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JEGYZŐKÖNYV 
 

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 
 
Az ülés  

 időpontja: 2020. szeptember 30. 

helye: Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltsége 

6769 Pusztaszer, Kossuth utca 45. 

minősítése: nyilvános 

jellege: rendes 

sorszáma: 2020/8 

 
Jelen vannak: 
 Máté Gábor polgármester 

Bitó Zsolt képviselő 

Katona Mária képviselő 

Kósáné Buknicz Mária képviselő 

Nagy Emese képviselő 

Sági Mihály képviselő 

dr. Jaksa Tibor jegyző 

Tóth Mónika jegyzőkönyv-vezető 

Hiányzik: 

 Körmendi Zsuzsa képviselő (később érkezett) 

 
Máté Gábor polgármester: Üdvözlöm a Képviselő-testületet. Megállapítom, hogy a Képviselő-
testület határozatképes, a hét fős tagságból jelen van hat fő. Négy napirendi pont került kiküldésre 
előzetesen. Ezek alapján tárgyalta a bizottság is a témákat. Kérdésem, hogy egyéb napirendi pontra 
van-e javaslata valakinek? Amennyiben nincs, aki a napirendi pontokat 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: 
 
53/2020.(IX.30.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az alábbi napirendi pontok 
megtárgyalását: 
 
1.) Rendelet-alkotás a szociális célú tüzelőanyag juttatásáról 
2.) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi 

fordulójához 
3.) Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről 
4.) Kérdések, bejelentések 
 
Határidő: azonnal 
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Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) Irattár 
 
 
 
1. napirendi pont: Rendelet-alkotás a szociális célú tüzelőanyag juttatásáról 
 
Máté Gábor polgármester: Első napirendi pont, rendelet-alkotás a szociális célú tüzelőanyag 
juttatásáról. Amint azt az előző testületi ülésen határoztuk, végül lágy lombos tűzifát igényeltünk, 
mert a sok-sok előnye a barna kőszénnek mellett olyan hátrányai vannak, hogy a használhatósága 
nem annyira jó. Akkor vállaljuk be azt a plusz áldozatot, hogy akkor legyen olyan tüzelőanyag a 
rendelkezésre, amit szívesebben használ a lakosság. Ez alapján érdeklődtem a kemény lombos tűzifa 
ne állt rendelkezésre megbízható forrásból. Azt javasolták, hogy lágy lombos tűzifa legyen. 109 erdei 
m3 tűzifát nyertünk, 150-re adtuk be a pályázatot. Ennek megfelelően kell határozatot hoznunk arról, 
hogy ez milyen formában milyen feltételek mellett kerüljön kiosztásra. Nagy módosításokat nem 
tettünk az eddigiekhez képest. Azt kell tudni, aki ennek nem volt még részese, hogy amikor tűzifát 
adunk, akkor szén esetében is az idekerülése, Pusztaszerre való szállítása és a 
kedvezményezetteknek való kiszállítása is az önkormányzatot terheli. Az önrészen felül 
természetesen. Az önrész a tűzifa költségének az önrésze. Egyáltalán nem mindegy, hogy ez milyen 
költségekkel jár. Miután megkaptuk a pontos értéket a 109 m3-re a Vízhányó Lacival egyeztettem, 
hogy akkor azt honnan tudjuk beszerezni. Ő próbálta azt, hogy minél közelebb legyen, ne kelljen 
messze menni és az ópusztaszeri erdészház, Hegedűs Misi féle tanya mellett van egy rakat, illetve 
örömmel mondta, hogy a Papp fenyvesbe is termelnek ki egy területet. Elmentünk, megnéztük a 
szürke nyárt, ilyen 40-50 cm átmérőjű rönkök vannak, amit sem pakolni nem tudunk, sem darabolni. 
Inkább megnéztük az ópusztaszerit, nem sokkal van távolabb. Ott már kedvezőbb volt a helyzet, 
mert ilyen 20-25 cm-es átmérőjű a többsége. Ott is vannak azért 40-50 cm-ek, de majd megküzdünk 
vele. Ami előny viszont, hogy azok 2 m-ek, nem 1 m-ek. Ebből adódóan a szállításkor a rakodás 
géppel könnyebb lesz. Ilyenkor azt szoktuk csinálni, hogy a 109 m3 a volt gyakorlókerthez fogjuk 
lerakni. Van egy kalodánk, amibe ezt be szoktuk rakni. Mivel ezek 2 m-ek, ezért félig fogjuk rakni, 
így rakunk 1 m3-es rakatokat. Utána ezt fogjuk tudni majd a későbbiekben darabolni, osztani stb. 
ezek azok a tevékenységek, amiket meg kell vele tennünk. Annyi módosítás történt a határozatban 
az előző évekhez képest, hogy alsó limitet nem a 22 800 Ft-hoz, hanem az öregségi nyugdíj 
minimumhoz kötöttük az értéket. Ezt abból a megfontolásból gondoltam én így, hogy azt 
tapasztaltuk, hogy voltak olyan igénylők, akik kiestek ebből a rendszerből, mert mondjuk 25 000 Ft 
volt az egy főre jutó jövedelem, ami még mindig nagyon kevés és még mindig fontos lenne, hogy 
segítsünk rajtuk. Most ezen egy kicsit emeltünk. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesz most ilyen 
problémánk esetleg, de szélesebb lesz a mozgásterünk. Nyilván ez azt is hozza, hogy esetleg több 
igény fog bejönni. Általában úgy szokott lenni, hogy a kérelmezők listáját a polgármester dönti el, 
hogy ki mennyit és milyen formában felel meg, de nyilván nem szoktam ezt önállóan megtenni, 
hanem azt a gyakorlatot fogom most is követni, amit eddig, hogy lesz egy elképzelés, egy gondolat, 
azt táblázatba foglalom, elküldöm nektek és ha valakinek van hozzáfűzni valója vagy kis módosítási 
javaslata, akkora azt szívesen vesszük mert lehet hogy valamit én nem veszek észre és olyan 
információ jön, amit minden képpen akceptálni kell. Ennyi van-e kérdés a témához?  
 
Sági Mihály képviselő: A bizottság elfogadása javasolja.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm.  
 
Bitó Zsolt képviselő: Nekem lenne egy kérdésem, hogy van 1 m-es és van 2 m-es is. Így kerül 
átadásra a lakosoknak?  
 
Máté Gábor polgármester: Elvileg nem, feldarabolva kellene kivinnünk. Ezt meg fogjuk tenni, ha 
meg tudjuk, de ha valaki azt mondta, hogy ő el akarja vinni egészben, elviheti. Nekünk a kiszállításról 
is elvileg gondoskodni kell, de ez úgy szokott lenni, hogy ha valaki azt mondja, hogy nem tudja 
kivárni azt amikor mi azt ki fogjuk szállítani, akkor elviheti. Február végéig kell nekünk ezt 
kiszállítani. Elvileg nem kellene kapkodnunk. Akit úgy ítélek meg, hogy föl tudja darabolni, annak 
legfeljebb kiszállítjuk és lerakjuk egészbe, aztán úgy darabolja ahogy akarja, ez a kapacitástól függ.  
 
Bitó Zsolt képviselő: Teljesen egyetértek. Egy dolgot szeretnék megjegyezni, és majd mérlegelni 
fogod, hogy a szembe szomszédunk, ahol ott egy fiatalember és ha kapnak, azt a nagynénje fogja 
feldarabolni.  
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Máté Gábor polgármester: Ilyen jelzéseket szívesen veszek. Itt több ember, több szemmel lát.  
 
Bitó Zsolt képviselő: Egyetlen dolog van még, hogy ha közmunkásokkal akarjuk feldaraboltatni 
arra nagyon figyeljünk oda, hogy csak olyan ember dolgozhat láncfűrésszel, akinek erről vizsgája 
van.  
 
Máté Gábor polgármester: Ez egyértelmű. Aki elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás módja: nyílt 
A szavazás számszerű eredménye: 
6 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő önkormányzati rendeletet alkotta: 
 

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

10/2020.(X.1.) önkormányzati rendelete 
 

a szociális célú tüzelőanyag juttatásáról 
 
(A hivatkozott önkormányzati rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
 
 
 
2. napirendi pont: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához 
 
Máté Gábor polgármester: Következő, csatlakozás a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati 
ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához. Ez már mondhatom, hogy több évtizedes történet. Minden 
esetben támogatjuk ezeket az elképzeléseket. Volt, hogy differenciáltan támogattunk havi 2-4000 Ft 
körüli összegekről volt szó. Az utóbbi időben úgy tűnik, hogy nem nagyon volt még a differenciálásra 
sem szükség vagy indokoltság. Most egyelőre annyit kell, hogy továbbra is akarunk-e ebben részt 
venni. Mindenképpen azt javaslom, hogy igen. Aztán a részleteket majd később. Van-e kérdés? 
Amennyiben nincs, 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: 
 
54/2020.(IX.30.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi 

fordulójához 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a „Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint 
az elektronikus adatbázis használatáról” című dokumentumot aláírja. 
 
Határidő: 2020. október 1. 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
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A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
4.) Gazdálkodás helyben 
5.) Irattár 
 
 
 
3. napirendi pont: Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről 
 
Máté Gábor polgármester: Polgármester tájékoztatója. Elég hosszú a listám, de azért nem tart 
olyan sokáig. Azt tapasztaltam, hogy mindenki megkapta a szennyvízzel kapcsolatos információs 
anyagot. Volt már egy ilyen felmérésünk, akkor 48 fő jelezte, hogy őt érdekelné ez a dolog most 16-
an jelezték összesen.  
 
Bitó Zsolt képviselő: Ez ennyi háztartás ugye?  
 
Máté Gábor polgármester: Természetesen.  
 
Bitó Zsolt képviselő: Hány ingatlan van, ahol ezt meg lehetne tenni? Ezt csak az arányok miatt 
akarom tudni.  
 
Máté Gábor polgármester: Ez töredéke, mivel itt most nincs kizárva a tanya sem. Most pontos 
adatokat nem tudok mondani, de amikor szórólapozunk tanyára is, mindenhova küldünk ki anyagot, 
akkor ilyen 580 körüli az ingatlan szám, amibe laknak is. Vannak üres tanyák meg üres házak is. Ez 
akkor is nagyon kevés, főleg, hogy a tanyát is bele tudjuk venni a rendszerbe. Én azt gondolom, 
hogy nem veszik eléggé komolyan ezt az emberek, másrészt meg azt gondolják, hogy beleszállok 
akkor, amikor majd elindul ez a történet. Nekünk sokkal jobb lenne a kommunikáció, ha tudnánk ki 
az, aki legalább érdeklődik. Semmilyen elkötelezettséggel nem jár ez a dolog. Ha lesz hirdetmény 
ne kelljen már mindenkinek elküldeni, hanem tudjuk azt, hogy ki az, aki konkrétan érdeklődik, mert 
azt akkor célzottan hirdetjük meg. Neki meghívót küldünk. Az egész lakosságnak pedig a 
Facebookon, meg a hirdetőkön ki fogjuk tenni, senki sem lesz kizárva ebből, hogy amikor konkrét 
információk jönnek akkor ne kelljen túllöni a kommunikációs térbe.  
 
Bitó Zsolt képviselő: Igazából bennem fölmerül majdnem mindig ilyenkor, hogy van a tájékoztatás, 
van a szórólap, de nem elég. A célegyenesbe levő szennyvízkezelő rendszer, amit ide tervezünk vagy 
ugyanaz a cég vagy hasonló elven fog működni? Nem tudom ennek a megvalósulása mikor lesz 
reális, az lehet egy referencia.  
 
Máté Gábor polgármester: Lehet, én ezt szerettem volna mindig is tenni, csak eddig sosem 
tudtunk ebben rámozdulni. A mostani pályázat éppen ezt célozta volna meg. Pillanatnyilag most ott 
vagyunk, hogy van összesen 57 jelentkező, aki valami aktivitást mutatott a téma iránt.  
 
Bitó Zsolt képviselő: Arra gondoltam, hogy egészen pontos legyek, hogy tudjuk-e, hogy a 
közösségi ház szennyvízkezelő rendszer kivitelezése mikor indul meg?  
 
Sági Mihály képviselő: Én azt kérem, hogy polgármester úr mindig mondja végig.  
 
Máté Gábor polgármester: A tornaszoba egy pályázat, az van, hogy a Magyar Falul Programban 
megállapodtunk, hogy ki mire pályázik. A pályázati kiírások aztán lettek ismertek és aztán 
szembesültünk azzal, hogy milyen követelmények vannak. Mi ezeknek próbáltunk megfelelni 
amennyire lehetett, de sajnos a pályázati kiírások annyira bonyolultak és annyira nem egyértelműek, 
amire, ha válaszokat keresünk keressük a támogató hatóság megfelelő emberét vagy nem találjuk 
meg vagy nem veszik fel, vagy nem válaszolnak. Ha felveszik és válaszolnak akkor mindig mondják, 
hogy de erre nem lehet hivatkozni a későbbiekben. Mi beadtuk a pályázatot. Olyan jellegű 
hiánypótlások jöttek ezzel kapcsolatban, hogy ha ezt a pályázatot támogatni fogják végül, akkor 
nagyon csodálkozni fogok. A szerdai napon kaptunk egy hiánypótlást, hogy hétfőre mindent 
pótoljunk. Ebben volt olyan, hogy éppen a szellőzőrendszer árajánlatában lévő cég mögött nem volt 
olyan mérnök, aki az ő mérnöki listájukban benne lenne. A pályázati kitételben szükséges, ha 
releváns azt, hogy releváns-e senki nem tudta megmondani. Mivel annyira szoros volt a határidő, 
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mire kiderült, hogy Orovecz Zoliék nem tudják meg megoldani és keresni kellett egy másikat már 
nem volt más csak hogy azt az árajánlatot beadjuk. Majd a hiánypótlásban megpróbálunk akkor 
mozdulni. Az öt napos határidő létezhetetlen, hogy hiánypótlásba produkáljunk egy olyan új 
árajánlatot, ami mögött egy olyan tervező van, aki az ő listájukban benne van. meg tudjuk csinálni 
úgy tűnik, de 1,5-2 hét, mire ezen keresztül megy.  Emellé még olyan hiánypótlás is volt, csak hogy 
az anomáliákat érzékeltessem, hogy maradt egy kis pénz a rendszerben, abból bordás falakat 
rendeltünk. Meg is volt az árajánlat az Almus Patertől, aki az ország második legnagyobb iskolai 
eszközellátója. Nem volt megfelelő az árajánlat mert indokolni kellett, hogy az ilyen meg olyan 
törvényben előírt bordásfalnak megfelelő ez a bordásfal. Újra kértük az árajánlatot, ők már tudták, 
hogy miről van szó, mert nyilván nem először találkoztak vele. Azt is megkérdezték, hogy a bordásfal 
árajánlatába benne van-e a felszerelésnek a költsége és akkor nyilatkozzuk le, hogy ez benne van. 
Én meg lenyilatkoztam, hogy nincs benne, ezt önerőből fogjuk fölszerelni, eddig ez még sosem volt 
probléma. Nem tudok mit mondani igazából. Ez a következménye, hogy nem pontosak a pályázati 
kiírások, utólagosan mindenféle érdekességek jönnek elő belőle. Én kértem azt, hogy méltányossági 
alapon engedjenek egy szélesebb határidőt az 5 napon kívül, mert nem tudjuk produkálni a megfelelő 
mérnöki alátámasztást erre. Általában elég volt egy kivitelezői árajánlat is ahhoz, hogy egy ilyen 
jellegű szellőző rendszerről van szó. Ez a pályázat három részből jött össze a szennyvíz a 
klímarendszer és a bordásfal. A szennyvíznél is volt egy pici problémájuk, amit az egyik pillanatról a 
másikra meg tudtunk oldani. A méltányossági kérelembe még azt is beleírtam, hogy ha úgy érzik, 
hogy ez a klíma nem oké nekik, akkor legalább azt a részt adják ide, ami oké. Ezt még így el tudnám 
fogadni, de az hogy egy bordásfal vagy egy másik teljesen különálló szegmens miatt az egész dolgot 
kidobják ez nem tisztességes főleg egy Magyar Falu Program keretében. Amikor tudjuk azt, hogy se 
humán erőforrásba se anyagi forrásokba nem úgy vagyunk eleresztve, hogy mi ezeket a pénzeket 
csak úgy elengedjük. Nincs reakció rá egy hét óta. Ahogy mondod az lenne a jó, ha lenne egy általunk 
használt referencia.  
 
Bitó Zsolt képviselő: Nem is egészen a működésére gondoltam, hanem aki érdeklődik, az összes 
lépését végig nézni már ahogyan épül. Sokkal könnyebb annak, aki végig nézi ennek a folyamatát.  
 
Máté Gábor polgármester: Végig lehet nézni, mert a videókon rajta van. A szórólapon adtam egy 
elérhetőséget, aki ennyire bele akar mélyedni bele tud mélyedni, meg tudja nézni.  
 
Bitó Zsolt képviselő: Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy előmozdítsuk az 
ellehetetlenült szennyvíz kezelést.  
 
Máté Gábor polgármester: Mégsem jönnek az emberek ide. Én azt gondolom, hogy az 57 
háztartással már el lehet indulni. Emellé oda fogunk tudni tenni legalább egy önkormányzati 
intézményt, ez az óvoda lesz elsősorban. Ott a legsúlyosabb a probléma, az iskolánál is súlyos, de 
ott nagyságrendileg nagyobb, mint az óvoda. Az iskolában addig én nem építeném rá ezt a új dolgot, 
amíg a vizes blokkot nem tudjuk felújítani. Minden képpen az óvoda vagy az egészségház, ha annyira 
pici lesz a történet. A tornaszobát akkor ezzel el is mondtam. A traktorunk egyenesben van, jövő 
héten valószínűleg jön. Most a héten vizsgáztatják a traktort. Most kértük, hogy legyen benne a 
forgalmiba, hogy sárga lámpával is föl van szerelve, mert mi gyakran járunk a közutakon. Ennek az 
intézése folyamatban van. Az óvodai kerítésről a múltkor már mondtam, hogy az bukott, de nem 
tudjuk, hogy miért, nincs indok, azt mondják, hogy forráshiány. A vízműves problémával 
kapcsolatban már nagyon komoly egyeztetések vannak. A fő kivitelező tett egy ajánlatot, hogy 
milyen keretek között vállalná azt, hogy helyre tegye a kialakult problémát és hibát. Ma tárgyaltam 
az Alföldvízzel, hogy ő mennyiben tud ebben közreműködni. Az Alföldvíz technikai vezérigazgató 
helyettesével meg a divízió vezetővel beszéltünk. Ők elmondták az ő technológiailag is meg 
egyáltalán az ő vállalható szerepüket ebben a dologban, együttműködőek voltak minden képpen. A 
Probart felé azért még van egy kis igény, mert ezt a szűrőrendszert, azt mondta a kivitelező, hogy 
ez elvileg visszahelyezhető a megfelelően van kivéve. Mi ebben nem vagyunk szakemberek, hogy 
ezt hogyan lehet megoldani, ebben nem tudtunk reagálni, de az Alföldvíz igen. Az alapelv az, hogy 
a Bartuczék ezeket a csőcseléket csinálják meg szereljék be, az Alföldvíz a szűrőrétegeknek a 
kiszedését és a későbbi visszarakását megoldja. Ő nem vásárolhat semmit, mert ha vásárol neki az 
azonnal tovább kell számláznia valahova, de hova.  Itt tart a történet, úgy, hogy a következő a jövő 
héten a társulás le fog ülni a Tiborral és akkor ezzel előállunk. Utána van még egy ütemezés, egy 
hét körülbelül a csere és 10 településről van szó, egész pontosan 9-ről mert 2 településen ezt már 
megcsinálták. Van előre lépés, de minden képpen kerülni akarjuk azt, hogy bíróságra menjünk. A 
vírus helyzettel kapcsolatosan én ma reggel összehívtam a csapatunkat ugyanis a múlt héten 
szombaton is a Kőbarlang jelezte, hogy tartanának 11-ig diszkót. Aztán a héten megint jelezték, 
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hogy most szombaton megint tartanának. Végül is abban maradtunk, hogy mivel havi egy 
alkalommal lehet diszkót tartani ezt nem korlátoznánk be. A helyzet úgy adódott, hogy múlt hét még 
szeptember volt ez a hét meg már október. A havi egy még oké, de akkor nincs tovább. Ebben a 
véleményetekre azért kíváncsi vagyok. Nyilván önkormányzati rendeletbe lehetne ezt szabályozni, 
de számolva azzal, hogy most itt még ez nem tud rendszerré válni. Nem tud minden héten egy diszkó 
lenni, hanem itt a vége, eljutottunk a falig. Doktor úr is meg a jelen lévők is azt mondták, hogy ez 
még így bevállalható és utána havonta egy esetleg 11 óráig szigorúan.  
 
Bitó Zsolt képviselő: A fertőzésnek nincs különösebb jelentősége, a gyakoriságtól függ, én teljesen 
egyetértek.  
 
Máté Gábor polgármester: Szelektív kukák kérdése. Ma mindenki megkapta a levelet. Pénteken 
lesz a szelektív kukáknak a kiosztása itt az önkormányzat udvarán. Ha valaki nem tud itt lenni az 
aláírja a papírt és megbízhatja a szomszédot, vagy valaki családtagot. Idejön, leadja a papírt, arra 
ráírják a kukának a sorszámát és elviheti. Ez ugyanis nem volt világos, tegnap rá kellett telefonáljak 
a környezetgazdálkodási kft-re, azt ígérték, hogy küldik ide a leveleket és tegnap még semmi nem 
volt. Elnézést kértek és ma reggelre ez ideért. Teljesen korrekt a levél, teljesen tiszta minden benne 
szerintem. Aki nem tudja átvenni valamilyen oknál fogva, mivel egy konténerbe hozzák ide a 
kukákat, ezért zárható a konténer, itt hagyják, ha olyan mennyiségű kuka marad, amit nem tudunk 
mi esetleg valahova betárolni zárt helyre. Utána megtehetjük mi is azt, hogy a később jövőknek 
valamilyen formában kiosszuk majd. Láttuk, hogy olyan címek vannak, akik meghaltak, olyan címek 
vannak, akik nem laknak már benne, olyan címek vannak, akik eladták, nem az lakik benne, akinek 
a címén van, azok nem fogják megkapni a kukát mindaddig míg át nem jelentették. Ez fer is, mert 
legalább kiderül, hogy hol nem passzolnak az adatok. Csak ez egy kicsit megbonyolítja a helyzetet. 
A Belügyminisztériumi pályázatra, beadtuk a járdára a dolgot. Azt mondtam a múltkor, hogy 
kekeckedtek vele. Nem kaptunk választ a kérdéseinkre. Nem jó a helyzet, mert a BM-es pályázatnál, 
hivatalos értesítést nem kaptunk, de a Facebookon Farkas Sándor közzétett egy listát és nem 
vagyunk benne. Érdekes módon olyan települések vannak benne, akiknek az adóerő képessége 
magasan felettünk vannak. Megint kérdéses az, hogy valóban azt a célt szolgálja-e ez a rendszer, 
amit szolgálnia kellene. Azok a települések akik önhibájukon kívül nehéz helyzetben vannak azokat 
segítik-e vagy azokat segítik ahol nem tudom milyen szempont van. tapasztalva és látva a helyzetet 
én azt javasolnám nektek, hogy gondolkodjunk el azon, hogy a következő BM-es pályázat, 
valószínűleg járda, út megint lesz. Ezzel 6-8 éve foglalkozunk, egyetlen egyszer nyertünk, az 
Egészségházra, az viszont elég jó volt. Mivel azt látom, hogy többnyire ilyen útépítésre, meg 
útjavításra nyerték a pályázatot és ilyen 10-20 000 000 közötti összegeket, engedjük el a BM-es 
pályázat keretében a járdát és célozzuk-e meg a Munkástelep bolthoz vezető útnak az aszfaltozását. 
Ez azt vonzza magával, hogy azt akkor meg kell terveztetnem. Nem aszfaltos terveink vannak arra, 
nyilván arra építési engedélyes terv kell. Viszont, hogy amikor kiírják a BM-es pályázatot és akkor 
kezdjünk el kapkodni már nem fog menni. Nem kell most erre még válaszolni, elég lesz a következő 
testületi ülésen is. Templommal kapcsolatosan, püspök úr pénteken itt volt, a tervező Germán Géza 
is itt volt, körül néztük a templommal kapcsolatos dolgokat. Rengeteg észrevételt, rengeteg ötletet 
meg még tervrajzokat is küldtem nekik, hogy milyen elképzeléseink lennének. A kerékpár támasz, 
ami ott van méltatlan szerintem a templomhoz. Hiába mondtam el, hogyan lehetne olcsóbban 
szebbre megcsinálni, süket fülekre talált a dolog. Ugyanez vonatkozik a lamellákra, egyelőre abban 
nincs előre lépés. Viszont ami örvendetes, hogy a parkosításban 2-3 nap alatt olyan előre lépés 
történt, hogy ha most odamentek akkor a fű el van vetve, a növények nagy része el van ültetve. 
Ami viszont probléma, hogy az merült fel, hogy a kötbér fejében, mert elég tetemes kötbérről van 
szó, már kétéves késés van, a kötbér fejében öntözőrendszert építsenek ki. Erre én össze is szedtem 
árajánlatokat, tervrajzot, nincs információm, hogy ebben van-e lépés. Az biztos és ezt mondtam a 
plébános úrnak, hogy ezt akkor vegye ő a kezébe, hogy hol tart az öntözőrendszer. Ha nincs 
öntözőrendszer a templom körül, akkor ott minden ki fog égni. Ami hátra van az elektromos 
felszerelések és a sekrestyének a berendezése. Nagyon hiányolják már a harangot és azt 
megpróbálom elrendezni, hogy templom szentelés ide-oda a harang szólaljon már meg. A közúttal 
volt egy levelezésünk, egyrészt a Pintér tanyánál keletkezett egy olyan kátyú az útba, ami egy 
autónak a defektjét és felni törését eredményezte. Jeleztem a közútnak, hogy ez ellen gyorsan tenni 
kellene valamit. Mindjárt föltöltöttük tört betonnal, hogy legalább valami kiegyenlítés legyen. A 
levelemet elküldtem kedden és szerdán reggel itt voltak. Ha már írok nekik, akkor elkezdtem 
pedzegetni az buszmegállóknak a helyzetét is. A mai nap kaptam rá választ, hogy képbe vannak és 
a Füzi Zoltán a szentesi közúttól személyesen fog keresni. A múlt héten Gémes László a megyei 
közgyűlés elnöke itt volt Pusztaszeren egy kis beszélgetés keretében. Egyrészt a TOP-2-es, ami 
táblázatot küldtem nektek annak a részleteit beszéltük meg, az abból adódó anomáliákat. Ő 
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biztosított bennünket, hogy így legalább képben vannak, hogy a továbbiakban a szervezésben erre 
odafigyelnek. Köszönöm a visszajelzéseiteket a TOP 2-es táblázattal kapcsolatosan. Én ezt 
továbbítottam egyrészt a járásnak is meg a megyének is.  
 
dr. Jaksa Tibor jegyző: Körmendi Zsuzsa képviselő asszony megérkezett, hét fő képviselő-testületi 
tag van jelen.  
 
Máté Gábor polgármester: Ennyi volt az eltelt hónapnak a történése.  
 
Bitó Zsolt képviselő: A templom, csak egy észrevétel, én nagyon nem szeretem hogyha a részletek 
nem jól vannak megcsinálva, mert az hosszabb távon majd az épületnek a tartósságát befolyásolja. 
Nem tudom észrevettétek-e, gondolom volt vagy lesz műszaki átvétel a végnél, ahol van ott az 
erezezés, több helyen nincsen rendesen visszaperemezve ezért egy nagyobb szél azt biztos meg 
fogja bontani.  
 
Máté Gábor polgármester: Igen, ez a kivitelező felé jelezve lett.  A műszaki ellenőr mondta, hogy 
ha ezt nem csinálják meg, lebontatja az egészet.  
 
Bitó Zsolt képviselő: A másik csak egy visszajelzés, ez a tört aszfaltos borítás ez jó is lehet, nálunk 
is van a cégnél, elég jól összehalad és stabil lesz, szerintem az elvásároknak megfelel.  
 
Sági Mihály képviselő: Kezdeném, hogy amikor kértem a Zsoltit, hogy hallgassuk végig a 
polgármestert mert egyik kapcsolódik a másikhoz. Szennyvíz, az új képviselők nem tudják, de a 
régiek tudják, hogy semmiféle képen nem vagyok a pártja ennek az egyedi megoldásnak. Ezek olyan 
összegekbe kerülnének, az állam részéről, hogy ez finanszírozhatatlan. A másik, hogy ha 40 család 
mégis úgy dönt, ha erre kapunk pályázatot, ez a pályázat kizárja azt, hogy ha egyszer pár év múlva 
vezetékesen meg lehetne oldani azt a szennyvizet, hogy még egyszer arra is pályázzunk. Az én 
véleményem biztos, hogy nem lesz pozitív ezzel kapcsolatban. Addig, amíg a lakosság legalább 50%-
a ezt a rendszert nem támogatja, addig ameddig én itt ülök biztos, hogy azt fogom mondani, hogy 
nem. A kuka dolog, mióta létrejött ez a Holding rendszer én nem vagyok papírmunkás, de azok az 
új beköltözők nem fizetnek szemétszállítási díjat, akik beköltöztek, mert a kukákat nem íratták át. 
Legalább ezzel a kuka osztással ezek a dolgok helyre kerülnének. Zsolti is érintette, nem tudom, 
lehet, hogy ezért megszóltok engem, de ha nyernénk aszfaltozásra vagy útfelújításra pénzt, akkor 
én a Dózsa György utcát próbálnám leaszfaltozni. Ne csak a templom környéke legyen méltó a 
helyhez, hanem az odavezető út is. Én nem sokat járok Munkástelepen, de a bolt megközelítése 
lassú ütemben semmivel sem rosszabb, mint az 5-ös úton közlekedni Félegyháza felé. Nem sztráda, 
de nem járnak bokáig sárban. Az iskola köz része, ahol az egyik legrosszabb a helyzet akkor sem 
oldódik meg. Én inkább már az elkészült utat aszfaltoznám le és ide nem kell se tervezés, se pályázat 
se semmi.  
 
Máté Gábor polgármester: De kell, mind a kettőt ugyanúgy kell kezelnünk. Ez, amit most 
csináltunk mart aszfalttal, nem engedélyköteles munka volt viszont úgy készítettük el, hogy egy 
engedélyköteles munkának jó kiindulási alapja legyen. Ugyanúgy meg kell terveztetnünk, ugyanúgy 
a tervezési díjat, és hosszban körülbelül ugyanarról beszélünk.  
 
Sági Mihály képviselő: A másik meg a harmadik is összekapcsolódik a táblázataiddal, amit 
kiküldtél. Nekem nagyon rövid véleményem volt hozzá, elnézést kérek tőletek, elindult a kampány 
2022-re. Leírtam neked, nem részleteztem ki, teljesen egyetértek a sorrenddel is meg az egyebekkel 
is. Ott én is kiemeltem, a tornaszoba legyen talán az egyik első, a Pusztabíró háza talán a második 
helyen szerepeljen. Bocsánat, rosszul mondtam, a legelső a szennyvíz volt, mert addig itt normális 
rendezvényeket sose nem tarthatunk ameddig nem oldódik meg, mert magas talajvíz esetén egy 
estét sem fog kibírni, mert az ki fog önteni az akna, ami most van. Ettől fontosabb most úgy érzem 
a faluban megoldásra váró feladataink nincsen, mint a szennyvíznek a megoldása. A rendezvénnyel 
kapcsolatban, nekünk van egy rendeletünk, ami úgy szól, hogy havonta egy-egy rendezvényt tarthat 
a három vendéglátó egység, ezt csak be kell jelenteni. A többi rendezvény engedélyköteles. Mi annak 
idején ezt nagyon megvívtuk, Mesi és Marika tudja itt ült az ügyfél és nagyon megvívtuk. Akkor úgy 
döntöttünk, a régi képviselő-testület, hogy csak egy és ezt csak be kell jelenteni. A többit azt 
engedélyezni kell. Ez az anomália, hogy most egymás után így csinálták meg bizottsági ülésen is, de 
most képviselőként mondom el, hogy én nem járulnák többhöz hozzá. Ehhez az egyhez akkor is azt 
mondtam, hogy igen legyen, mert akkor új rendeletet kell alkotnunk, ha ehhez sem járulunk hozzá, 
vagyis felül kell bírálnunk az előző rendeletünket. Én azt mondom, hogy itt az éjszakai élet 10 óra 
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után indul. Én azt javaslom, hogy hagyjuk meg ezt az alaprendeletünket. Fel is merült picit 
kérdésként is ez, hogy döntött az operatív bizottság, az én véleményem az, hogy maradjon így ebben 
a rendszerben. Köszönöm szépen a polgármesteri tájékoztatót, elfogadásra javaslom.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm.  
 
Katona Mária képviselő: A szennyvíztisztító rendszer tájékoztatással kapcsolatban nem lehetne, 
hogy segítene, ha egy körülbelüli összeg szerepelne ott. Mennyit kell háztartásonként bevállalni, ha 
valakit ez érdekel?  
 
Máté Gábor polgármester: Nincs semmilyen kötelezettség, de ez attól függ, hogy hány 
jelentkeznek, nem tudom megmondani.  
 
Katona Mária képviselő: Addig nem fognak rá jelentkezni ameddig legalább egy tól-ig határ 
nincsen.  
 
Máté Gábor polgármester: Nincs ilyen, érdekel a téma vagy nem érdekel a téma, nincs 
elkötelezettség. Aki jelentkezik semmilyen kötelezettséget nem vállal. Egy dolgot vállal, hogy ideadja 
az elérhetőségét, hogy neki küldjünk információt, hogy ne kelljen az 580 ingatlanba minden egyes 
mondattal, változással vagy információval megkeresni és szórólapozni őket. Ennyi az egész, ki az, 
akit érdekel, még hogyha tudom azt, hogy nekem eszem ágában nincs ebben részt venni, de érdekel, 
hogy ez hogyan bonyolódik le az is jöjjön nyugodtan. Benne van, hogy 5-10%-ot kell fizetni. Ha 
valaki utána megy a dolgoknak akkor rájön, hogy itt ilyen 1-2 000 000 közé jön a történet. Az 5-
10% azt jeleneti ebben az esetben, hogy 50 000 és 200 000 forint között jön. Melyiket mondjam?  
 
Katona Mária képviselő: Legalább ennyit.  
 
Máté Gábor polgármester: Ez már nagyságrendi különbség, ezzel nem mondtam semmit. Akkor 
tudunk összeget mondani, ha tudom azt, hogy kit érdekel egyáltalán a történet. Valaki elvből 
elutasítja az egészet. Egy csomó információ kiment, az volt csak a kérdés, hogy ki az, akit érdekel 
ez a téma. Nem kell, hogy pénzt tegyen bele, nem kell, hogy elköteleződjön, hogy tudjunk 
továbblépni. Rengeteg energiát beleöltünk már ebbe a dologba, beleöltek a tervezők, a kivitelezők, 
nyomdai anyagok készülnek stb. a következő lépés az lesz, hogy be tudjuk határolni, hogy körülbelül 
mennyi, de csak akkor, ha tudjuk, hogy milyen volumenű a beruházás. Azt tudom mondani, hogy a 
lélektani határ az 100 000 Ft. Én azt mondtam a kivitelezőnek, aki ezzel foglalkozik, hogy ha ez 
100 000 Ft fölé megy háztartásonként akkor nincs értelme foglalkozni vele, mert fölé a lakosság nem 
fog tudni menni, de ezt felelősséggel nem jelenthetem ki.  
 
Katona Mária képviselő: Már ez is valami, mert nem tudja a lakosság, hogy egyáltalán 
érdeklődhet-e a pénztárcám szerint, bevállalhatok-e, ha azt mondod, hogy 100 000 Ft fölé nem 
akarsz menni, akkor lehet, hogy elgondolkodik rajta, hogy akkor lehet, hogy érdekel. Ha azt 
mondjuk, hogy 200 000, 300 000 vagy 400 000, akkor eldönti a pénztárcája alapján, hogy ennyiért 
már nem fog érdekleni. Ha azt mondod, hogy 50 000 és 200 000 között, vagy minek az 5-10%-a?  
 
Máté Gábor polgármester: Ha azt veszem, hogy akármennyibe kerül is annak az 5%-át kell 
kifizessem, az már egy tárgyalási alap. Kapok én személyesen egy technológiát, aminek csak 5 vagy 
10%-át kell kifizessem, arra már azért felkapom a fejemet. Nem tudok mit mondani felelősséggel 
nem akartam értéket odaírni mert itt most nem az a lényeg, hogy mibe kerül. Arról szól a történet, 
hogy hány embert érdekel az, hogy megoldja a szennyvíz kezelését. Aztán majd eldönti, hogy én ezt 
meg tudom csinálni vagy nem tudom megcsinálni.  
 
Sági Mihály képviselő: Gábor mellé állok, mert ez teljesen a beruházók számától függ. Én ezt a 
számot se merném mondani.  
 
Máté Gábor polgármester: Attól is függ, hogy egy blokk hogyan tud összefogni. Az se mindegy, 
hogy hány lakos egyenértékre kell majd neki ezt megtennie. Nem tudok mit mondani. Itt nem az a 
kérdés, hogy van-e pénzed rá vagy nincs, hanem az a kérdés, hogy hajlandó vagy-e az együtt 
gondolkodásra. Utána eldöntöd, hogy van-e rá pénzed vagy nincs, de ahhoz először meg kell ismerni, 
hogy mire kell az a pénz.  
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Katona Mária képviselő: Lépjünk túl rajta, teljesen mindegy. Szelektív kukák, nem bontottam még 
ki a mai levelet én sem. Még egy júniusi testületi ülésen elhangzott, hogy minden háztartás 
megkapja.  
 
Máté Gábor polgármester: Mindenki, aki fizet.  
 
Katona Mária képviselő: A Facebookon nem ismerősöm a pusztaszeri önkormányzat, viszont 
érkezett hozzám kérdés, hogy akkor igényelni kell vagy nem kell igényelni. Az én információm az, 
hogy megkapják a háztartások mindenféle különböző igénylés nélkül.  
 
Máté Gábor polgármester: Ide kell jönni aláírt papírral, benne van a levélben egy átvételi 
elismervény. Két papír van a borítékban, az egyiken van egy leírás, a másik oldalán van egy átvételi 
elismervény a másik papíron van ugyanez az átvételi elismervény leírás nélkül. Az egyik itt, amikor 
átveszi, ott van, hogy pénteken 2 órától 6 óráig lehet átvenni. Sajnos az nincs benne, ha valaki nem 
tud odajönni azzal mit kezdenek, de én ezt le fogom reagálni valamilyen formában. Azt viszont látni 
fogjuk, hogy kik azok, akik nem vették át és utána azokat meg fogjuk keresni. Azért azt tudni kell, 
hogy nem szolgálhatunk ki mindenkit, mindenben. Van egyéb felelősség. Nem lehet mindenkinek az 
igényének és tetszésének megfelelni és nem is akarunk.  
 
Katona Mária képviselő: Munkásteleppel kapcsolatban köszönöm, hogy kivágták a bozótot az 
elágazásnál, az már nagy segítség, sokkal jobban belátható. Munkástelepen az utaknál nem csak a 
kátyú az, ami a gondot okozza, hanem az is, hogy nagyon-nagyon poros. Lehet, hogy az 5-ös kátyús, 
de nem olyan poros, mint az, amit a munkástelepiek szívnak. Gyerekek miatt meg más miatt kijártam 
gyakrabban, mint a korábbi években és látom, hallom és tapasztalom is és ez jogos szerintem.  
 
Körmendi Zsuzsa képviselő: Én csak annyit szeretnék a munkástelepi úttal kapcsolatban, hogy 
hiába csinálsz meg ott egy útszakaszt nem fogsz vele semmit elérni, hiába lesz kényelmes, amikor 
volt az útfelújítás ugyanolyan elégedetlenek voltak. Nem lesz elég nekik az egy útszakasz 
kibetonozása, hanem mindet ki kellene és előre láthatólag 30-50 éven belül erre nem lesz megoldás, 
így én is inkább belterületi aszfaltozáson gondolkoznék. Sajnos, hogy hátrányt szenvednek ez való 
igaz meg abszolút együttérzünk, meg megértjük meg nagyon nehéz helyzetben vannak.  
 
Katona Mária képviselő: Mi könnyen beszélünk az aszfaltos út mellől.  
 
Máté Gábor polgármester: Egyrészt ezek az utak mindig ilyenek voltak, sőt ennél sokkal 
rosszabbak. Amit lehet azt ezek az utakkal megteszünk. A lakosság egy része együttműködő ebben, 
egy része pedig leszarja. Nem kellene olyan gyorsan menni az úton, hogy olyan porolás legyen. Ha 
lassan mész, nem porol annyira. Ha annyira zavar a porolás, akkor ki kell rakni a locsolót. Ezen nem 
tudunk segíteni. Ha szárazság van por van, ha esik az eső sár van. ezzel együtt kell élni. Amikor esik 
egy nagyobb mennyiségű eső lehet fogni a kapát és abban a pillanatban levezetni a vizet az útról, 
mert azt nem tudom vállalni, hogy a 100 km hosszú földútjainkra minden egyes eső után 5 perccel 
ott leszünk és vezetjük le a kialakult kátyúból a vizet. A lakosság egyéni felelősségére is minden 
képpen számolnunk kell, mert nem tudjuk másképpen megoldani. Nem tudom, hogy 30-40 évvel 
ezelőtt, amikor nem voltak közmunkások hogyan ment a rendszer? Nem voltak így kiszolgálva az 
emberek tudták, hogy mi a feladatuk.  
 
Kósáné Buknicz Mária képviselő: A kukával kapcsolatban szeretnénk kérdezni, hogy ugye 
mindenki megkapta a levelet, ha valaki azt mondja, hogy ő nem jön el érte, mert neki nem kell, 
akkor mit lehet mondani? Kötelező átvenni? Ha ilyennel találkozunk akkor mi a helyzet?  
 
Máté Gábor polgármester: Igen. Át kell venni, benne van a levélben minden információ, ettől 
függetlenül lehetnek kérdések. Nem mi vagyunk a szerződő fél, nem tudok mit mondani. Kérdezze 
meg a Környezetgazdálkodási Kft-t. Elvileg örülni kellene neki, hogy nem kell zacskóba rakni. Ha van 
kellő környezettudatos gondolkodása akkor azt mondaná, hogy köszönöm szépen és ezerrel viszem 
el. Nem is értem ezt a problémát, miért merül fel valakiben, hogy ő ez nem viszi el. A fejekben kell 
a gondolkodást egy kicsi igazítani és ez nem megy egyik napról a másikra és nem lehet rendeletekkel 
ezt megoldani. Van-e még az én beszámolómhoz valami? Amennyiben nem, aki elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
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A szavazás módja: nyílt 
A szavazás számszerű eredménye: 
7 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
55/2020.(IX.30.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester tájékoztatóját a 
két ülés közötti időszak eseményeiről. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) Irattár 
 
 
 
4. napirendi pont: Kérdések, bejelentések 
 
Máté Gábor polgármester: Utolsó napirendi pont, kérdések, bejelentések.  
 
Bitó Zsolt képviselő: Sokat kerékpározok a faluba is, Munkástelepen is elszomorodva látom, hogy 
a Diófa utcában egy egész házsorozat tragikusan néz ki, mind a kerítésen belül mind a kerítésen 
kívül. Vannak ilyenek, mint a kettővel előttünk levő szomszéd is. Én tisztában vagyok vele, hogy az 
önkormányzat, illetve a képviselők rendelet-alkotásban meg eléggé korlátozottak a lehetőségek. Azt 
jelenti, hogy a kerítésen belüli történetet nehezen lehet kezelni, de a kerítésen kívülit azt viszont 
igen. Nyilván a korábbi nem tudom volt-e gyakorlat vagy nem volt, amikor valaki nem tesz eleget 
az elvárható rend fenntartásának. Most válaszoltam arra, amit mondtál, hogy van egy csomó 
közmunkás. A gyerekkoromhoz képest a falu képe nem lett olyan klasszissal jobb. Viszonylag rend 
volt a faluban, ehhez viszont az kellett, hogy együttműködött a lakosság az akkori hivatallal. 
Elvárható mindenkitől az, hogy a lakókörnyezetét valamilyen formában rendben tartja. Ha ezt nem 
teszi meg akkor lehetősége van-e az önkormányzatnak, hogy olyan rendeleteket alkossunk, olyan 
helyi adónemeket szavazzunk meg amely egy kicsit jobban rákényszerítené azokat, akik ezt 
kategorikusan nem csinálják. Én egy olyanban gondolkozok, egy ötletet szeretnék megosztani 
veletek, hogy valamilyen adórendelettel, bármivel kényszerítsük rá azokat az embereket, akik ezeket 
az elvárható minimumokat rendszeresen nem teljesíti. Ez az egyik, amit el szerettem volna mondani, 
hogy mi a véleményetek erről?  
 
Máté Gábor polgármester: Annyit mondanék erre, amit fölvetettél, hogy félévente egyszer 
szoktunk jegyző úrral falubejárást csinálni. Jegyző úr jegyzettömbbel ül, esetleg még Szacsi 
mögöttünk bent ül én vezetem az autót és utána felszólításokat kapnak. Ez épp a héten történt meg 
ha jól tudom, az őszi, a felszólítások pedig folyamatban vannak. Többek között lett volna a Pálinkó 
ház is, csak velük és személyesen beszéltem. Mikor már jegyző úrral mentünk akkor már nem volt 
kint semmi. A legproblémásabb helyeken már évek óta mit kínlódtunk ezekkel az emberekkel.  
 
dr. Jaksa Tibor jegyző: Van nekünk egy hatályos önkormányzati rendeletünk a települési 
rendtartásról szóló rendelet ez az épített környezet védelméről szóló törvényen alapul. Ebben komoly 
előírásokat fogalmaztunk meg ingatlan tulajdonosokra úgy a közterületre, a házuk előtti közterületre 
vonatkozólag, mint bent az udvarban, hogy milyen rendet kellene tartani. Ebben a rendeletben volt 
egy olyan kitétel is, hogy aki az ilyen-olyan kötelezettségének nem tesz eleget az szabálysértést 
követ el és ez 30 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal büntethető. Ez volt egészen 2012-ig, amikor a nagy 
magyar jogalkotó kivette az önkormányzatok kezéből a szabálysértési tényállás alapítási jogot. 
Hatályon kívül kellett helyeznünk ezt a szabálysértési bírságra való fenyegetést, maga a 



oldal: 11/14 

kötelezettség benne van továbbra is van ez az önkormányzati rendeletünk, csak emellé nem tudom 
odatenni azt, hogy ha valaki a felszólításomnak a határidőre nem tesz eleget akkor 30 000 Ft-ig 
terjedő pénzbírsággal nem szankcionálható. Az a probléma, hogy akárki akármit mond, akármilyen 
képviselői oktatóvideó van, a nagy magyar bürokrácia nem tud ezzel igazából mit kezdeni hogyha 
valahol az elvárható rendezettségnek valaki nem tesz eleget. Az egyik esetben én magam írtam meg 
nyilván polgármester úr írta alá, úgy tettük meg a büntető feljelentést hulladékgazdálkodás 
szabályainak megsértése miatt, ami ott kint a falu szélén van. Igazságügyi szakértőt rendeltek ki és 
megállapították, hogy az nem hulladék.  
 
Máté Gábor polgármester: A meggyőzés és a jóhiszeműség az, ami eredményre vezet úgy látom. 
Odamegyek én személyesen leülök velük, elbeszélgetek. Amikor még volt eszközünk ezeknek a 
kezelésére, az sem megoldás mindig mert ha nem tudod behajtani rajta mert nem az lesz az első, 
hogy fogja a csekket és befizeti, nem érdekli. Tudja azt, hogy nincs kimutatható jövedelme, csak a 
papírt fogod vele szaporítani. Ma az állampolgári jogok megelőzik az önkormányzati jogokat úgy 
tűnik.  
 
dr. Jaksa Tibor jegyző: Ez mellé még ott van az, hogy ugye nagyon sok elhagyatott ingatlan van, 
akinek nem tudjuk elérni a tulajdonosát.  
 
Máté Gábor polgármester: Az van tényleg, hogy én megyek meg Szacsi és személyesen is 
mondjuk, meggyőzzük és akkor talán születik valami. Hozzá kell tegyem ilyen 30-40 volt a levél 
kiküldés régebben, most 20-22 jelenleg.  
 
Sági Mihály képviselő: Természetesen az az időszak vissza nem hozható. Most beszéltünk az 
egyének felelősségéről, felelőtlenségéről nevezzük ahogy akarjuk. Nevezhetnénk a közút felelős 
felelőtlenségét is. Az egyéni felelősség felelőtlenség kérdése, az, amivel nem tudunk foglalkozni. 
Köszönöm mindenkinek a segítségét, július 25-én nagy előkészítések árán, de én úgy érzem, hogy 
nagy sikerrel megrendeztük a sakkversenyt. Akik ott voltak nekem segíteni látták, hogy mekkora 
érdeklődés volt iránta. Nem lehetett többet, visszautasítottam jelentkezőket mert nem fogadhattam 
el a jelentkezőket. A jelentkezési papírjaim alapján 110 jelentkező lett volna. Nem hallottam 
elégedetlen szót, itt voltak Visegrád, Szekszárd, Gyula, Mezőtúr, Kecskemét, Budapest az egész 
országból. Alig várták, hogy összejöjjenek és sakkozhassanak. Köszönöm az önkormányzat 
segítségét, a nejem segítségét és azok akik ott voltatok. A kiszolgálást úgy ahogy nekem a doktor 
úr előírta, azt betartottuk. A bíró a második forduló után úgy döntött, hogy aki akarja a szájmaszkot 
használja, de aki akarja leveheti. Kipróbáltuk egy technika segítségét. Én nagyon sokfelé járok az 
országban, sehol nem alkalmazzák, nagyon nagy országos versenyeken sem, hogy kivetítőn 
mindenki megnézhette az eredményét, megnézhette, hogy kivel játszik és sokkal gördülékenyebb 
volt. Természetesen ehhez kellettek segítségek. Én köszönöm szépen ezt a lehetőséget és biztos, 
hogy jövőre is élni fogunk vele.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen Misi a tájékoztatódat. Azt gondolom, hogy tényleg 
nagyon színvonalas volt a dolog és az itt lévők maximális megelégedésére, gördülékenyen, időben 
ment minden. Azt gondolom, hogy ez egy olyan hagyomány, ami nem a pusztaszerieket érinti 
elsősorban, mert viszonylag kevés pusztaszeri résztvevő van, ez egy országos hatókörű rendezvény 
lesz. Szerintem is minden képpen ez egy pozitívum volt a nyáron.  
 
Sági Mihály képviselő: Annyit hozzátennék, hogy tavaly meg előtte nemzetközi volt, de az idén 
ezeket nem engedélyeztük. Szerbiából nem is jöttek be, a többi külföldinek meg azt mondtam, hogy 
ne haragudjatok, de nem.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm.  
 
Kósáné Buknicz Mária képviselő: Nekem visszatérve, de úgy gondoltam itt kérdezem meg a 
templommal kapcsolatban a harangozást nagyon hiányolják az emberek. Mit mondanak, nem is lehet 
addig amíg nem szentelik föl?  
 
Máté Gábor polgármester: Nekem az ideám volt, hogy amikor a harang fel lesz szentelve és az 
automatikát beszerelik, hogy akkor ez fog szólni, mert nincs akadálya neki, hogy szóljon. Utána az 
volt, hogy amíg a templom nincs fölszentelve, a harang nem szólhat. Amikor püspök úr itt volt akkor 
én ezt pedzegettem, hogy ez így nem oké, hogy nem szól a harang, meg nagyon kívánja már a 
lakosság. Úgy láttam, úgy éreztem rajta is meg a plébános úron is, hogy valószínűleg talán, mint 



oldal: 12/14 

hogyha szemet lehetne ezen hunyni. Én ezt a héten írásba is fogom foglalni, hogy ne csak egy ilyen 
fölmerült dolog legyen, hanem nyoma legyen és ezt én el fogom indítani. Számolva azzal, hogy itt 
úgy tűnik, hogy talán még tavasszal lesz ez a dolog, addig ne várjunk, hanem csináljunk valamit. 
Azt gondolom, hogy technikai akadálya annak, hogy a harang szóljon nincs.  
 
Kósáné Buknicz Mária képviselő: Köszönjük szépen. A másik, amit még szeretnék, hogy jelezték 
nálam, hogy a temetőben megint lopnak nagyon. A virágokat is meg a koszorúkat is, sőt olyan 
történt, hogy letörték a virágtartót. Az a kérdés merült ott fel, hogy lehetne-e a polgárőrségnek 
valamilyen, mondtam, hogy nem hiszem, mert ők csak éjszaka járnak, nappal nem. Este be van 
zárva azt hiszem a kapu. Arra gondoltam, hogy nem-e esetleg a Gábor.  
 
Máté Gábor polgármester: Nincs Gábor, Péter van, ez még nem is mondtam.  
 
Kósáné Buknicz Mária képviselő: Ezt nem tudtam. Estleg ő napközben többet tartózkodjon ott, 
az a feladata, az a dolga azért kapja a fizetését, hogy ő napközben többször is járjon kint a 
temetőben.  
 
Máté Gábor polgármester: Tudok a történetről. Egyrészt a rendőrkapitánynak is jeleztem ezt a 
helyzetet. Én egy esetről tudok eddig, a Jusztina jelezte eddig. Sajnálom, ha más eset, hogy miért 
nem jönnek szólni. Azon ügyben tudok eljárni, amiről információm van. Az biztos, hogy aki erre 
iparszerűen rámozdul azt nem olyan egyszerű megfogni. Jöttek, hogy kellene kamera. Hova rakjunk 
kamerát, a temető be van zárva. Honnan tudjam azt, hogy valaki a kezében egy koszorúval megy, 
nagyon nehéz ezzel bármit elérni. Bizonyos intézkedéseket tettünk természetesen ez ügyben 
konkrétan. A polgárőrökkel is beszéltem, hogy nyomatékosan figyeljenek oda rá. Egyrészt nézzék 
meg és azt gondolom, hogy alkonyatkor, vagy azután történik meg ez a történet inkább, hogy zárva 
legyen. Nagy Gábor nyugdíjba ment 1-vel, 4-e óta Nagy Péter a temetőgondnok. Nagy lelkesedéssel 
és ha kimentek akkor látjátok, hogy kézzel fogható eredményei vannak. Nem abból a szempontból, 
hogy rend van, mert még viszonylag rend volt a temetőben az utóbbi időben, de nem kell mindent 
mondani. Azt gondolom, hogy a Péter nagyon jó irány részünkről. Részletesen megbeszéltük a 
feladatokat, 4 óra napi munkarendben dolgozik, kötetlen munkaidőben, nem lehet meghatározni 
hogyan legyen ott. A feladat az, hogy reggel 8-kor nyissa ki a kaput és alkonyatkor pedig zárja be 
úgy, hogy előtte nézzen körül, hogy nehogy bezárjon valakit. A polgárőröknek meg a kapitány úrnak 
is ezt mondtam, hogy ez valószínűleg mivel idény jellegű ez a történet itt egyes emberek arra 
mozdulnak rá szeptember környékén, hogy járják a temetőket és valószínűleg nem is pusztaszeri, 
hanem ezt iparszerűen csinálhatja valaki. Járják a temetőket és alkalomszerűen a frissen 
odahelyezett selyemkoszorúkat, műkoszorúkat összeszedegetik, amik még jó állapotúak és 
valamilyen módon megfelelő időpontban elviszik. Azt is kértem, hogy a környező piacokon is nézzék 
azt, hogy ezek az árusok milyen eredetű árut árulnak, mert akinél túlságosan vegyes a kinézete úgy 
méretében, mint kiállásában és anyagában és olyan illető van, aki egyébként nem szokott árulni az 
már eleve gyanús. Ez minden évben valamilyen szinten így vagy úgy felmerül. Ennél többet nem 
tudom mit lehetne tenni. Tervezetten és szervezetten történik a dolog, azt a legnehezebb megfogni, 
de ha egyszer megfogtuk akkor viszont jó eredménnyel tudunk járni. Rendőrök és polgárőrök is 
értesítve lettek erről a problémáról és rajta vannak.  
 
Katona Mária képviselő: Amit még jeleztek a kóbor kutyák. Van-e bármiféle intézkedés, rendelet, 
hogy mit lehet velük csinálni? Ha valaki megy arra este, és nincs a kutya becsukva. Meg amikor 
bejárnak más házának az udvarára a kutyák, azzal sem fogsz tudni mit kezdeni és ezt fogadjuk el. 
Lomtalanítás a következő, én nem tudom mióta volt kint a cédula, én szombaton láttam kint az 
értesítést és hétfőn volt a lomtalanítás. Ezt jelezték. Nem is nagyon láttam sok kupacot a házak előtt. 
Amit sérelmeztek, hogy valami ilyesmi volt a kiírásban, hogy ha valaki bútort tesz ki azt szét kell 
szedni darabjaira. A környező településeken kirakják úgy egy az egyben mindent kiraknak és úgy 
viszik el.  
 
Máté Gábor polgármester: Az, hogy valahol nem szabályosan csinálják nem mentesít minket, hogy 
mi se csináljuk szabályosan. Ezt mindenhol lomtalanításkor megkapják, hogy egy szekrényt nem 
tudod felrakni, nem tart semeddig kalapáccsal szét lehet ütni. A lomtalanítással az volt a helyzet, 
hogy júniusba jelezték, hogy melyik nap lesz lomtalanítás. A vírus helyzetre tekintettel vártam, hogy 
egy megerősítő email vagy valami jön, hogy akkor jövünk. Mikor egy hét közelébe kerültünk, hogy 
most már szeretném a hirdetéseket kirakni meg felhívni a figyelmet. Szóltam nekik, hogy mi a 
helyzet a lomtalanítással mert itt bizonyos dolgok csúsznak ide-oda, mint ahogy a kuka kiosztás is. 
Kérdeztem, hogy meghirdethetem? Nem tudtak rá azonnal válaszolni majd utánanéznek. Eltelt két 
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RENDELET-TERVEZET 
 

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

……/2020.(……) önkormányzati rendelete 
 

a szociális célú tüzelőanyag juttatásáról 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében, a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1. § (2) bekezdésében és 10. § 
(1) bekezdésének második mondatában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 
1. § A rendelet hatálya Pusztaszer Község Önkormányzata illetékességi területén állandó lakó- vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező, illetőleg az Szt. 3. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a (3) bekezdés a) 
pontjában meghatározott személyekre terjed ki. 
 
2. § A képviselő-testülettől átruházott hatáskörében a polgármester térítésmentesen a rendelkezésre álló 
keret kimerüléséig legfeljebb 5 erdei m3 biztosít annak, aki 
a) saját háztartásában legalább kettő kiskorú gyermek, egyedülálló esetében legalább egy kiskorú gyermek 
eltartásáról gondoskodik, vagy 
b) a 65. életévét 2020. december 31-ig betölti, vagy 
c) az egy háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 28 500,-Ft összeget 
és az általa életvitelszerűen lakott helyiséget szilárd tüzelőanyaggal (fa, szén) fűti. 
 
3. § A 2. §-ban meghatározott személyek közül a jogosultság szempontjából előnyt élvez az, aki 
a)az Szt. szerinti 
aa) aktív korúak ellátására, 
ab) időskorúak járadékára, 
ac) – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési 
támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 
viselésével kapcsolatos támogatásban részesülő) jogosult, vagy 
b) a családjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel. 
 
4. § Az azonos háztartásban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás. 
 
5. § A szociális célú tüzelőanyag igénylésére irányuló kérelmeket 2020. október 19. napjáig lehet 
benyújtani a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltségén az 1. melléklet szerinti 
nyomtatványon. 
 
6. § A támogatás átvételét átvételi elismervény kiállításával kell igazolni 2 példányban, melyből egy 
példány az Önkormányzatot, egy példány a támogatásban részesültet illet meg. Az átvételi elismervényben 
fel kell tüntetni a támogatásban részesült nevét, a tüzelőanyag fajtáját és mennyiségét, valamint az átvétel 
idejét. 
 
7. § A szociális célú tüzelőanyagot 2021. február 15-éig kell kiosztani a rászorulók részére. 
 
8. § A támogatás kizárólagos forrása a belügyminiszter által Pusztaszer Községi Önkormányzat számára 
megállapított 1 245 870,-Ft vissza nem térítendő támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított 
1000,-Ft/erdei m3+ÁFA+szállítási költség mértékű saját forrás. 
 
9. § A belügyminiszter által a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 
törvény 3. melléklet I. 8. a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
támogatása jogcímre vonatkozóan kiadott pályázati kiírás 6. d) pontjának megfelelően a Képviselő-testület 
vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 
 
10. § A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket el kell utasítani. 
 
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2021. május 1-jén hatályát veszti. 
 
 
 

Máté Gábor 
polgármester 

dr. Jaksa Tibor 
jegyző 

 



1. melléklet a szociális célú tüzelőanyag juttatásáról szóló ……/2020.(………) önkormányzati rendelethez 
 

KÉRELEM  
SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZELŐANYAG IGÉNYLÉSÉHEZ 

1. Név: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Születési név: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Születési hely és idő:………………………………………………………TAJ szám: ………………………………………………… 

4. Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Az igénylő bejelentett állandó lakóhelyének címe: …………………………………………………………………………… 

6. Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: ………………………………………… 

7. A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe: ……………………………………………………………………… 

8. Az igénylővel egy lakóingatlanban élők száma: ............. fő. 

9. Az egy háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme (igazolás alapján): ……………………,-Ft 

10. A 8. pontban szereplő személyek adatai (kérelmező adatait itt nem kell feltüntetni): 

 
Név  

/születéskori név is/ 

Családi 
állapot 

Kérelmezőhöz 
fűződő 

kapcsolat /pl. 
házastárs, 
élettárs, 

gyermek stb./ 

Születési idő 

/év, hó, nap/ 
Anyja neve 

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     

f)     

 
Fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel:           rendelkezem                       nem rendelkezem  
 
Az alábbi támogatás(ok)ban részesülök (kérjük aláhúzni): 

a) aktív korúak ellátása, 
b) időskorúak járadéka, vagy 
c) települési támogatás. 

 
Háztartásomban halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek:        igen        nem 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.  
 
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. 
 
Pusztaszer, 2020. …………………………….. hó ……… nap 
 

........................................................... 
az ellátást igénylő, 

vagy törvényes képviselőjének aláírása 











……/2020.(……)Kt. határozat 
 
Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi 

fordulójához 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a „Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint 
az elektronikus adatbázis használatáról” című dokumentumot aláírja. 
 
Határidő: 2020. október 1. 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
4.) Gazdálkodás helyben 
5.) Irattár 
 


