüli időszakot finanszírozza. Ez szét van általában bontva, ezt 
most nem látom ebből az adatból. Az látható, hogy durván olyan 30%-os az emelkedés. A mi 
esetünkben 663 000 forinttal több igény van, mint amennyit tavaly fizettünk. Én azt javaslom, hogy 
most egyelőre ezt a döntést ne hozzuk meg hanem én még tovább elemzem ezeket az adatokat és 
azt el fogom nektek küldeni, hogy világosabban lássatok. Valamilyen szinten a mai nap a 
polgármesterek megbeszélésén a Nagy Zsolt is részt vett és azzal indokolta a plusz költségeket, ami 
valamilyen szinten már megalapozza azt, hogy könnyebben hozzunk majd döntést, hogy az 
egészségügyi dolgozóknak az óradíját fel kellett emelni azért, hogy működjön a rendszer 850 forintról 
1400 forintra. Az orvosoknak az ügyeleti díját pedig 2800 forintról 3500 forintra azért, hogy 
működjön ez a történet, mert egyébként nem lehetne orvost találni. Küldök majd nektek egy 
kimutatást, hogy valóban leolvasható a tavalyi tervek és az idei tervek között. Erre fogok tudni még 
némi magyarázatot adni. Mindennel együtt azt mondom, hogy én még nem tartom alkalmasnak ezt 
a kérvényt, hogy erről határozatot hozzunk.  
 
Sági Mihály képviselő: Még többet is mondott erről a témáról Gábor. Kivitattuk ezt a témát a 
bizottsági ülésen részleteiben ennél sokkal többet és arra az elhatározásra jutottunk, hogy a 
bizottság azt javasolja a képviselő-testületnek, hogy azzal értsünk egyet, hogy ebben a formájában 
ezt a támogatást nem tudja támogatni. Van egy érvényes szerződésünk és egy érvényes 
támogatásunk azt január 1-től továbbra is folyósítjuk, amit a tavalyi képviselő-testület jóváhagyott. 
Egyelőre erről így tovább ne nyissunk vitát. Amikor majd Gábort is úgy tájékoztatják akkor 
belemerülünk a vitába.  
 
Máté Gábor polgármester: Én most azt mondom, hogy nem bonyolódnék bele.  
 
dr. Jaksa Tibor jegyző: Az Előkészítő Bizottság azt javasolta a képviselő-testületnek elfogadni, 
hogy a 2019. végi havi támogatási összeget fizetnénk január 1-től kezdődően egészen addig amíg 
Pusztaszer Községi Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete elfogadásra nem kerül.  
 
Máté Gábor polgármester: Március közepéig el fogjuk dönteni, hogy ezt március közepétől vagy 
április 1-től vagy január 1-től visszamenőleg támogatjuk-e vagy sem. Tavaly egyébként az a döntés 
született, mivel tavaly nagyon durván belegázoltunk ebbe a rendszerbe nagyon komoly táblázatokat 
csináltam meg számításokat. Erről fogunk még a következő alkalommal beszélni és akkor mindenki 
egy kicsit világosabb lesz. Az eddigi döntésünket továbbra is fenntartva, amit eddig fizettünk azt 
továbbra is fizetjük. Aki ezt így 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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5/2020.(I.29.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Döntés a Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2019. évi finanszírozásáról 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ 
Nonprofit Kft. által végzett járóbeteg szakellátás és 24 órás ügyeleti tevékenység ellátására a 2019. 
évi támogatási összeg havi időarányos részének megfelelő összeget állapít meg és folyósít Pusztaszer 
Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotásáig. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 
4.) Gazdálkodás helyben 
5.) Irattár 
 
 
5. napirendi pont: Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről 
 
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, polgármester tájékoztatója.  
 
Sági Mihály képviselő: Tudom, hogy arról volt szó, hogy az egyebekben beszélünk róla ha 
egyetértetek vele vegyük előre a tiszteletdíj témát.  
 
Máté Gábor polgármester: Igen, éppen ezzel akartam kezdeni. Fölmerült a dolog és a költségvetés 
előtt valamilyen módon ezt le kell reagáljuk legalább informális szinten, hogy milyen irányba 
menjünk. Az elmúlt 30 évben egy darabig az volt a rendszer, hogy a képviselők nem éltek a 
tiszteletdíj meghatározásával. A képviselő-testület saját magának határozza meg ezt a díjat. Mikor 
odáig jutottunk, hogy nem veszünk fel díjat és társadalmi munkába csináljuk azt, amit csinálunk, 
azért mondom így mert képviselő is voltam annak idején. Arra jutottunk, hogy azért tudjuk azt, hogy 
ha már lemondunk egy ilyen összegről akkor hol hasznosul ez a dolog. Ekkor jött az ötlet, hogy 
legyen egy képviselői alap, amit a költségvetés keretében meghatározunk az anyagi 
lehetőségeinkhez mérten minden egyes évben és azt a képviselői alapot a képviselők különböző 
közcélú feladatok ellátására, támogatására fordítják. Ennek az lett az előnye, hogy a teljes összeg 
hasznosult. Nem kellett adót fizetni, mert ez ugye, ha úgy nevezett képviselői tiszteletdíjat 
határozunk meg maguknak akkor annak vannak járulékai. Jelentősebb hasznosulás tud lenni ebben 
az esetben nincs különböző teher rajta és 100%-ig a falu érdekében tudjuk használni. Ez a dolog 
főleg egy új képviselő-testület alakulásánál mindig végig szoktuk gondolni, hogy milyen irányba 
menjünk, tartsuk-e meg azt a rendszer, ami eddig volt, hogy tiszteletdíjat nem vesz fel a képviselő-
testület, de a képviselői alappal való rendelkezés és ez általában 250 000 forint volt és ennek nincs 
akadálya, hogy az idén is legalább ennyi legyen. Ennek mellé téve a dolgot én a Henit megkértem, 
hogy csináljon egy számítást arról, hogy ha úgy döntünk, az eddigiek folyamán ez hat főt érint, hat 
fő tud fölajánlani a polgármester nem. Nekem vannak egyéb kereteim, ha valamit akarunk csinálni 
van döntési lehetőségem a költségvetésben. Ez 1 500 000 forint eddig és erre az idén van 
lehetőségünk. Ha úgy döntünk egy körülbelüli összeget, én azt mondtam a Heninek, hogy nézzünk 
egy nettó 30 000 forintos összeget. Ha nettó 30 000 forintos tiszteletdíjban gondolkodunk akkor ez 
egy bruttó 35 000 forintot jelent és ebben az esetben ez 2 228 000 forintos költséggel járnak az 
önkormányzatnak. A feladat az lenne, hogy mindenki gondolja át, nem feltétlen kell most mondani, 
érvelni sem, de aki akar érvelhet. A következő testületi ülésig, mire az anyagot kiküldjük mindenki 
én felém jelezze, ha most nem tudja eldönteni, hogy melyik irányba javasolná a mozdulást.  
 
dr. Jaksa Tibor jegyző: Ami ebből a táblázatból kimaradt, hogy van egy olyan verzió, hogy 
tiszteletdíjat is kaphat a tisztelt képviselő úr vagy hölgy és a képviselői alappal is megmarad a 
rendelkezése.  
 
Máté Gábor polgármester: Én most a két végletet mondtam el.  
 
Sági Mihály képviselő: Azt támogatom, amit a jegyző úr mondott, hogy maradjon meg a képviselői 
alap, amivel rendelkezünk, mert az a falu érdekét szolgálja. Viszont én most amellett vagyok hisz 
nem én kezdeményeztem több képviselő társammal beszéltem és a szavazásnál nem leszek itt, ma 
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az mellett kell döntenünk, hogy legyen vagy ne legyen. Ha azt mondjuk, hogy ne legyen képviselői 
tiszteletdíj akkor amit Gábor mondott nem kerül 12-én beterjesztésre, ha azt mondjuk, hogy legyen 
akkor ki kell dolgozni Heniéknek 12-re. Én pillanatnyilag azt támogatom, amit a képviselő társaimmal 
már megbeszéltünk nem én kezdeményeztem Mesi is ebben benne volt, ő kezdeményezte, hogy 
legyen képviselői tiszteletdíj. Összegről nem kívánok tárgyalni, de legyen képviselői tiszteletdíj. 
Elnézést kérek, de nekem el kell mennem.  
 
 
 
Sági Mihály képviselő távozott; a jelen lévő képviseelő-testületi tagok száma: 5 fő. 
 
 
 
Máté Gábor polgármester: Kíván-e most mondani valaki valamit, nem feletétlen kell erről beszélni. 
Most egy probléma felvetés volt. Február 12-ig nekünk valamilyen irányt kellene venni.  
 
Kósáné Buknicz Mária képviselő: Én is sokat gondolkodtam rajta, beszéltem Henivel is, én, ha 
van ilyen lehetőség, hogy maradjon a képviselői alap is, én azt szeretném, én nem szeretném nagyon 
megterhelni az önkormányzat költségvetését mivel elég kis település vagyunk én is szeretném azt, 
hogy maradjon valamennyi kis alap meg akkor valamennyi kis képviselői tiszteletdíj. Én lejjebb 
tenném akkor a képviselői alapot mert az már jóval megterhelőbb az önkormányzatnak, ha mind a 
kettő ugyanabban a formában megy.  
 
Máté Gábor polgármester: Itt különböző szintek lehetnek.  
 
dr. Jaksa Tibor jegyző: A csengelei oldalon is ez most éppen a holnap testületi ülésen kerül 
napirendre, ott az volt az irányvonal, hogy egy ilyen nettó 50 000 forintos tiszteletdíjat kapjon a 
polgármester és az alpolgármester kivételével az öt képviselő-testületi tag. Ez egy bruttó 75 000 
forintos összeget jelent, nem tudom, hogy ez milyen fogadtatásra fog lelni holnap. Abszolút nem 
ragoztuk túl ezt a rendeletet, nincsen jelenléthez kötve, nincsen szankcionálva semmi. A bruttó 
75 000 forint/fő/hó ez éves szinten egy 5 000 000 forintos terhet jelent a csengelei képviselő-
testületnek, és mondjuk ott képviselői alap az nincsen.  
 
Körmendi Zsuzsa képviselő: Én támogatom az elmúlt években bevált hagyományt ezzel a 
képviselői alappal és én azt gondolom, hogy az én elgondolásom szerint abból ezek a pénzek falusi 
rendezvényekre lettek fordítva, gyerekekre lettek fordítva, tehát nem voltak rossz helyen és ez által, 
hogy ebből az alapból lettek vagy az iskolásoknak egy utazás vagy kirándulás vagy bármi az 
önkormányzat költségvetése lett kevesebb. Marika mondja, hogy csökkentsük az összegét, én ezt 
nem támogatom, mert ha lecsökkentjük akkor kevesebb lesz a felajánlható összeg az egyéb 
rendezvényekre akkor úgyis önkormányzati költségvetéshez kell folyamodni. Én képviselői 
tiszteletdíjra nem tartok igényt semmiféle képpen. Maximálisan azt támogatom, hogy ami 
lehetőségünk van azt az alapba be tudjuk ajánlani.  
 
Máté Gábor polgármester: Egy gesztus lehetőség volt az biztos és nem kis összeg volt, 250 000 
forinttal már elég komolyan lehetett támogatni a dolgokat.  
 
Körmendi Zsuzsa képviselő: Én azért is gondolom így, mert mi rendszeresen tudtunk ebből 
profitálni mind a Falukarácsony rendezvényre, gyereknapra, bárhova és tényleg nagy segítség egy-
egy rendezvénynél, vagy akár a bálaknál is olyan anyagbeszerzésre a Terike néni jóvoltából hozzá 
tudtunk férni, ami tényleg nagy segítség volt és annál több haszon maradt. Szerintem ez egy jó ötlet 
és én továbbra is ezt támogatom.  
 
Katona Mária képviselő: Nem tudom a költségvetést mennyire terheli meg, ha mondjuk mind a 
kettő lenne, én azt támogatnám. Az elmúlt hónapokban beszélgettem ismerősökkel más 
településekről, akik vagy voltak képviselők, vagy éppen jelenleg azok és értetlenük hallgatták hogy 
nekünk nincs ilyen hogy képviselői tiszteletdíj, illetve én is csodálkoztam, hogy nekik van. én nem 
tudtam, hogy nincs és miért nincs. A fölajánlható összegről természetesen tudtam, különböző 
programok kapcsán, mikor megmondták, hogy kinek a felajánlásából jött létre bármilyen 
rendezvény. Évekkel ezelőtt az iskolában is voltak ilyen programok, az utóbbi években én ilyet nem 
hallottam, hogy valakinek a képviselői alapjából csináltunk bármit. Pályázatokból mennek a mostani 
programok, illetve a szülői közösség által felajánlott összegekből. Én úgy gondolom, hogy a 
képviselő-testület is ha lelkiismeretesen végzi a dolgát már pedig igen akkor megérdemli azt hogy 
kapjon valamilyen képviselői díjat.  
 
Máté Gábor polgármester: Arra szeretnék javaslatokat kérni majd, hogy akkor ez összegben mit 
jelentsen.  
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Körmendi Zsuzsa képviselő: Tudom, hogy szoros a határidő, de én ezt egy olyan fontos kérdésnek 
ítélem, amit én azért meghallgatnám Bitó Zsolt képviselő társunk véleményét is.  
 
Máté Gábor polgármester: Vele fogok beszélni személyesen majd. Azt tudom mondani, hogy nem 
vagyunk egyedül ezzel a témával mert Ópusztaszeren még képviselői alap sincs, mindenki teljesen 
ingyen csinálja a dolgot. A képviselő-testületnek saját joga erről dönteni. Én ezzel a témával 
kapcsolatban nem fogok szavazni ezt már most előre mondom, mert nem vagyok érintett ebben a 
témában. Véleményem lesz róla természetesen, ha szavaznék melyik irányba mennék. Azt 
gondolom, ami eddig volt jól működött, bevált, én azon nem változtatnék, de ha a képviselő-testület 
úgy dönt természetesen jogában áll ezen változtatni. Konkrét javaslatokat kérek, mert én nem fogok 
tudni ebben javasolni. Mondanám tovább a dolgokat. Fölmerült egy probléma. Tudjátok azt, hogy 
életkezdési támogatást szoktunk adni az újszülötteknek. Az első szülöttnek 30 000 forintot a második 
szülöttnek 40 000 forintot a harmadik szülöttnek pedig 50 000 forintot és aztán minden következő 
gyermeknek 50 000 forintot. Ez a pusztaszeri állandó lakhellyel rendelkező újszülötteknek adjuk. A 
következő probléma merült fel, van két eset amikor nem lakik itt Pusztaszeren az illető, de ide van 
bejelentve a gyermek is meg az illető is, de évek óta nem lakik itt. A jelenlegi szabályozásunk erre 
nem tér ki, ugyanis erre nem gondoltunk. Az idősek támogatásánál gondoltunk rá, mert kikötöttük, 
hogy életvitelszerűen Pusztaszeren kell, hogy lakjon. Csak problémaként vetem fel, hogy mindenki 
gondolkodjon el rajta, nem kell most dönteni róla, de a következő képviselő-testületi ülésen ezt 
szeretnénk előhozni. Én azzal a javaslattal fogok előállni, hogy azok az újszülöttek kapják, akik 
életvitelszerűen a szülők is itt laknak. Akik megszületek eddig azokat nem diszkriminálhatjuk. Két 
esetben ez a kifizetés megtörtént és itt merült föl a probléma. A szándékunk az volt, hogy az itt élő 
gyerekeket támogassuk. A polgármesteri hivatal akadálymentesítésére hat helyről kértünk 
árajánlatot. Maga a kivitelezésre 2 425 000 forint volt a tervezői költségbecslés. A pályázatot úgy 
tudjuk beadni, hogy valamire hivatkoznunk kell, hogy mi a műszaki tartalom és az mennyibe kerül. 
Mivel a kivitelezőt árajánlattal szoktuk megkínálni ezért a pályázat előtt ezt nem tudjuk megtenni 
mivel tervezővel dolgoztattuk ki ezt feladatot, hogy ez hogyan alakuljon és meg volt határozva 
nagyon precízen 2 500 000 forint keret, aminél többet nem költhettünk rá. Kivitelezésre ez a 
2 425 000 forint maradt. Mikor ez a pályázat támogatást nyer, akkor öt helyre küldtük ki az 
árajánlatot a műszaki tartalommal, de nem közöltük senkivel sem a tervezői költségbecslést. 
Mindenkire rábíztuk, hogy ezt a műszaki tartalmat mennyiből tudja elkészíteni. Senki nem tudta, 
hogy a tervezői költségbecslés mennyi. Öt helyről kértünk árajánlatot egy Pribliczki Pál nevű szegedi 
vállalkozótól, akit Misi hozott ide a rendszerbe, de még eddig nem sikerült vele szerződést kötnünk. 
Sági Jánostól kértünk árajánlatot, ő balástyai vállalkozó, Sisák Lászlótól kértünk árajánlatot, ő 
kisteleki vállalkozó és két pusztaszeritől Jéga 2000 Bt-től és Zsikó Tibortól kértünk árajánlatot. Az öt 
árajánlat kérésre kettő árajánlat érkezett. Mindenkit telefonon is felhívtunk, hogy küldjék. 
Pillanatnyilag több árajánlat nem jött be, viszont a munkákat el kell kezdeni. A Sisák László árajánlata 
az 3 200 000 forintról szól, a Jéga 2000 Bt-jé pedig 2 746 000 forintról. Mintegy 320 000 forinttal 
magasabb, mint ami egyébként rendelkezésre áll. Csak információként mondom, hogy nyilván a 
legkedvezőbb a Jéga Robiék féle ajánlat velünk tudunk szerződést kötni a későbbiekben. Az 
útépítésre szintén kértünk árajánlatot több helyről is oda meg éppen a Jégáék nem adtak be 
árajánlatot. Ott az építést a Harmath Sándor féle csapat fogja kivitelezni. Tanya villamosítással 
kapcsolatban csak annyit, hogy akinek tanyasi lakosokkal van kapcsolata lesz a jövő héten egy 
tájékoztató Kisteleken. Napelemek, ivóvízellátás és szennyvíz kezelés témája van amire maradt a 
Kormánynál keret és április 3-ig lehet beadni a pályázatot. Ha tudtok ilyen tanyán élőt, akkor 
hirdessétek az igét. Másik dolog, költségvetési téma lesz szeretnénk a PISZE sportegyesületet 
kiemelten támogatni az idén valamilyen formában. Azt tudnotok kell, hogy körülbelül 3 éve volt egy 
olyan, hogy az országosan első háromba bekerülő versenyzőket különböző összegekkel 
megtámogattuk és a Decathlon áruházban vásárolhattak. Beszéltem a Tiborral, hogy most megint 
szeretnénk egy ilyen gesztust tenni az egyesület felé és most abban állapodtunk meg hogy az lenne 
jobb, ha nem személyre szólóan tennénk meg ezt a dolgot nem eredményhez kötnénk, hanem a 
teljes egyesületnek a lábtoll-labda mezeit megfelelő méret szórásban megújítanánk, illetve egyen 
mezt produkálnák számukra. Ha ezt jónak látjátok, akkor a Tiborral kidolgozzuk a költségvonzatát.  
 
Körmendi Zsuzsa képviselő: Kérdésem lenne, mert ezt sem látom át, hogy a lábtollasok a PISZÉN 
keresztül, hogy működnek költségvetésileg. Én csak arra tudok hivatkozni, amit több szülő jelzett 
felém, hogy valószínűleg, ha támogatva vannak a lábtollasok egyetlen kérdés merült fel, hogy a 
versenyek Újszászon meg egyéb helyeken zajlanak és sok esetben előfordul, hogy a benzin költséget 
a szülőknek kell finanszírozni. Ez nem történhet egyesületi pénzből, erre nincsen keret, vagy ezért 
miért így zajlik?  
 
Máté Gábor polgármester: Így döntöttek amikor jönnek hozzánk segítségért, mindig segítünk. Ha 
bármilyen segítséget kérnek azt meg tudjuk adni. Egy szülőnek az útiköltségét mi nem tudjuk 
fedezni. Van kifejezetten országgyűlési képviselői információ kérés, hogy melyek azok a civil 
szervezetek, akik a falu részéről támogatást érdemelnek. Vannak pályázatok, amiknek neki lehet 
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HATÁROZATOK JEGYZÉKE 
 

Sorszám Tárgy Határidő 
1/2020.(I.29.)Kt. határozat Napirendi pontok elfogadása azonnal 
2/2020.(I.29.)Kt. határozat A Képviselő-testület 2020. évi munkaterve azonnal 
3/2020.(I.29.)Kt. határozat Pusztaszer Községi Önkormányzat 2020. évi 

rendezvényterve 
azonnal 

4/2020.(I.29.)Kt. határozat A polgármester 2020. évi szabadság-ütemezési 
tervének jóváhagyása 

azonnal 

5/2020.(I.29.)Kt. határozat Döntés a Kisteleki Térségi Egészségügyi 
Központ Nonprofit Kft. és a Kisteleki Térségi 
Járóbeteg Szakellátó Kft. 2020. évi 
finanszírozásáról 

azonnal 

6/2020.(I.29.)Kt. határozat Polgármester tájékoztatója két ülés közötti 
időszak eseményeiről 

azonnal 

 







……/2020.(……………..)Kt. határozat 
 
Tárgy: A Képviselő-testület 2020. évi munkaterve 
 

H A T Á R O Z A T I  J A V A S L A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi munkatervét az alábbiak 
szerint határozza meg: 
 

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

2020. évi 
 

MUNKATERVE 
 
A képviselő-testületi ülések állandó napirendi pontja: 
 
Polgármester beszámolója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, valamint a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról. 
 
Február 
 
1.) A községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet első olvasatban 

történő tárgyalása 
2.) Pusztaszer Községi Önkormányzat 2020. évi közművelődési szolgáltatási terve 
 
Március 
 
1.) Rendelet-alkotás a községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 
2.) Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő 

három évre várható összegének megállapítása 
3.) A Szeged-Csanádi Egyházmegyével fennálló közoktatási-nevelési megállapodás felülvizsgálata 
4.) Pusztaszer Községi Önkormányzat 2020. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyása 
5.) Mezőőr beszámolója 
6.) Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítési lehetőségeinek felülvizsgálata 
 
Április 
 
Csengele Község Önkormányzata Képviselő-testületével együttes ülés keretében tárgyalva 
 
1.) A Kisteleki Rendőrkapitányság beszámolója Csengele és Pusztaszer Község 2019. évi 

közbiztonságáról 
2.) A Szegedi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi beszámolója 
3.) Jegyző beszámolója a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi működéséről 
 
Május 
 
1.) Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. beszámolója 
2.) Pusztaszer község 2019. évi belső ellenőrzéséről szóló éves összefoglaló jelentés megtárgyalása 
3.) A 2019. évben önkormányzati támogatásban részesült civil szervezetek pénzügyi 

beszámoltatása 
4.) Rendelet-alkotás a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról 
5.) Beszámoló a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkájáról 
6.) Beszámoló a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2019. évi munkájáról 
 
Június 
 
1.) Beszámoló a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola Pusztaszeri Telephelye munkájáról 
2.) Beszámoló a Kisteleki Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde Csizmazia György Tagóvodája 

munkájáról 
3.) Beszámoló a háziorvos munkájáról 
4.) Beszámoló a fogorvos munkájáról 
5.) Fogorvos megbízási szerződésének meghosszabbítása 
6.) Beszámoló a védőnő munkájáról 



7.) A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár szakmai tájékoztatója 
8.) Beszámoló a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása 2019. évi költségvetésének 

végrehajtásáról 
9.) Beszámoló a Térségi Intézményi Társulás 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 
Augusztus 
 
1.) A helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata az iskoláztatási célú 

települési támogatás nyújtásának lehetősége szerint 
 
Szeptember 
 
1.) Rendelet-alkotás a szociális célú tüzelőanyag juttatásáról 
2.) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi 

fordulójához 
 
Október 
 
1.) Megbízási szerződés Pusztaszer Községi Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési feladatainak 

ellátására 
2.) Pusztaszer Községi Önkormányzat 2021. évi ellenőrzési programjának és a 2021. évi ellenőrzési 

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

támogatás nyújtásának lehetősége szerint 
2.) Beszámoló a helyi adóztatásról 
3.) Közszolgáltatási szerződés a „PUSZTA-SZEM” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel 
4.) Zárt ülés: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott egyedi 

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



Időpont Rendezvény
18. Farsangi Táncház
30. Területi Hittanverseny

1. XII. Farsangi Lábtoll-labdaTorna
22. Iskolai farsang
28. Óvodás farsang

9. Csongrád Megyei Lábtoll-labda Diákolimpia
13. Nemzeti ünnep
15. Dobár sakk emlékverseny

Szegedi Látványszínház
Zenés irodalomóra

Április 13. Hagyományőrző húsvéti locsolkodás

1.  Arborétum futás
1. Szabó "Dobár" László pentanque emlékverseny
2. Jótékonysági bál

16. Honfoglaló-kupa Sakkverseny
29. Magyar Lábtoll-labda Napja
30. Óvodás ballagás

20. Iskolai ballagás
27. Falunap - Lovasnap
27.
28.

Gyereknap

Július 18. Volford Sakk emlékverseny

8. Munkástelepi napok
15. Új kenyér ünnepe
20. Salakpályás Vándorkupa Petanque verseny

Szeptember 19. Marhapörkölt-főző verseny

3. Szüreti bál és lovas felvonulás
10. V. Hét Halom Teljesítménytúra
22. Nemzeti ünnep
23. Salakpályás vándorkupa Petanque
24. Sakkverseny
30. Tökfaragó verseny

Színház
Zenés Irodalomóra

November Kertész László Emléktorna

4. Mikulásfutás
18. Falukarácsony
29. XIII. Szilveszter kupa egyéni lábtoll-labda verseny

Advent

A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják!

Augusztus

Október

December

2020. évi rendezvényterv

Január

Február

Március

Május

Június
20. Senior Lábtoll-labda Országos Bajnokság



Pusztaszer Község Polgármesterétől 
 
 

Előterjesztés 
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2020. január 29-ei ülésére 
 
Tárgy: A polgármester 2020. évi szabadság-ütemezési tervének jóváhagyása 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. (a továbbiakban Kttv.) 225/C. § (2) 
bekezdése rendelkezik a polgármester szabadság ütemezési tervének a jóváhagyásáról: 
 
„225/C. § (2): A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig 
jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben 
foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság 
igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a 
szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az 
igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti 
igénybe.” 
 
Fentiekre tekintettel a polgármester szabadságát a Kttv. 225/C. §-ában meghatározottak szerint 
kell megállapítani az alábbiak szerint: 
 
A Kttv. 225/C. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján 
január 31-ig meg kell állapítani a ki nem adott szabadságot – esetemben 3 napot – a tárgyévi 
szabadsághoz hozzá kell számítani. 
 
A Kttv. 225/C. § (1) bekezdése értelmében a főállású polgármester évi 25 munkanap 
alapszabadságra és 14 munkanap pótszabadságra, azaz 39 nap szabadságra jogosult. 
 
A Kttv. 225/C. § (4) bekezdése a következőket tartalmazza: a polgármesternek a szabadságot az 
esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni 
 
Fentiek alapján a polgármester törvény szerint meghatározott szabadsága 2020. évben 42 nap. 
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést 
megtárgyalni, és a mellékelt határozati javaslatot elfogadni. 
 
Pusztaszer, 2020. január 23. 
 
 Máté Gábor 

polgármester 
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……/2020.(…………)Kt. határozat 
 
Tárgy: A polgármester 2020. évi szabadság-ütemezési tervének jóváhagyása 
 

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

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX tv. (a továbbiakban Kttv.) 225/C.§ (1) – (4) bekezdéseiben foglaltak alapján Máté 
Gábor főállású polgármester 2020. évi 42 nap szabadsága igénybe vételét a melléklet szerinti 
szabadság felhasználási ütemezésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.  
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) Gazdálkodás helyben 
4.) Irattár 
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..../2020.(……) Kt. határozat melléklete 
 

NÉV 
2020. évre 
járó napok 

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

Máté Gábor 
polgármester 

 
Áthozott: 3 
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Összesen: 42 
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