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Máté Gábor polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait. Megállapítom, a testület
határozatképes, a hét fős tagságból hat fő van jelen. Bitó Zsolt képviselő társunk jelezte, hogy nem
tud megjelenni a testületi ülésen. Ezzel együtt több hiányosságunk nincsen, így nincs akadály annak,
hogy bármilyen szintű rendeletet vagy határozatot hozzunk. A napirendek megszavazása előtt
átadnám a szót Sági Mihály képviselő úrnak a vagyonnyilatkozatok helyzetével kapcsolatosan adjon
tájékoztatást számunkra.
Sági Mihály elnök: Köszönöm szépen. Azért kértem szót, hogy még az előző testületben voltak
problémák, hogy ezeket megelőzzük. Minden képviselő leadta a vagyonnyilatkozatát jegyző úrnál
minden oldalát aláírtam, lebélyegeztem, a borítékot lezártuk, lemásoltuk, ezért a képviselők és
polgármester úr szavazati joggal rendelkezik. Köszönöm szépen.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen. Megnyugtató a dolog. Akkor így nincs akadálya a
továbblépésnek. A napirendi pontok között kilencet jelöltünk meg előzetesen. Kérdésem, van-e
további naprendre javaslat esetleg?
dr. Jaksa Tibor jegyző: Szeretném kérni, hogy a Tisztelt Képviselő-testület tárgyaljon egy olyan
határozati javaslatot, amely a fogorvosi ügyeleti körzet kialakítására vonatkozó törvényességi
felhíváshoz kapcsolódóan határidő hosszabbítás kérelmezése. Mondjuk ott a polgármester
tájékoztatója előtt.
Máté Gábor polgármester: Én ezt a negyedik napirendi pontban javasolnám, onnan csúszna lefelé
a többi. Egyéb esetleg? Amennyiben nincs, 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
oldal: 1/16

0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
15/2022.(II.9.)Kt. határozat
Tárgy: Napirendi pontok elfogadása
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az alábbi napirendi pontok
megtárgyalását:
1.) A községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet első olvasatban
történő tárgyalása
2.) A polgármester 2022. évi szabadság-ütemezési tervének jóváhagyása
3.) Pusztaszer Községi Önkormányzat 2022. évi közművelődési szolgáltatási terve
4.) A fogorvosi ügyeleti körzet kialakítására vonatkozó törvényességi felhíváshoz kapcsolódóan
határidő-hosszabbítás kérelmezése
5.) Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása
6.) Döntés a Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. és a Kisteleki Térségi Járóbeteg
Szakellátó Kft. 2022. évi finanszírozásáról
7.) Csereszerződés a Pusztaszer külterület 040/2 és 041/1 helyrajzi számú ingatlanok
vonatkozásában
8.) A települési ivóvízhálózat rekonstrukciójának megvalósításához szükséges külső források
igénylésének kezdeményezése
9.) Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről
10.) Kérdések, bejelentések
Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző
3.) Irattár
1. napirendi pont: A községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet első olvasatban történő tárgyalása
Máté Gábor polgármester: Első napirendi pont, a községi Önkormányzat 2022. évi
költségvetéséről szóló tervezet első olvasatának elfogadása, megtárgyalása. Vitára bocsátom a
témát.
Sági Mihály képviselő: Szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy a bizottság
egyhangúlag javasolja elfogadásra. Néhány nem a költségvetési számokat meghatározó
észrevételünk volt, de azt az ígéretet kaptuk a Henitől, hogy a végleges elfogadásába már úgy kerül
bele. Ez a néhány apró dolog ilyen, hogy közben tartottunk egy rendkívüli testületi ülést, hogy nem
2 100 000 forinttal támogatjuk a Dózsa György utat, hanem csak 1 950 000 forinttal. A végső
költségvetésnél majd az kerül bele.
Máté Gábor polgármester: Az ügyelet és a járóbeteg szolgálat támogatásával kapcsolatosan
összegekről, már most is van egy határozattételi témánk. Nem tudjuk, hogy ez milyen határozattal
van úgy, hogy egyelőre a tavalyi összeget állították be. Ezek után, hogy lesz az majd ennek lesz
függvénye. Amennyiben nincs elfogadása az új rendszernek ezért a tavalyi összegek kerültek bele.
A költségvetés első olvasatához van-e még esetleg kérdés? Amennyiben nincs, 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
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0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
16/2022.(II.9.)Kt. határozat
Tárgy: Pusztaszer Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet első
olvasatban történő tárgyalása
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete első olvasatban elfogadja a Pusztaszer
Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet.
Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző
3.) Gazdálkodás helyben
4.) Irattár
2. napirendi pont: A polgármester 2022. évi szabadság-ütemezési tervének jóváhagyása
Máté Gábor polgármester: Következő, polgármester szabadság ütemezés tervének jóváhagyása.
Igyekszem kitölteni ezeket az időket, de elég nehéz.
Sági Mihály képviselő: A bizottság így ahogy beterjesztette a jegyző úr javasolja elfogadni.
Máté Gábor polgármester: Van-e kérdés, javaslat? 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:
17/2022.(II.9.)Kt. határozat
Tárgy: A polgármester 2022. 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 2022. évi 55 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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17/2022.(II.9.)Kt. határozat melléklete
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Máté Gábor polgármester: Következő, Pusztaszer Községi Önkormányzat 2022. évi közművelődési
szolgáltatási terve. Zsófinak adnám át a szót.
Szabó Zsófia: Ez egy törvényi előírás, mégpedig március 1-ig el kell fogadni a szolgáltatási tervet.
A dátumokban volt egy kis elírás, de javítottam és az új táblázatban már a javított dátumok
szerepelnek. Az előző évekhez hasonlóan 500 000 forint kerül így szétosztásra.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Természetesen nem ennyit fogunk áldozni a
közművelődésre, hanem ennél lényegesen többet. Ez egy hivatalos keret, aminek előírásosan meg
kell felelni. Kérdés? Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás módja: nyílt
A szavazás számszerű eredménye:
6 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
18/2022.(II.9.)Kt. határozat
Tárgy: Pusztaszer Községi Önkormányzat 2022. évi közművelődési szolgáltatási terve
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési alapszolgáltatások,
valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló
20/2018.(VII.9.)EMMI rendelet 3. §-ában foglaltaknak megfelelően az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadja Pusztaszer Községi Önkormányzat 2022. évi közművelődési szolgáltatási
tervét.
Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző
3.) Irattár
4. napirendi pont: A fogorvosi ügyeleti körzet kialakítására vonatkozó törvényességi
felhíváshoz kapcsolódóan határidő-hosszabbítás kérelmezése
Máté Gábor polgármester: Következő a fogorvos, az új napirendi pontunk.
dr. Jaksa Tibor jegyző: Felolvasnám ezt a határozati javaslatot is. Pusztaszer Községi
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Hatósági
Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztályának 2021. november 18-án kelt, ilyen-olyan
oldal: 4/16

iktatószámú ügyiratában foglalt, fogorvosi ügyeleti körzet kialakítására vonatkozó törvényességi
felhívásához kapcsolódóan a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes
szabályairól szóló 119/2012. Kormány rendelet 8. § (4) bekezdésében foglaltak alapján kérelmezi,
hogy Tisztelt Kormánymegbízott Asszony a 2021. december 14-én kelt, ilyen-olyan iktatószámú
ügyiratában megjelölt 2022. február 16-ai határidőt szíveskedjen további 30 nappal
meghosszabbítani. Indokolásként a Képviselő-testület ismételten arra hivatkozik, hogy a fogorvosi
ügyeleti körzet kialakítása érdekében a Képviselő-testület a 33/2021. (IX.22.) határozatába foglalva
nyilatkozott, miszerint szándékában áll csatlakozni a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által
szervezett fogászati ügyeleti ellátáshoz, és a Képviselő-testület felkérte a Szegedi Kistérség Többcélú
Társulása munkaszervezetét, hogy a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai
Központ Fogászati és Szájsebészeti Klinika és a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása között a
fogorvosi ügyeleti ellátás tárgyában létrejött szerződés módosítása során Pusztaszer községet mint
csatlakozni kívánó települést szíveskedjen figyelembe venni. Az ezzel kapcsolatos ügyintézésnek a
Képviselő-testület hatáskörén kívül álló okból történő elhúzódása miatt a jogszabálysértés a jelenleg
irányadó határidőre előre láthatóan nem szüntethető meg.
Sági Mihály képviselő: Hosszabb határidőt nem kérhetünk?
dr. Jaksa Tibor jegyző: Ebben a jogszabályban az van, hogy mindig csak 30 nappal hosszabbítható
meg. A szegedi munkaszervezet vezetője Csúcs Áron kolléga mondta, hogy egyetemi berkeken belül
van ez az irgalmatlan időhúzás. Ott mire mindenki kellőképpen megbeszéli és aláírja, még az
alapszerződés sem ment át, nemhogy annak a módosítása.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás módja: nyílt
A szavazás számszerű eredménye:
6 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
19/2022.(II.9.)Kt. határozat
Tárgy: A fogorvosi ügyeleti körzet kialakítására vonatkozó törvényességi felhíváshoz kapcsolódóan
határidő-hosszabbítás kérelmezése
HATÁROZAT
Pusztaszer
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Csongrád-Csanád
Megyei
Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztályának 2021. november 18-án
kelt, CS/B01/05553-2/2021. iktatószámú ügyiratában foglalt, fogorvosi ügyeleti körzet kialakítására
vonatkozó törvényességi felhívásához kapcsolódóan a helyi önkormányzatok törvényességi
felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012.(VI.26.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdésében
foglaltak alapján kérelmezi, hogy Tisztelt Kormánymegbízott Asszony a 2021. december 14-én kelt,
CS/B01/05553-4/2021. iktatószámú ügyiratában megjelölt 2022. február 16-ai határidőt
szíveskedjen további 30 nappal meghosszabbítani.
Indokolásként a Képviselő-testület ismételten arra hivatkozik, hogy a fogorvosi ügyeleti körzet
kialakítása érdekében a Képviselő-testület a 33/2021.(IX.22.)Kt. határozatába foglalva nyilatkozott,
miszerint szándékában áll csatlakozni a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által szervezett
fogászati ügyeleti ellátáshoz, és a Képviselő-testület felkérte a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
munkaszervezetét, hogy a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
Fogászati és Szájsebészeti Klinika és a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása között a fogorvosi
ügyeleti ellátás tárgyában létrejött szerződés módosítása során Pusztaszer községet mint csatlakozni
kívánó települést szíveskedjen figyelembe venni. Az ezzel kapcsolatos ügyintézésnek a Képviselőtestület hatáskörén kívül álló okból történő elhúzódása miatt a jogszabálysértés a jelenleg irányadó
határidőre előre láthatóan nem szüntethető meg.
Határidő: azonnal
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Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző
3.) Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
4.) Irattár
5. napirendi pont: Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása
Máté Gábor polgármester: Következő a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása. Itt
egy kis bővítést terveztünk. Jegyző úr jelezte, hogy a COVID ellenére is biztosítanunk kell az öt fő
folyamatos jelenlétet a választási bizottságoknál mind a két körzetben. Amennyiben előre láthatólag
bár visszaesik a COVID hullám, de erre nem számíthatunk teljes 100%-kal. Ezért a tartalék emberek
földúsítását céloztuk meg. Tettünk ki egy hirdetést is, hogy azok, akik saját magukban éreznek erre
affinitást azok jelentkezzenek. Elég szép számú vállalkozó lett. Ez a gondunk úgy tűnik megoldódik.
Jegyző úr elmondja hol tartunk pillanatnyilag.
dr. Jaksa Tibor jegyző: Annyit bocsátanék előre, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény 24. § (1) bekezdése szerint a Szavazatszámláló Bizottságok tagjait a szükséges számban,
kérdés, hogy ez mennyi, a települési önkormányzat képviselő-testülete az Országgyűlési képviselők
általános választása kitűzését követően legkésőbb a szavazás napja előtti 20. napon választja meg.
Személyük a Helyi Választási Iroda vezetője tesz indítványt. Ami újdonság, hogy a Szavazatszámláló
Bizottság tagjait települési szinten kell megválasztani. Akiket most föl fogok majd sorolni
személyeket ABC sorrendben lennének felsorolva. Illetve a Vr. 25.§ (1) bekezdése szerint a választási
bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be.
Természetesen a győztes csapaton nem akarunk változtatni, a végén el fogom mondani, hogy kiknek
a munkájára számítanék én elsősorban. Kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület az alábbi
személyeket válassza meg a pusztaszeri Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak. Biliczki Ákos
László, Biliczki László, Csillag Renáta, Gogyán Róbert, Gubina Tiborné, Gyapjas Ottó, Hajdú Sára,
Harmathné Pintér Anna, Horváthné Fekete Boglárka, Kiss-Ocskó Mónika, Kordásné Budai Zsuzsanna,
Kovács Éva, Lázár Daniella Angéla, Módis Ilona, Szabó Zsófia, Szeriné Lajos Ildikó és Tóth Lajos
Lászlóné. 17 fő, ebből a frontvonal elsődlegesen az egyes SZSZB-nél Gubináné Ica, Harmathné Pintér
Anna és Kovács Éva. Itt a kettes SZSZB-ben pedig Horváthné Fekete Boglárka, Csillag Renáta és új
felkérésünk alapján Szabó Zsófia lenne. Ők az úgy nevezett három-három választott tagok, ők
egészülnének ki a jelölő szervezetek részéről Szavazatszámláló Bizottságonként kettő-kettő delegált
taggal. Nekik a személyükről még nincsen tudomásom. Bízom benne, hogy most nem fog
érdektelenségbe fulladni ez a dolog, inkább az legyen a legnagyobb probléma, hogy hova ültetjük le
ezt a sok embert. Annyit bocsátanék még előre, hogy mindenki hozzájárult, hogy nyilvános ülésen
tárgyalja a testület.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Örvendetes, hogy sok fiatal van a névsorban. Én is azt
gondolom, hogy elő kell készítsük a későbbiekre vonatkozóan a generáció váltás is meg legyen szép
fokozatosan, mert a stabil kemény mag nagy tapasztalatokkal rendelkezik, de szépen a fiatalságot
is be kell hozni a rendszerbe. Erre most jó esélyünk van. Tájékoztatót fog kapni mindenki és eskütétel
is lesz. Gyakorlatilag a póttagok is ugyanolyan eljárásban fognak részesülni, mint bármelyik másik.
Kérdés?
Sági Mihály képviselő: Én azt szeretném mondani, hogy jegyző úr mondta, hogy azért a 17 most
fölsorolt névből a választási törvény értelmében az 50 000 forint díjazásban csak a három-három
tag fog majd részesülni. Ez azt jelenti, hogy a 11 tag póttag nem részesül semmilyen díjazásba csak
abban az esetben, ha behívásra kerülnek. Én úgy gondolom, hogy majd akkor amikor ennek a
tudatába lép ez a kis társaság többen majd kilépnek.
dr. Jaksa Tibor jegyző: Ezt mindenkivel átbeszéltem.
Máté Gábor polgármester: Előkészületek már vannak, mindenki tudja miről van szó. Csak a
hivatalos oktatás nem történt még meg, de a tájékoztatást mindenki megkapta.
dr. Jaksa Tibor jegyző: Az a helyi szokás, hogy a választás hetében keddi vagy szerdai napon 5
órai kezdettel.
Sági Mihály képviselő: Javaslom elfogadásra.
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Máté Gábor polgármester: Egyéb kérdés? Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás módja: nyílt
A szavazás számszerű eredménye:
6 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
20/2022.(II.9.)Kt. határozat
Tárgy: Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a pusztaszeri Szavazatszámláló Bizottságok
tagjainak az alábbi személyeket választja meg:
- Biliczki Ákos László 6769 Pusztaszer, Diófa utca 77. szám alatti lakos
- Biliczki László 6769 Pusztaszer, Diófa utca 77. szám alatti lakos
- Csillag Renáta 6769 Pusztaszer, Tanya 160. szám alatti lakos
- Gogyán Róbert 6769 Pusztaszer, Kossuth utca 54. szám alatti lakos
- Gubina Tiborné 6769 Pusztaszer, Kossuth utca 53. szám alatti lakos
- Gyapjas Ottó 6769 Pusztaszer, Rákóczi utca 26. szám alatti lakos
- Hajdú Sára 6769 Pusztaszer, Árpád utca 2. szám alatti lakos
- Harmathné Pintér Anna 6769 Pusztaszer, Vadvirág utca 2. szám alatti lakos
- Horváthné Fekete Boglárka 6769 Pusztaszer, Árpád utca 40. szám alatti lakos
- Kiss-Ocskó Mónika 6769 Pusztaszer, Rákóczi utca 9. szám alatti lakos
- Kordásné Budai Zsuzsanna 6769 Pusztaszer, Kond vezér sor 9. szám alatti lakos
- Kovács Éva 6769 Pusztaszer, Kossuth utca 37. szám alatti lakos
- Lázár Daniella Angéla 6769 Pusztaszer, Rákóczi utca 2. szám alatti lakos
- Módis Ilona 6769 Pusztaszer, Petőfi utca 23. szám alatti lakos
- Szabó Zsófia 6769 Pusztaszer, Petőfi utca 45. szám alatti lakos
- Szeriné Lajos Ildikó 6769 Pusztaszer, Honfoglalás utca 19. szám alatti lakos
- Tóth Lajos Lászlóné 6769 Pusztaszer, Kossuth utca 66. szám alatti lakos.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Jaksa Tibor jegyző, Helyi Választási Iroda vezetője
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző
3.) Szavazatszámláló Bizottságok tagjai
4.) Irattár
6. napirendi pont: Döntés a Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. és a
Kisteleki Térségi Járóbeteg Szakellátó Kft. 2022. évi finanszírozásáról
Máté Gábor polgármester: Következő döntés a Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit
Kft és Kistelek Térségi Járóbeteg Szakellátó Kft 2022. évi finanszírozásáról. Ezzel kapcsolatosan
került kiküldésre egy anyag, illetve én tegnap kiküldtem egy levelet ezzel kapcsolatosan, amiben a
járás polgármesterit szólítom meg ezzel kapcsolatosan. Abban körülbelül a véleményem kereken
benne van. Amit ebben a levélben leírtam ahhoz szeretném én kötni magamat és ez az én
elképzelésem. Emellett majd megtudjuk a bizottság állásfoglalását és akkor utána megvitathatjuk
ezt a dolgot. A későbbiekben abba az irányba javaslom én menni, hogy maradjunk a tavalyinál
mindaddig amíg kellő alátámasztása nincs ennek a kérvénynek.
Sági Mihály képviselő: El szeretném mondani, hogy a térségi központ tájékoztatójába az egyik
táblázatban 23 190 forint szerepel, ez 231 900 forint, egy nulla lemaradt. Gábor azt a levelet,
teljesen azzal, amit a bizottság javasol azzal írta meg a képviselőknek. Nagyon sok újat nem tudok
mondani, hisz a bizottság javaslata az volt, hogy pillanatnyilag maradjon a mostani támogatási
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rendszer és majd térjünk vissza rá, amikor tisztázódnak dolgok. Addig a tavalyit folyósítja az
önkormányzat. Ehhez kérjük a képviselő-testület hozzájárulását. Köszönöm szépen.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Kérdés van-e ehhez? Vélemény esetleg? Megelőztem itt
most a dolgokat az emaillel, le van benne írva gyakorlatilag minden. Baksról kaptam eddig egy
egyetértő választ a többiek még nem jelezték, hogy mi van. Azért ez 40 000 000 forint körüli
összegről beszélünk, ezt nem lehet csak egy tollvonással adni. Azt sem tudom, hogy most lakosság
arányosan van-e szétosztva, mert eddig mindig kaptunk hozzá megfelelő táblázatokat. Most nem
látunk semmit gyakorlatilag. Ha a mienk 4 500 000 forint, akkor ennek a tízszerese lakosság
arányosan. Baks nem vesz részt a 24 órásban, arról is szeretnék egy beszámolót, hogy az akkor
hogyan oldódik meg? Aki ezzel a javaslattal egyetért, 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:
21/2022.(II.9.)Kt. határozat
Tárgy: Döntés a Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. és a Kisteleki Térségi
Járóbeteg Szakellátó Kft. 2022. évi finanszírozásáról
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Máté Gábor polgármestert, hogy
kezdeményezzen egyeztető tárgyalást a Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.-vel a
Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. által végzett járóbeteg szakellátás és 24 órás
központi orvosi ügyeleti tevékenység 2022. évi finanszírozási igényének részletes indokolása,
pénzügyi alátámasztása érdekében.
Az egyeztetés alapján kidolgozott újabb kérelem benyújtásáig, és a Képviselő-testület ennek
elfogadásáról szóló külön döntéséig a Képviselő-testület a 2021. évi támogatási összeg havi
időarányos részének megfelelő összeget állapít meg és folyósít visszamenőlegesen 2022. január 1jétől kezdődően a Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. részére az általa végzett
járóbeteg szakellátás és 24 órás központi orvosi ügyeleti tevékenység ellátásához való
hozzájárulásként.
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
7. napirendi pont: Csereszerződés a Pusztaszer külterület 040/2 és 041/1 helyrajzi számú
ingatlanok vonatkozásában
Máté Gábor polgármester: Következő, csereszerződés. A következő helyzet alakult ki. Rendezzük
a temető kerítés mentén a szomszédnak a beültetett fáit, ezek nagyon közel kerültek a kerítéshez
és nem akartuk, hogy ott egy még magasabb erdő alakuljon ki. Még most időben megpróbáltuk a
kerítés mentén olyan állapotba hozni, hogy minél kisebb legyen a balesetveszély. Ennek kapcsán én
megnéztem ezeket az ingatlanokat és az ingatlanok különböző jogviszonyát. Ott meglepetésemre
tapasztaltam azt, hogy a 040/2-es helyrajzi számú terület az Nagy Gábor tulajdonában van. Ez
gyakorlatilag a déli sarka a temetőnek, amivel legalább 20-25 sírhely is van. ugyanakkor jelenleg a
041/1-es helyrajzi számú terület önkormányzati tulajdonban van. Az én emlékezeteim szerint 1998ban tavasz környékén, ilyen tájékon több szolgálati lakás jellegű önkormányzati ingatlant adott el a
képviselő-testület a bent lakóknak, többek között a Nagy Gábor számára is ekkor lett eladva az
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ingatlan, amiben jelenleg ő most lakik. Nyilván akkor én nem voltam képviselő-testületi tag, de
emlékszem rá, hogy ez a szándék volt. Ezek után elkezdtünk keresgélni, hogy akkor adásvételi
szerződés, mi hogyan áll. Nem találtunk adásvételi szerződést az irattárunkban, de szerencsére Nagy
Gábornak van rendes, hiteles és aláírt adásvételi szerződés. Azon a Bitó Tibor ügyvéd úr és a
polgármester aláírásával teljesen alátámasztotta az adásvételi szerződést, viszont a helyrajzi szám
az a 40/2-est nevezi meg, területre is. Teljesen nem a valós helyzet és nem a szándéknak megfelelő.
Ezek után hívtuk a Bitó Tibor ügyvéd urat, neki semmilyen emlékezete nincs már erre. Ő akkor az
összes adatot az önkormányzattól kapta, nem ment ki a területre. Ami annak idején a jegyzőtől
kapott meg a polgármestertől kapott adatot az alapján összeállította az adásvételi szerződést és
megtörtént a dolog a megfelelő vételár kifizetésével. Itt jön a kérdés, hogy akkor most mi tévők
legyünk? Hívtuk a Bitó Tibor ügyvéd urat, hánytuk-vetettük, hogy mi legyen, hogy tudnánk ezt helyre
tenni, mert több okból is problémás ez a helyzet. Az a járható út jelent meg számunkra, hogy egy
csereszerződést fogunk kötni elővezetve azt, hogy igazából egy téves helymeghatározás történt az
adásvételi szerződésben, ami most került napfényre. Ezt megpróbáljuk majd valahogy helyre tenni.
Az egész ügynek a pikantériája az, hogy 98-ban ez a két helyrajzi szám nem is létezett, a 041/1 és
041/2, hanem egy helyrajzi szám volt 041-es helyrajzi szám alatt. A telekmegosztás 2003.
januárjában történt. Előbb adták el ezt a területet, mint ahogy ez helyrajzilag elkülönítve lett volna.
Sági Mihály képviselő: Tisztelt képviselő-testület a bizottság legalább 30-40 percig ezt értékelte,
sőt úgy értékelte, hogy kimentünk oda a táblához és megnéztük, hogy a mostani földterületek milyen
áron vannak meghirdetve eladásra. Majd a jegyző úr felolvassa, mert én mondtam neki, hogy
készítse el, mert én nem tudom úgy elmondani, ahogy a bizottság döntött. Ez a csereszerződés úgy
néz ki, hogy föl kell értékelni azt a kis sarkot, amit láttok. A kinti árak alapján azt állapítottuk meg,
hogy ma 1 m2 föld ára megfelel a valóságnak, hogy 100 forint, szántóról beszélünk. A bizottság azt
javasolná, hogy az a 730 m2 illetve a másik terület ami nektek csíkban van megrajzolva egy
csereszerződés alapján létrejön. A kettő közötti árkülönbözetre az önkormányzat nem tart igényt.
Hisz ezt már egyszer eladtuk ennek az embernek. Viszont Nagy Gábor majd ez után fizetni fog
vagyonszerzési illetéket, mert a két terület közötti különbséget neki az APEH felé be kell fizetni. A
bizottság azt szeretné, ha itt nem bonyolódnánk túlságosan bele, hanem ezt a régi ügyletet minél
egyszerűbben oldjuk meg, állítsuk helyre a mostani helyzetet. Ennek majd még lesznek további
következményei, de Gáborral megegyeztünk, hogy ez a másik Gábornak a dolga nem a miénk.
Magára vállalja azt a költséget, amit kell. Az ügyvéd tiszteletdíj nélkül csinálja meg az új
csereszerződést, nem kér érte semmit. Én azt szeretném a képviselőktől kérni, hogy amit a jegyző
úr beterjeszt, mert ez a lényege, hogy fogadjuk el és indítsák el, hogy álljon helyre a normális
helyzet. Köszönön szépen.
Máté Gábor polgármester: Kérdés van-e? Érhető volt mindenki számára? A lényeg az, hogy mindig
is ez volt a szándék, nem akarunk most ezen nyerészkedni. Jegyző úrnak van egy ilyen aggálya,
hogy ez a 100 forint annyira kis összeget fog jelenteni, ami egyébként teljesen normális a mi föld
eladásainkhoz képest, de nem tudjuk, hogy a NAV erre mit fog majd reagálni.
Sági Mihály képviselő: Megnéztük itt a hirdetéseket, név nélkül bárki elolvashatja egyébként van
egy 1 ha 264 m2, eladási ára 1 400 000 forint, ez több, mint 100 forint. Van egy másik 8 ha terület
eladó 4 400 000 forintért, az meg 50 forint. Mi úgy éreztük a bizottság, amikor ezt a 100 forintot
meghatározta, hogy a pusztaszeri viszonyokhoz képest beleférünk. Köszönöm szépen.
dr. Jaksa Tibor jegyző: Az ügyvéd úr is vázolt ilyen lehetőségeket, hogy vagy megpróbáljuk
megmagyarázni, hogy annak idején milyen elírás történhetett, de ez nyilván nem egy jogi kategória.
Vagy akár egy elbirtoklási pert indíthatott volna a Nagy Gábor az önkormányzat ellen, ebbe azért ne
menjünk bele. Akkor egy csereszerződést próbáljuk már meg a mai állapotokat alapul véve
kidolgozni. Erre kérte az ügyvéd úr azt, hogy vázoljuk milyen ténybeli alapokon jutottunk mi erre a
döntésre. Sejtésünk szerint milyen tévedés történt akkoriban. Kérte, hogy határozzuk meg
forintálisan a két ingatlannak az értékét. Legyen kimondva az, hogy nincsen az értékkülönbözetre
vonatkozólag megtérítési igényünk. Ezt próbáltam megfogalmazni az alábbiak szerint. Pusztaszer
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Pusztaszer Községi
Önkormányzat Képviselő-testületet, mint eladó és Nagy Gábor, mint vevő között Pusztaszeren, 1998.
január 29. napján létrejött adásvételi szerződés tévesen határozta meg a tulajdonjog átruházását
képező ingatlanként a következő ingatlant. Pusztaszer külterületi 040/2 helyrajzi számú 7. számú
tulajdoni lapon nyilvántartott 6769 Pusztaszer, Tanya 79. faliszámú 719 m 2 alapterületű tanya és
szántó művelési ágú lakás ingatlan és hozzá tartozó udvar, szántóterület. A képviselő-testület Nagy
Gábor vevővel egybehangzóan megállapítja hogy a szerződő felek ügyleti szándéka egyértelműen a
temetőcsősz háza tulajdonjogának Nagy Gábor vevő részére történő átruházására irányult amely
helyesen a Pusztaszer külterület 041 helyrajzi számú ingatlanból a 2003. január 8 napján
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teljesedésbe ment telekalakítás során kialakult Pusztaszer külterület 041/1 helyrajzi számú kivett
lakóház és udvar, továbbá szántó művelési ágban nyilvántartott összesen 5815 m2 alapterületű
ingatlan. A képviselő-testület Nagy Gábor vevővel egybehangzóan kijelenti, hogy a jelenlegi hibás
tulajdonjogi viszonyok eredeti ügyleti szándéknak és a valóságban kialakult helyzetnek megfelelő
jogi rendezése érdekében csereszerződést kíván kötni az ingatlan nyilvántartás szerint Nagy Gábor
kizárólagos tulajdonát képező Pusztaszer külterület 040/2 helyrajzi számú ingatlan és a Pusztaszer
Községi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Pusztaszer külterület 041/1 helyrajzi számú
ingatlanok vonatkozásában. A Pusztaszer község közigazgatási területén található mezőgazdasági
művelés alatt álló külterületi földrészletek helyben szokások 100 Ft/m 2 vételár alapul vételével a
csereszerződés tárgyát képező ingatlanok forgalmi értékét a képviselő-testület Nagy Gábor vevővel
egybehangzóan az alábbi összegben határozza meg. A Pusztaszer külterület 040/2 helyrajzi számú
719 m2 alapterületű ingatlan forgalmi értéke 71 900 forint. A Pusztaszer külterület 041/1 helyrajzi
számú 5815 m2 alapterületű ingatlan forgalmi értéke 581 500 forint. A képviselő-testület kijelenti,
hogy a csereszerződéssel érintett ingatlanok fentiek szerint meghatározott forgalmi értékei közötti
különbözeti összeg megfizetésére nem tart igényt tekintettel arra is, hogy a képviselő-testület által
elismerten Nagy Gábor jóhiszemű szerző félként 1998-ban kellő megalapozottsággal volt abban a
hiszemben, hogy az általa akkor megfizetett 208 000 forint vételár ellenében lakóépületet és szántó
területet is vett. A képviselő-testület felhatalmazza Máté Gábor polgármestert, hogy a fenti ügyleti
szándéknak megfelelő, azt részletező elkészített külön csereszerződést és a kapcsolódó
jognyilatkozatokat aláírja. A képviselő-testület kötelezettséget vállal az ingatlan nyilvántartási eljárás
során felmerülően ráeső költség megfizetésére. A képviselő-testület az előzetes egyeztetéseknek
megfelelően rögzíti, hogy az ügyvédi közreműködésért fizetési kötelezettség nem merült fel. A
forgalmi érték különbözetből adódó esetleges vagyonszerzési illeték-fizetési kötelezettség pedig
Nagy Gábort terheli.
Máté Gábor polgármester: Kiváló. Köszönjük szépen, jegyző úr.
Katona Mária képviselő: Nekem csak egy kérdésem van, hogy akkor az eladási szerződésben
szerepelnie kellett ennek a területnek a nagyságának és senkinek nem tűnt fel?
Máté Gábor polgármester: Nem. Szavazásra bocsátom a témát. Aki elfogadja a jegyző úr által
felolvasott határozatot, 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:
22/2022.(II.9.)Kt. határozat
Tárgy: Csereszerződés a Pusztaszer külterület 040/2 és 041/1 helyrajzi számú ingatlanok
vonatkozásában
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Pusztaszer községi
Önkormányzat Képviselő-testülete mint eladó és Nagy Gábor mint vevő között Pusztaszeren 1998.
január 29. napján létrejött adás-vételi szerződés tévesen határozta meg a tulajdonjog átruházása
tárgyát képező ingatlanként a következő ingatlant: „Pusztaszer külterületi, 040/2. helyrajzi számú,
a 7. számú tulajdoni lapon nyilvántartott, 6769. Pusztaszer, tanya 79. faliszámú, 719,-m2
alapterületű, „tanya és szántó” művelési ágú lakásingatlan és hozzátartozó udvar, szántóterület”.
A Képviselő-testület Nagy Gábor vevővel egybehangzóan megállapítja, hogy a szerződő felek ügyleti
szándéka egyértelműen a „temetőcsősz háza” tulajdonjogának Nagy Gábor vevő részére történő
átruházására irányult, amely helyesen a Pusztaszer külterület 041 helyrajzi számú ingatlanból a
2003. január 8. napján teljesedésbe ment telekalakítás során kialakult Pusztaszer külterület 041/1
helyrajzi számú, kivett lakóház és udvar, továbbá szántó művelési ágban nyilvántartott, összesen
5815 m2 alapterületű ingatlan.
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A Képviselő-testület Nagy Gábor vevővel egybehangzóan kijelenti, hogy a jelenlegi hibás tulajdonjogi
viszonyok eredeti ügyleti szándéknak és a valóságban kialakult helyzetnek megfelelő jogi rendezése
érdekében csereszerződést kíván kötni az ingatlan-nyilvántartás szerint Nagy Gábor kizárólagos
tulajdonát képező Pusztaszer külterület 040/2 helyrajzi számú ingatlan és a Pusztaszer Községi
Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Pusztaszer külterület 041/1 helyrajzi számú ingatlanok
vonatkozásában.
A Pusztaszer község közigazgatási területén található, mezőgazdasági művelés alatt álló külterületi
földrészletek helyben szokásos 100,-Ft/m2 vételárának alapul vételével a csereszerződés tárgyát
képező ingatlanok forgalmi értékét a Képviselő-testület Nagy Gábor vevővel egybehangzóan az
alábbi összegben határozza meg:
a) a Pusztaszer külterület 040/2 helyrajzi számú, 719 m2 alapterületű ingatlan forgalmi értéke
71 900,-Ft, azaz – Hetvenegyezer-kilencszáz – forint,
b) a Pusztaszer külterület 041/1 helyrajzi számú, 5815 m 2 alapterületű ingatlan forgalmi értéke
581 500,-Ft, azaz – Ötszáznyolcvanegyezer-ötszáz – forint.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy a csereszerződéssel érintett ingatlanok fentiek szerint
meghatározott forgalmi értékei közötti különbözeti összeg megfizetésére nem tart igényt, tekintettel
arra is, hogy a Képviselő-testület által elismerten Nagy Gábor jóhiszemű szerző félként 1998-ban
kellő megalapozottsággal volt abban a hiszemben, hogy az általa akkor megfizetett 208 000,-Ft
vételár ellenében lakóépületet és szántóterületet is vett.
A Képviselő-testület felhatalmazza Máté Gábor polgármestert, hogy a fenti ügyleti szándéknak
megfelelő, azt részletezően elkészített külön csereszerződést és a kapcsolódó jognyilatkozatokat
aláírja.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal az ingatlan-nyilvántartási eljárás során felmerülően rá eső
költség megfizetésére.
A Képviselő-testület az előzetes egyeztetéseknek megfelelően rögzíti, hogy az ügyvédi
közreműködésért fizetési kötelezettség nem merült fel, a forgalmi érték-különbözetből adódó
esetleges vagyonszerzési illeték-fizetési kötelezettség pedig Nagy Gábort terheli.
Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző
3.) Nagy Gábor
4.) dr. Bitó Tibor ügyvéd
5.) Gazdálkodás helyben
6.) Irattár
8. napirendi pont: A települési ivóvízhálózat rekonstrukciójának megvalósításához
szükséges külső források igénylésének kezdeményezése
Máté Gábor polgármester: Következő, települési vízhálózat rekonstrukciójának megvalósításához
szükséges külső források igénylésének kezdeményezése. Volt már egy előzetes ilyen kör futása a
Baja Város Önkormányzat részéről, hogy kívánunk-e ebben együttműködni velük? Akkor úgy
gondoltuk, hogy igen, én azt gondolom, most sincs akadálya annak, hogy tovább lépjünk ebben a
dologban.
Sági Mihály képviselő: A bizottság javasolja, hogy működjünk továbbra is együtt.
Máté Gábor polgármester: Aki egyetért, 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
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a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
23/2022.(II.9.)Kt. határozat
Tárgy: A települési ivóvízhálózat rekonstrukciójának megvalósításához szükséges külső források
igénylésének kezdeményezése
HATÁROZAT
1.) Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megállapítja, hogy Pusztaszer község települési ivóvízhálózata elavult, rossz műszaki állapotban lévő
elemeinek rekonstrukciója, cseréje feltétlen szükséges annak érdekében, hogy az Alaptörvény XX.
cikk (2) bekezdésében foglalt egészséges ivóvízhez való hozzáférést Pusztaszer Község
Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 21. pontjában foglalt kötelező önkormányzati feladatként biztosítani tudja a lakosság
számára.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
2.) Mivel az 1. pontban megjelölt hálózatrekonstrukció költségigénye jelentősen meghaladja
Pusztaszer Község Önkormányzatának költségvetési lehetőségeit, a Képviselő-testület ezúton
kezdeményezi az Országgyűlésnél, hogy az 1. pontban rögzített beruházások magas intenzitású
finanszírozására találjon hazai kormányzati és/vagy Európai Uniós támogatással költségvetési
forrást, az erre vonatkozó hatásvizsgálatokat végezze el, illetve dolgozza ki a támogatási konstrukció
feltételeit.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza és felkéri Baja város polgármesterét, hogy a 2. pontban
rögzített kezdeményezés ügyében a jelen határozat 1. melléklete szerinti felterjesztést aláírja.
Felelős: Nyirati Klára polgármester
Határidő:

a kezdeményezést támogató
kézhezvételét követően azonnal

önkormányzatok

képviselő-testületi

döntéseinek

9. napirendi pont: Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről
Máté Gábor polgármester: Polgármester tájékoztatója a két ülés közötti időszak eseményeiről.
Egy sajnálatos dolgot kell, hogy itt is közöljek. Az emailben már írtam nektek, hogy a védőnői
státuszát a törvény erejénél fogva amennyiben 15-ig nem igazolja az igazolandókat, akkor vagy
felmondással, vagy felmentéssel meg kell szüntetni, olyan formában, hogy sem felmondási idő, sem
végkielégítés nem illeti meg a dolgozót. Méltánytalannak és átgondolatlannak tartom ezt a helyzetet,
de nem tudunk mást tenni. Icával teljes mértékben együttműködve és mindent átbeszélve ő teljes
tudatában van azzal, hogy a döntéseinek milyen következményei vannak. Tudomásul veszi. Én annyit
megelőlegeztem a képviselő-testület szándéka előtt is, gondolom, hogy ebben nem hiszem, hogy
ellene mentek majd, hogy amennyiben az ingatlant továbbra is használni akarja, akkor nem fogjuk
onnan őt emiatt elküldeni. Addig amíg ő ebben lakni szándékozik nem fogunk ennek keresztbe tenni.
Ehhez van-e kérdés? Ez nem napirendi pont, de nyugodtan mondhatjátok, hogy a végén térjünk erre
vissza. Elég kényes dolog, és azt gondolom, benneteket is megdöbbentett, mint ahogy engem is.
Azért is írtam le nektek minél gyorsabban, mert számítottam arra, hogy a lakosság részéről lesz
felétek esetleg információ, hogy tudjátok miről van szó.
Sági Mihály képviselő: A bizottsági ülésen is jeleztem Gábor felé, hogy nem a mostani testületi
ülésen, hogy még egyszer vizsgálja meg a képviselő-testület természetesen a jegyző és a
polgármester úr előterjesztésében azt a dolgot, hogy a két évvel ezelőtt elkészült fölértékelés alapján
az önkormányzati bérlakást felkínáljuk újra eladásra ebben a helyzetben nekik, mert lehet, hogy
most másképp állnának hozzá. Az is fölmerült bennünk, hogy azt viszont nekünk kell megvédeni a
lakosság előtt, hogy ugyanazon az áron vagy egy új fölértékelés alapján szeretnénk ezt megcsinálni.
Nagyon sokba kerülne az Icáéknak hogyha mi ezt újra felértékeltetnénk. Én azt mondom, hogy ennek
ellenére az a javaslatom, hogy nem most, de készüljünk föl rá, hogy próbáljuk meg újra felkínálni
eladásra ezt a lakást. Ha egyetértetek vele, akkor előkészítik, ha azt mondjátok, hogy felejtsük el,
akkor hagyjuk így, de nekem volna egy ilyen javaslatom, hogy a későbbiek folyamán újra tárgyaljuk
ennek a bérlakásnak a sorsát.
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Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Én azt gondolom, hogy nincs ezen sok húzni való, a
következő testületi ülésen erről hozzunk egy határozatot. Addig mindenki gondolja át. Volt egy
ingatlan felmérés két évvel ezelőtt, én azt gondolom, hogyha ahhoz egy bizonyos százalékos
összeget hozzáteszünk akkor azzal korrektek leszünk minden irányból. A lakosság felé is megvédhető
lesz a dolog. Talán ugyanazt az árat én azért nem engedném, mert az elmúlt két évben elég komoly
ingatlan ár mozgások voltak. Nem gondolom, hogy most megint álljunk neki és húzzuk ameddig csak
lehet. Minden képpen tisztességesnek találom, azt, hogy ezt tegyük meg.
Katona Mária képviselő: Bennem is azt merült föl, hogy okunk van-e maradni a két évvel ezelőtti
árnál, pont ezért az ingatlan árak változása miatt. Illetve a rendelet módosítás, hogy február 15
helyett meghosszabbították május 1-ig, ez semmi nem változtat?
Máté Gábor polgármester: Nem, mert nincs is szándékában. Van 15 napja, hogy valamit találjon
ki.
Katona Mária képviselő: Onnantól kezdve nincs is védőnőnk?
Máté Gábor polgármester: Helyettesítő védőnő van. Előkészület is van, mert az Icának egy másfél
év múlva a nyugdíjazása is szóba került. A helyettesítésére vannak elképzelések. Meg fogjuk oldani
ezt a dolgot, van rá megoldás, átmenetileg is, meg aztán később hosszabb távon is van elképzelés.
A pályázatokkal kapcsolatosan a pótkocsival kapcsolatos pályázat beadásra került. A BM-hez is
beadtuk a pályázatot, ennek annyi kockázata van, hogy 433 000 forintos tervezési díjat azt le kellett
szerződjünk a tervezővel. Erre nincs még garancia, hogy beépíthető lesz-e a pályázatba, de enélkül
meg nem tudtunk a pályázatnak nekimenni. Amennyiben az építési engedély a kezünkbe kerül, akkor
még alkudozok a tervezőkkel, hogy meddig húzzuk az időt. Remélem, hogy a pályázat nyertes lesz,
ha nem akkor is tudjuk ezt a későbbiekben is folyamatosan használni. A Tas és Előd utcára is
elkészültek a tervek, beadásra került a pályázat. Itt a tervezés és egyéb sallangok összege 300 000
forinttal túllépte azt a keretet, mint amit a polgármesterek egyeztetésén megbeszéltünk. Én aztán
egyeztettem tovább a felsőbb szervek felé, nem lesz probléma. Ez nem lesz akadálya annak, hogy
nyerjünk. Ez azt gondolom, hogy rendben van. A szolgálati lakásokkal kapcsolatos energetikai
felújításnak a tervezési folyamatai készen vannak. Pillanatnyilag egy-két apróbb dokumentum
hiányzik még. 12-e a beadási határidő, ezt holnap szeretnénk véglegesen lezárni. A hivatal
energetikai felújítása is előkészületekben van. A megbízási szerződés előtt állunk, holnap fogjuk a
kivitelezőkkel megbeszélni a részleteket ugyanis fölmerült a kérdés, hogy itt a választások
körülményeit mennyire befolyásolja ez az átépítés, mert ez magával vonzza azt, hogy a vizes blokk
teljes elbontásra kerül. Ezt holnap megpróbáljuk úgy összeegyeztetni, hogy ha lehet választásokra
ezek a dolgok, ha nem is lesznek készen, de használhatóak legyenek, vagy a választások után
induljon a dolog. Én jobb szeretném az előzőt, hogy kezdjenek neki minél előbb és aztán fejezzék is
be minél előbb. Én ebbe az irányba fogok minden képpen lépni elsősorban. A választásokhoz
kötődően még Misi jelzett nekem egy szándékot. Fölmerült a Misi részéről tegnap megkérdezte tőlem
telefonon, hogy várhatóan lesznek kampány ülések, még nem tudjuk, mert nem jelezte még senki,
hogyan viszonyuljunk a kampány tájékoztatókhoz. Az én szerény véleményem az, hogy minden
képviselőjelöltnek adjunk lehetőséget abban a helyiségben, amit ő gondolt. A polgármesteri hivatal
nem lehet természetesen a kampány ülés helyszíne. Én nem gondolom, hogy bármilyen bérleti díjat
kérünk ezért, de Misi is elmondja, hogy mit gondol.
Sági Mihály képviselő: Tegnap beszéltem a Zsófival a rossz időpontok miatt és akkor kérdeztem
tőle, hogy tudod-e már, beszéltetek-e már polgármester úrral arról, hogy azért lassan biztos, hogy
bejelentkeznek kampány gyűlésekre, vagy fórumok tartására a különböző szervezetek. Hogyan
viszonyuljunk hozzá? Akkor mondta a Zsófi, hogy ezt Gáborral beszéljük meg, mert még nem volt
róla szó. Nekem is az volt a véleményem, amit a Gábor most elmondott, hogy vagy mindenkinek
ingyen és bérmentve, vagy senkinek. Én még azért hozzátenném, hogy az iskola sem lehet.
Máté Gábor polgármester: Jegyző úrtól kérdezem, hogy hozzunk-e erről határozatot?
dr. Jaksa Tibor jegyző: Ne.
Máté Gábor polgármester: Jó, akkor én ezt fogom képviselni. Mindenki igénybe veheti, érkezési
sorrendben foglalhatnak időpontot. Helyszínileg a Szoci vagy a Sportterem is rendelkezésre áll.
Megnéztük a közutaknak a padka állapotát, és azt néztük, hogy a Kossuth utca fölső szakaszánál a
legnehezebb a dolog egészen az Árpád majortól befelé indulva. A hétre terveztem én, de nem sikerült
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összehozni. Minden képpen egy kísérletet fogunk tenni, hogy homlokrakodóval hogyan tudnánk ezt
a padkát úgy végig szedni, hogy egyből raknánk is föl egy pótkocsira. Ezzel kapcsolatosan én a
Pletikoszity Pistát is behívtam, egyrészt, hogy megbeszéljük vele az utak terheléséra vonatkozó
elvárásainkat, hogy mire figyeljen. Figyeljen oda egyrészt a Diófa utca esetében és a Kossuth utca
esetében is a terhelésekre. Együttműködőnek tűnt, valószínűleg, ha itt kitaláljuk a technikáját a
padkázásnak, akkor az ő segítségére is számíthatunk. Amint láthattátok a Facebookon is meg itt az
iskolánál is megjelent ez a megyei pályázatból kialakított figyelem felhívó tábla. Én az Adriennhez
elmentem Balástyára mert nehezményeztem azt, hogy milyen dolog az, hogy egy kislánynak a
munkáját használjuk és még a neve sincs rajta ezen a táblán. Így oldottuk meg, hogy elmentem,
saját kezével ráírta a nevét, az életkorát, meg azt, hogy balástyai. Az anyukája meg az iskola is
nagyon örült, hogy ilyenre figyelmet fordítottunk. Tegnap kihelyezésre került a tábla és kihozták az
Adrit is és csináltunk egy néhány fotót. Nagyon örültek neki, hogy ennyire komolyan vettük ezt a
dolgot. Egész más jellegű figyelmet érdemel egy ilyen tábla. Alföldvízzel kapcsolatosan nincs további
fejlemény, mint ami a legutóbbi testületi ülésen volt. Elküldtük, amit határozatot hoztunk. A
környékbeli települések többen elkérték a mi reakciónkat, hogy annak alapján hozzanak esetleg
döntést. Itt még mindig a Probart féle akció nincs teljesen letisztázva. Mind a 9 település, aki szóban
volt itt most esetében elkészültek a javítások. A társulás úgy döntött, hogy a javítást azt elfogadja
mivel minden mérési adat rendelkezésünkre áll az Alföldvíz részéről is elfogadásra került ez a javítás.
A társulás úgy döntött, hogy a Bartuczék meg az Alföldvíz beszéljék meg, hogy akkor mennyi az
annyi. mennyibe került az anyag, amit oda beépítettek, amit be kellett építeni és van egy szerződés
a társulás és a Bartuczék között, hogy amennyiben a csere elkerülhetetlen, akkor annak a költségét
ők fedezik és mi meg ebből fedeztünk 40 000 forintot. Amennyiben ez nem fog megvalósulni a hónap
végéig akkor a társulás bírósághoz fog fordulni ez ügyben. Egyelőre itt tartunk. Következő ülés
időpontját kérdezném, hogy akkor ott 17-én kell egy fontos költségvetési rendeletet hoznunk. Két
esély van erre 9-e és 16-a.
dr. Jaksa Tibor jegyző: A 16-a az nagyon nem jó, 14-e és 15-e munkaszüneti nap.
Máté Gábor polgármester: Előtte egy órával vagy másféllel a bizottsági ülés.
Katona Mária képviselő: Nekem nem jó a 9-e.
Körmendi Zsuzsa képviselő: Nekem sem jó.
Máté Gábor polgármester: Akkor legyen 16-a, megoldjuk. Örömmel mondom, hogy az Állami
Földalaptól itt volt egy hölgy, aki megszemlélte azt a földterületet, amit a Magyar Állam nekünk adott
ingyenesen. Az összes többi földet, amit kértünk volna még mellé azt lesöpörték az asztalról. Más
tervei vannak a Magyar Államnak ezekkel a földekkel. A beszámolómhoz kapcsolódóan van-e kérdés?
Nincs, akkor aki a beszámolómat 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:
24/2022.(II.9.)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

oldal: 14/16

HATÁROZATOK JEGYZÉKE
Sorszám
15/2022.(II.9.)Kt. határozat
16/2022.(II.9.)Kt. határozat
17/2022.(II.9.)Kt. határozat
18/2022.(II.9.)Kt. határozat
19/2022.(II.9.)Kt. határozat

20/2022.(II.9.)Kt. határozat
21/2022.(II.9.)Kt. határozat

22/2022.(II.9.)Kt. határozat
23/2022.(II.9.)Kt. határozat
24/2022.(II.9.)Kt. határozat

Tárgy
Napirendi pontok elfogadása
A
községi
Önkormányzat
2022.
évi
költségvetéséről szóló rendelet-tervezet első
olvasatban történő tárgyalása
A polgármester 2022. évi szabadság-ütemezési
tervének jóváhagyása
Pusztaszer Községi Önkormányzat 2022. évi
közművelődési szolgáltatási terve
A fogorvosi ügyeleti körzet kialakítására
vonatkozó
törvényességi
felhíváshoz
kapcsolódóan
határidő-hosszabbítás
kérelmezése
Szavazatszámláló
Bizottságok
tagjainak
megválasztása
Döntés a Kisteleki Térségi Egészségügyi
Központ Nonprofit Kft. és a Kisteleki Térségi
Járóbeteg
Szakellátó
Kft.
2022.
évi
finanszírozásáról
Csereszerződés a Pusztaszer külterület 040/2
és
041/1
helyrajzi
számú
ingatlanok
vonatkozásában
A települési ivóvízhálózat rekonstrukciójának
megvalósításához szükséges külső források
igénylésének kezdeményezése
Polgármester tájékoztatója két ülés közötti
időszak eseményeiről

Határidő
azonnal
azonnal
azonnal
azonnal
azonnal

azonnal
azonnal

azonnal
azonnal
azonnal
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Pusztaszer Községi Önkormányzat Polgármesterétől
6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45.
T. +36 62 576 510
info@pusztaszer.hu
Iktatószám: PUK/1072-2/2022

Tárgy: 2022. évi Költségvetési
rendelet-tervezet

Pusztaszer Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
Helyben
Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, melyben a Képviselő-testület az
adott költségvetési évre vonatkozóan meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, a
szükséges előirányzat kereteket.
A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.
A költségvetési rendelet megalkotására vonatkozó legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok
tartalmazzák:
-

Magyarország Alaptörvénye
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormány rendelet
15/2019. (XII.7.) PM rendelet a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok
osztályozási rendjéről

A 2022. évi költségvetés összeállításánál figyelembe vettük:
-

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvényének az önkormányzatokra
vonatkozó szakaszait.
A Képviselő-testület költségvetést érintő rendeleteit, határozatait.
Az önkormányzati gazdálkodásra ható gazdasági folyamatokat.
A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről
szóló módosításokat.

A költségvetési tervezet tartalmazza mindazon előirányzatokat, rovatokat címenként, bevételei és
kiadási előirányzat csoportonként, melyeket a jogszabályok előírnak. A beterjesztett anyag jelen
formájában általános vitára és a költségvetési rendelet megalapozására alkalmas, tartalmazza azokat a
költségvetési tételeket, amelyek az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet-tervezetében
megjelennek.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 24. § (3) bekezdése értelmében a jegyző által
előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi
költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi
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költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselőtestületnek.
A költségvetés elfogadására konkrét határidőt nem ad a törvény, ám az Áht. 108 §. (1) bekezdése,
valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet
(Ávr.) 33. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az önkormányzati hivatal, a helyi önkormányzat,
valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv jóváhagyott elemi költségvetéséről
az önkormányzati rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő harminc
napon belül adatot szolgáltat a Kincstár területileg illetékes szervéhez. Ez évben 2022. március 17-éig
kell adatot szolgáltatni.
Az Áht. 23. §-ában foglaltaknak megfelelő tartalommal készítettük el a 2022. évi költségvetésünket.
Az Áht. 102. § (3) bekezdése előírja, hogy a költségvetés előterjesztésekor a bevételek és a kiadások
zárt rendszerű és megfelelő csoportosításban történő bemutatásához mérlegeket kell kialakítani és
összeállítani, mely tartalmazza a vonatkozó év terv adatait az előző év (2021 év) várható s az azt
megelőző év tényadatait (2020 év). Ezt a bemutatást szolgálja a 11. melléklet.
A 2022. évi költségvetési rendelet-tervezet részletes indokolását és annak számszaki adatait részletező
mellékleteit az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé megvitatásra:
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVRE JAVASOLT BEVÉTELI FŐÖSSZEGE:
ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
ÖNKORMÁNYZATI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

182.405.857Ft
93.164.157Ft
56.400Ft

ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

39.938.450Ft

ÖNKORMÁNYZATI FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

49.246.850Ft

1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
Az Ávr. 24. § (1) bekezdésében foglaltak szerint: helyi adó bevételek, a helyi önkormányzatok általános
működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó
egyéb költségvetési támogatások, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott
támogatással megvalósuló programok, projekt bevételek.
Önkormányzati bevételek kiemelt előirányzatonként
I.1.1.B11 Működési célú támogatások államháztartáson belülről
51.270.283Ft
Ezen összeg a költségvetési törvény és a Magyar Államkincstár által közölt támogatási összegek alapján
került megállapításra.
A települési önkormányzatok működésének támogatása
4. 1.1.1.2. Településüzemeltetés-zöldterület-gazdálkodás támogatása
5. 1.1.1.3. Településüzemeltetés-közvilágítás támogatása
6. 1.1.1.4. Településüzemetetés-köztemető támogatása
7. 1.1.1.5. Településüzemeltetés-közutak támogatása
9. 1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
10. 1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
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3.580.920Ft
13.696.000Ft
1.267.806Ft
3.991.945Ft
8.000.000Ft
946.050Ft

Az e jogcímeken nyújtott támogatások elsősorban működési célokat szolgálnak. A támogatások
felhalmozási bevételként eredeti előirányzatként akkor sem tervezhetők, ha e melléklet szerint
valamely támogatás esetében az elszámolási szabályok lehetővé teszik a felhalmozási kiadások
elszámolását, és a felhalmozási kiadások nem veszélyeztethetik a feladatokhoz kapcsolódó
működtetési tevékenységet, a feladat jogszabályokban rögzített paramétereknek megfelelő
ellátásához szükséges működési kiadásokteljesítését.
A 9.1.1.1.6. jogcím az Mötv. 13. §-ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátásához és a
polgármesteri illetmény, tiszteletdíj kifizetéséhez biztosít központi költségvetési támogatást.
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása, valamint a
szünidei étkeztetés támogatása
A támogatás elsősorban az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások
nyújtására használható kiadásokra tervezhető.
22.1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása
10.926.000Ft.
50.1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 39.330Ft.
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
A központi támogatás a települési önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg a Mötv.-ben,
valamint a Kult. tv.-ben meghatározott nyilvános könyvtári feladatainak támogatásához és a
közművelődési alapszolgáltatások PUSZI KÖSZI működtetésének biztosításához.
53.1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása 3.131.395Ft
Települési önkormányzatok működési támogatása jogcím kiegészítő támogatása a 8/2022.(I.14.)
Kormány rendelet alapján a minimálbér és a garantált bérminimum 2022. január 1-jétől történő
emelésének ellentételezése érdekében
4. 1.1.1.2. Településüzemeltetés-zöldterület-gazdálkodás támogatása
113.680Ft
5. 1.1.1.3. Településüzemeltetés-közvilágítás támogatása
642.000Ft
6. 1.1.1.4. Településüzemetetés-köztemető támogatása
293.984Ft
7. 1.1.1.5. Településüzemeltetés-közutak támogatása
169.870Ft
9. 1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
500.000Ft
10. 1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
55.650Ft
Kiegészítő támogatás összege összesen:
1.775.184Ft
A polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás a 9/2022.(I.14.)
Kormány rendelet alapján
A központi költségvetés támogatást biztosít az 5000 lakos alatti települési önkormányzatok számára a
polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelése ellentételezése érdekében, a támogatás
összege 3.915.653Ft.
I. 1.1.B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

14.510.390Ft

- Fejezettől átvett pénzeszköz mezőőri feladatokra (270.000Ft/negyedév) 1.080.000Ft,
- TB-től átvett pénzeszköz védőnői finanszírozás 8.492.490Ft,
- TB-től átvett pénzeszköz fogorvos finanszírozás 4.937.900Ft.
I.1.3.B3 Közhatalmi bevételek
24.000.000Ft
A közhatalmi bevételek tartalmazzák a helyi adó bevételeket, figyelembe véve az önkormányzat adó
rendeletét és az iparűzési adó tervszámát.
1.1.3 Vagyoni típusú adó Magánszemélyek kommunális adója 5.000.000Ft,
1.1.3 Építési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó 19.000.000Ft,

3

I.1.4.B4 Működési bevételek
3.383.484Ft
Az önkormányzat intézményi működési bevételeinek előirányzata az alábbiakat tartalmazza:
- lakóingatlan bérbeadásából származó bevétel 998.208Ft,
- egyéb helyiség bérbeadásából származó jövedelem 600.000Ft,
- egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása 1.006.276Ft,
- közvetített szolgáltatás bevétele 279.400Ft
- egyéb sajátos bevétel (gondozási díj) 9.600Ft
- temető fenntartási hozzájárulás 20.000Ft
- sírhely megváltás 470.000Ft
I.2 B2,B5,B7 Felhalmozási költségvetési bevételek

0 Ft

I.2.2.B2 Felhalmozási célú támogatások, államháztartáson belülről

0 Ft

I.2.5.B5 Felhalmozási bevételek
Földterület értékesítés bevétele 56.400Ft.

56.400Ft

I.2.7.B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 Ft

I.1-2.8.B8 Finanszírozási bevételek

89.185.300Ft

I.1.8.B8 Előző évek maradványának igénybevétele működési célra
39.938.450Ft
Ebből feladattal terhelt maradvány 5.076.233Ft: TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00017 Helyi identitás és
kohézió erősítés Balástya, Csengele és Pusztaszer településeken EU projekt szakmai szolgáltatás
200.000Ft, MFP-FAE/2021 Felelős állattartás elősegítése szakmai szolgáltatás 539.305Ft, Kistelepülési
Önkormányzati rendezvények támogatása K-52-0206/000255/2021 projekt táncház, táncoktatás
szolgáltatás 220.000Ft, NEAK védőnő szolgálati elismerés támogatása 1.698.900Ft, Startmunka
mintaprogram 2021. bértámogatás 2.418.028Ft.
I.2.8.B8 Előző évek maradványának igénybevétele felhalmozási célra
49.246.850Ft
Immateriális javak beszerzése Office vállalati programcsomag 267.970Ft, Tárgyi eszköz beszerzés
197.600Ft, MFP-OTF/2020 Óvodai sportterem fejlesztés 268.183Ft. BMÖFT/6-8/2021 Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 19.055.551Ft, a projekthez biztosított saját forrás
összege 3.362.746Ft. MFP-OJKJF/2021 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése
649.851Ft, MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 22.971.269Ft,
2022. évi Startmunka fűnyíró traktor beszerzéshez saját forrás biztosítása 373.680Ft, 2022. évi BM
pályázat Dózsa György utca aszfaltozása saját forrás 2.100.000Ft.
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVRE JAVASOLT KIADÁSI FŐÖSSZEGE:

182.405.857Ft

ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

133.102.607Ft

ÖNKORMÁNYZATI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

49.303.250Ft

ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0 Ft

ÖNKORMÁNYZATI FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0 Ft
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Önkormányzati kiadások kiemelt előirányzatonként
I.1.1.K1 Személyi juttatások
40.067.551Ft
Az önkormányzat személyi juttatásai előirányzata 40.067.551Ft. Az alábbi munkavállalók személyi
juttatásait tartalmazza (1 fő polgármester, 1 fő védőnő, 1 fő pályázati referens, 1 fő mezőőr, 1 fő
karbantartó, 1 fő temetőgondnok, 1 fő könyvtáros, 1 fő közművelődési szakember, és 13 fő
közfoglalkoztatott 2021. decemberi havi illetménye, valamint a képviselői tiszteletdíj.) A személyi
juttatások előirányzatának összetételét a költségvetési rendelettervezet 7. melléklete részletezi.
I.1.2.K2 Munkaadókat terhelő járulékok
5.178.511Ft
Az önkormányzat által kifizetendő személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok
előirányzata 5.178.511Ft.
I.1.3.K3 Dologi kiadások
22.141.205Ft
Az önkormányzat dologi kiadásainak előirányzata 22.141.205Ft, ezen belül:
- Szakmai anyag beszerzés 340.000Ft,
- Készletbeszerzés (irodaszer, nyomtatvány, hajtó- és kenőanyag, munkaruha, egyéb üzemeltetési
anyag) 4.405.000Ft,
- Informatikai szolgáltatások (számítógép üzembe helyezés, szaktanácsadás, szoftverrel kapcsolatos
informatikai szolgáltatás, internet) 420.000Ft,
- Kommunikációs szolgáltatás (telefon, kábel-tv) 275.000Ft,
- Közüzemi díjak (villamos energia, gáz, vízdíj) 4.217.000Ft,
- Vásárolt élelmezés szünidei gyermekétkeztetés 35.315Ft,
- Bérleti díjak 84.000Ft,
- Karbantartás, kisjavítás 3.250.000Ft,
- Közvetített szolgáltatási kiadások 220.000Ft,
- Egyéb szakmai szolgáltatás 1.627.877Ft,
-Egyéb szolgáltatások (biztosítás, bankköltség, szállítási szolgáltatás, postaköltség, mosás, vegytisztítás,
tagdíjak, tanfolyamok, felelősségbiztosítás, egyéb üzemeltetési szolgáltatások) 2.780.000Ft,
- Kiküldetések, reklám 5.000Ft,
- Különféle befizetések (ÁFA) és egyéb dologi kiadás 4.482.013Ft.
I.1.4.K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Az ellátottak pénzbeli juttatásai részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

11.126.000Ft

I.1.5.K5 Egyéb működési célú kiadások

54.589.340Ft

I.1.5.K5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 28.582.332Ft
- Járóbeteg szakellátás és 24 órás ügyelet támogatása 3.569.232Ft,
- Többcélú Társulás Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat érdekeltségi hozzájárulás 595.100Ft.
- Intézményfenntartó Társulás Óvoda finanszírozás 10.000.000Ft,
- Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozás 14.268.000Ft,
- Bursa Hungarica 150.000Ft.
I.1.5 K5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 6.521.850Ft
- Vállalkozás (fogorvos) működési célú támogatása 4.937.900Ft,
- Pusztaszer Községért Közalapítvány 1.500.000Ft,
- Hulladékgazdálkodási Társulás 83.950Ft.
I.1.5. K5 Tartalékok 19.485.158Ft
Ebből az általános tartalék összege 17.286.094Ft, Vis-maior tartalék 500.000Ft és a Képviselői Alap
tartaléka 1.699.064Ft.
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I.2.K6-8 Felhalmozási költségvetési kiadások

49.303.250Ft

I.2.6. K6 Beruházások
21.185.890Ft
Immateriális javak beszerzése Office vállalati programcsomag 267.970Ft, Tárgyi eszköz beszerzés
254.000Ft, MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 18.170.129Ft, MFPOJKJF/2021 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztés 20.111Ft, BM pályázat 2022. Dózsa
György utca aszfaltozása saját forrás 2.100.000Ft, Startmunka 2022. Fűnyíró traktor beszerzés saját
forrás 373.680Ft.
I.2.7. K7 Felújítások
28.117.360Ft
MFP-OJKJF/2021 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztés 629.740Ft, MFP-ÖTIK/2021
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 4.801.140Ft, MFP-OTF/2020 Óvodai
sportterem fejlesztése 268.183Ft, BMÖFT/6-8/2021 Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása 19.055.551Ft a hozzá tartozó saját forrás 3.362.746Ft.
I. K9 Finanszírozási kiadások

0Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet-tervezetet a fenti
indokolással tárgyalja meg és fogadja el a hozzá tartozó mellékletekkel együtt.
Pusztaszer, 2022. február 3.

Máté Gábor
polgármester
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RENDELET-TERVEZET
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2022.(………) önkormányzati rendelete
a községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Előkészítő Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) Pusztaszer Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetése mint az önkormányzati gazdálkodás alapja - egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű,
gazdaságos, hatékony, áttekinthető, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Ezen
rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási
előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok
felhasználásának jogosultságát jelentik.
(2) Az önkormányzati gazdálkodást alapvetően az Áht. és az Ávr. valamint az Mötv. rendelkezései
határozzák meg, (a költségvetési szervek jogállása, a tervezés és a költségvetés szerkezete, a
költségvetés végrehajtása, a gazdálkodás sajátos szabályai, a költségvetési támogatások, az
államháztartás önkormányzati alrendszerének támogatása, az államháztartás ellenőrzési rendszere, az
államháztartás alrendszereinek finanszírozási és számlavezetési rendje, a maradvány elszámolás,
beszámolás, valamint az államháztartás információs rendszere stb.) azonban a gazdálkodás
tekintetében alkalmazni kell a helyi önkormányzati költségvetési gazdálkodás szabályairól szóló
5/1997.(IV.25.) Kt. önkormányzati rendeletben (Kgör.) foglaltakat is.
2. § (1) A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki. A Képviselő-testület az egyes címek
költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
I. Pusztaszer Községi Önkormányzat
(2) Az Önkormányzat költségvetésének bevételeinek és kiadásainak előirányzat csoportok szerinti
bontása 1. működési költségvetés és a 2. felhalmozási költségvetés.
3. § A rendelet szerkezete, melléleteinek tartalma:
A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezései alapján – a költségvetés
táblarendszerét e rendelet 1-12. mellékleteinek szerkezetében alakítja ki és hagyja jóvá. Az
Önkormányzat 2022. évi zárszámadásának benyújtása a Képviselő-testület részére – a teljesítési
adatokkal kiegészítve – ezen szerkezetben történik.
4. § A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra
Önkormányzat 2022. évi költségvetési előirányzatait:
93.220.557Ft KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL,
182.405.857Ft KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL,
89.185.300Ft KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGGEL,
89.185.300Ft FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELLEL állapítja meg.
- Az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontja rendelkezésének megfelelően az Önkormányzat költségvetési
bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti
bontásban e rendelet 1. és 2. melléklete tartalmazza.
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- A 2022. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak előirányzat-felhasználási ütemtervét a
rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- A költségvetési szervekhez tartozó, bevételeket és kiadásokat a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdésében foglalt helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati
feladatonként, kormányzati funkciónként a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
- Az Áht.-ben és az Ávr.-ben foglalt előírásoknak megfelelően az önkormányzat költségvetési mérlegét
közgazdasági tagolásban, az (1) bekezdésben megállapított működési és felhalmozási célú bevételi és
kiadási előirányzatokat, azok összevont adatait tájékoztató jelleggel a rendelet 5. melléklete
tartalmazza.
- A közvetett támogatásokat- így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó
kimutatását azok jellege, mértéke, összege és kedvezményezettek megnevezésével a rendelet 6.
melléklete tartalmazza.
- Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszám- és béradatait a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
- A központi költségvetési kapcsolatokból származó helyi önkormányzatok működésének és működési
célú központosított előirányzatai támogatását jogcímenként a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
- A képviselői alapokra szánt keretösszeg 2022. évi előirányzata 3.100.000Ft, melyből a személyi
juttatás és járulék összege 1.400.936Ft, a fennmaradó összeg 1.699.064Ft, melynek kimutatását
képviselői alap rész előirányzatai bontásban a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
- Az Áht. 102. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a bevételek és kiadások zárt rendszerű és megfelelő
csoportosításban történő bemutatásához mérleg, mely tartalmazza a vonatkozó év tervadatait, az
előző év várható, és az azt megelőző év tényadatait, melyet a 11. melléklet tartalmaz.
- A likviditási tervet a 12. melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármester az önkormányzat működőképesség
megőrzése, vagy egyéb a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet esetén a Költségvetési tv. 5. 2.1.5.
Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímben meghatározottak szerint gondoskodjon a
kimutatott rendkívüli támogatási igény előkészítéséről és a meghatározott rend szerinti
felterjesztéséről. Továbbá elrendeli, hogy a polgármester gondoskodjon a rendkívüli támogatás
elbírálásának megismerését követően a Képviselő-testület azonnali tájékoztatásáról, vázolva a
döntésből adódó helyi intézkedések körét.
6. § A Képviselő-testület a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől az egyes egészségügyi feladatok
ellátásának biztosítására nyújtandó támogatásértékű működési bevétel összegét az 1. számú melléklet
Bevételek I cím, 1. előirányzat csoport, 1. kiemelt előirányzat B16 rovatszám szerint 13.430.390Ft-ban
(Tizenhárommillió-négyszázharmincezer-háromszázkilencven) forintban állapítja meg. Ebből a
fogorvosi feladatok ellátásának finanszírozási bevétele 4.937.900Ft, mely összegre a szolgáltatást
végző fogorvos jogosult.
7. § Az Önkormányzatot megillető központi költségvetési kapcsolatokból származó a települési
önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatinak támogatási összege 51.270.283Ft
(Ötvenegymillió-kettőszázhetvenezer-kettőszáznyolcvanhárom forint).
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8. § Az Áht. 86. § (5) bekezdése szerint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv
esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv előző évi maradványának elvonandó és
felhasználható összegéről, amelyet a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagy
jóvá.
9. § (1) Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet az adott költségvetési évben érvényesülő,
(a továbbiakban egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő (a továbbiakban: tartós).
(2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.
(3) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési
bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
(4) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében
meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között
átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzatmódosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(5) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez
jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a képviselő-testületet
tájékoztatja.
(6) A Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a
költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon
meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az
intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési
rendelet módosítását.
(7) Az Áht. 34. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Képviselő-testület a helyi önkormányzat
bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadások közötti átcsoportosítást negyedévenként
legfeljebb 10 millió forint összeghatárig a polgármesterre ruházza át.
(8) Az Ávr. 35. § (10) bekezdésére hivatkozással többletbevétel felhasználása annak mértékéig
terjedhet.
10. § (1) Az e rendeletben meghatározott címre vonatkozó céltartalék felhasználást, személyi juttatás
növelést, tekintettel az Ávr. 42. § előírásaira, csak Képviselő-testület engedélyezhet.
(2) Figyelemmel az Mötv. 68. § (4) bekezdésében foglaltakra a polgármester 1 millió forint értékhatárig
dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.
11. § A 2022. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyévi kifizetése – saját bevételek
teljesülési ütemére figyelemmel - előirányzaton belül vállalható. Tárgyéven túli kötelezettség csak
olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az
esedékesség időpontjában a rendeltetésszerű működés, az Önkormányzat kötelező feladatainak
maradéktalan ellátása, a feladatellátás veszélyeztetése nélkül finanszírozható.
12. § Az önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek
számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel – nem szociális ellátáskánt –
juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem
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teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a
felhasználást és az elszámolást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve
magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, és a támogatási
szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel
kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére. A Pusztaszer Községért Közalapítvány részére
az önkormányzat 1.500.000Ft-ot tervez a költségvetésében, mint non-profit szervezet támogatását.
13. § A Költségvetési tv. 72. §-a alapján az Áht. alkalmazása során a kisösszegű követelés értékhatára
100.000Ft. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormány rendelet 1. § (1) bekezdés 4.
pontja szerint a kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök a kettőszázezer forint egyedi értéket
nem meghaladó bekerülési értékű, vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök.
14. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek költségvetési támogatását – figyelemmel a
költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is – a feladatellátáshoz szükséges kiadások
esedékességének megfelelő ütemben biztosítja.
(2) Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési egyenlegének tervezettől eltérő, kedvezőtlen
alakulása esetén a költségvetési szervek támogatási előirányzatait a (3) bekezdésben foglalt
kivételekkel zárolhatja, csökkentheti, törölheti.
(3) A zárolás nem vonatkozhat:
a) az európai uniós források, vagy más támogatások igénybevételével megvalósuló projektekhez
biztosítandó önkormányzati támogatás,
b) meghatározott személyi juttatások, és járulékaik finanszírozásához szükséges önkormányzati
támogatás,
c) a részben vagy teljeskörűen fejlesztési célú hitel igénybevételével megvalósuló beruházások,
felújítások, valamint
d) a segélyek előirányzataira.
(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdés szerinti zárolás feladásáról, vagy a zárolt összegnek megfelelő
előirányzat csökkentéséről, törléséről legkésőbb a költségvetési év zárását megelőzően dönt.
15. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét – figyelemmel a (2) bekezdés
rendelkezéseire – a következők szerint határozza meg:
- 1 fő választott tisztviselő
- 3 fő főállású közalkalmazott
- 4 fő részfoglalkozású közalkalmazott
- 13 fő Mt. hatálya alá tartozó közfoglalkoztatott
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az időszakosan jelentkező
többletfeladatok ellátására a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Kisteleki Járási Hivatala
Foglalkoztatási Osztálya által támogatott közfoglalkoztatottakat alkalmazzon a feladatellátáshoz
szükséges létszámban.
16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a
működési célú forráshiány finanszírozására, illetve értékpapír-vásárlás valamint pénzintézeti
pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek
lebonyolítását 10 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester
a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
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(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a
képviselő-testület határozatban dönt.
17. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja:
likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) A likvid hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötése a képviselő-testület kizárólagos hatásköre.
18. § Az Önkormányzat pénzforgalmi és elszámolási számláit 2022. évben is az OTP Bank Nyrt. Kisteleki
Kirendeltségénél vezeti, más banknál bankszámlát nem nyithat.
19. § A költségvetés végrehajtásának beszámolási rendje: az éves költségvetésről szóló zárszámadást
2023. április 30-ig terjeszti a polgármester a Képviselő-testület elé.
20. § (1) Az Önkormányzat támogatása alá tartozó költségvetési szervnél a Csengelei Közös
Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltségénél közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők
illetményalapjának összegéről 2020. február 1-jétől külön önkormányzati rendelet rendelkezik.
(2) A Csengelei Közös Önkormányzati Hivatalnál köztisztviselői jogviszonyban álló munkavállalók
Széchenyi-pihenőkártya cafeteria-juttatásának éves keretösszege 200.000Ft/fő. A Pusztaszer Községi
Önkormányzatnál állományban lévő választott tisztviselő (polgármester) Széchenyi pihenőkártya
cafeteria – juttatás éves kerete 200.000Ft. A Pusztaszer Községi Önkormányzatnál állományban lévő
választott tisztviselő (polgármester) és közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak éves
egészségügyi költségtérítésének összege 50.000Ft.
21. § (1) A Képviselő-testület a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltsége
működési célú kiadásainak finanszírozásához 14.268.000Ft-ot biztosít a költségvetésben
támogatásként.
(2) A Képviselő-testület a Térségi Intézményi Társulás Kisteleki Óvoda, Bölcsőde, Mini Bölcsőde
Csizmazia György Óvoda és Mini Bölcsőde működési kiadásai finanszírozására 10.000.000Ft-ot
működési célú támogatásként biztosít a költségvetésben.
(3) A Képviselő-testület a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása Szociális Központ és
Gyermekjóléti Szolgálat működéséhez az érdekeltségi hozzájárulást 595.100Ft összegben biztosítja.
22. § Önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbére:
a) összkomfortos lakás esetén:
255,- Ft/m2/hónap
b) komfortos lakás esetén:
172,- Ft/m2/hónap
c) félkomfortos lakás esetén
86,- Ft/m 2/hónap
d) komfort nélküli lakás esetén
52,- Ft/m2/hónap
23. § (1) A házipénztár kezelése az önkormányzat tekintetében a Csengelei Közös Önkormányzati
Hivatal Pusztaszeri Kirendeltségén történik.
(2) A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, a szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. § alapján, előnyben kell részesíteni a banki
átutalást.
(3) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet
sor.
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(4) Az Önkormányzat készpénzes kifizetései teljesítése érdekében készpénzt vehet fel a
bankszámlájáról a házipénztári forgalom lebonyolítása érdekében.
(5) A házipénztárból lehetőség van készpénzelőleg felvételére. A készpénzelőleg felvételére, az azzal
való elszámolásra vonatkozó részletszabályokat a Pénzkezelési Szabályzat tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat házipénztárából készpénzben teljesíthető
a) Személyi juttatások
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek; foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
(közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi jellegű juttatások, diákmunka programmal kapcsolatos
személyi jellegű juttatások, illetményelőleg, fizetési előleg, nem rendszeres személyi juttatások a
foglalkoztatott külön kérésére, foglalkoztatottaknak járó szociális támogatások, megbízási díjak,
tiszteletdíjak, alkalmazottak munkába járásának utazási költségtérítése, közlekedési költségtérítések,
reprezentációs kiadások)
b) Dologi kiadások
- Szakmai anyag beszerzés (gyógyszer, vegyszer, könyv, folyóirat, egyéb szakmai anyag),
- Üzemeltetési anyag beszerzés (irodaszer, nyomtatvány, hajtó- és kenőanyag, munkaruha, védőruha,
egyéb üzemeltetési anyag),
- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (informatikai eszközkarbantartás),
- Kommunikációs szolgáltatás (nem adatátviteli célú távközlési díj, egyéb különféle kommunikációs
szolgáltatás),
- Bérleti és lízingdíjak,
- Karbantartás, kisjavítás szolgáltatásai,
- Egyéb szakmai szolgáltatások,
- Szállítási szolgáltatás,
- Postai szolgáltatások,
- Egyéb üzemeltetési szolgáltatás,
- Belföldi kiküldetések,
- Díjak, egyéb befizetések kiadásai,
- Egyéb különféle dologi kiadás.
c) Ellátottak pénzbeli juttatásai,
d) Kis értékű informatikai eszköz, kis értékű egyéb eszköz beszerzés,
e) Elszámolási kötelezettséggel készpénzben adott előlegek kiadásai.
(7) Jogcímtől függetlenül a polgármester indokolt esetben egyedi mérlegelési jogkörben dönthet a (6)
bekezdésben foglaltakon túlmenően a készpénzben teljesíthető kifizetésekről.
24. § A Képviselő-testület a költségvetési rendeletet a mellékletekben szereplő bontással hagyja jóvá.
25. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022.
január 1-jétől kell alkalmazni.
26. § A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti
a) a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet,
b) a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 4/2019.(V.30.) önkormányzati rendelet,
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c) a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 6/2019.(VIII.29.) önkormányzati rendelet, és
d) a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 10/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelet.
e a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 5/2020.(VII.1.) önkormányzati rendelet.

Máté Gábor sk.
polgármester

dr. Jaksa Tibor sk.
jegyző
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1. melléklet a községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló ...../2022(........) önkormányzati rendelethez

Pusz
tasz
er
Közs Előirá Kieme
ég nyzat
lt
Rovat száma
Önk csopo előirá
orm rt nyzat
ányz
ata
Cím

Rovat megnevezése

2022. évi eredeti előirányzat
Ft-ban

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN

182 405 857

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN

133 102 607

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI
ÖSSZESEN
I.

I.

B1,B3-4, B6 Működési költségvetési bevétel

1

49 303 250
93 164 157

1

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

65 780 673

1

B11

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

51 270 283

1

B111

Településüzemeltetés-zöldterület-gazdálkodás támogatása

1

B111

Településüzemeltetés-közvilágítás támogatása

13 696 000

1

B111

Településüzemeltetés-köztemető támogatása

1 267 806

1

B111

Településüzemeltetés-közutak támogatása

3 991 945

1

B111

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 000 000

1

B111

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

1

B113

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

1

B113

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

1

B114

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

3 131 395

1

B115

Települési önkomrányzatok működési támogatása jogcím kiegészítő támogatása minimálbér és
gar. bérmin emeléséhez

1 775 184

1

B115

Polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatása

3 915 653

1

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1

B16

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

1 080 000

1

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről TB pü. Alap védőnő

8 492 490

1

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről TB pü. Alap fogorvos

4 937 900

3

B3

Közhatalmi bevételek

3

B34

Vagyoni típusú adó Magánszemélyek kommunális adója

3

B35

Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó

3

B36

Egyéb közhatalmi bevételek Pótlékok, bírságok

4

B4

Működési bevételek

4

B402

Szolgáltatások ellenértéke

4

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

4

B404

Tulajdonosi bevételek

4

B405

Ellátási díjak

B2, B5, B7

Felhalmozási költségvetési bevétel

2

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

5

B5

Felhalmozási bevételek

56 400

5

B52

Földterület értékesítés bevétele

56 400

7

B7

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson
kívülről

2

3 580 920

946 050
10 926 000
39 330

14 510 390

24 000 000
5 000 000
19 000 000
3 383 484
20 000
279 400
3 074 484
9 600

56 400
-

-

B8

Finanszírozási bevételek

I.

1

8

B813

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

89 185 300
39 938 450

I.

1

8

B813

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

49 246 850

1

2. melléklet a községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló ....../2022.(.......)önkormányzati rendelethez

Puszt
aszer
Közs
ég
Önko
rmán
yzata
Cím

Elői
Kiem
rány
elt
Rovat
zat
előirá száma
csop
nyzat
ort

Rovat megnevezése

2022. évi eredeti előirányzat Ft-ban

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

182 405 857

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI
ÖSSZESEN

133 102 607

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI
ÖSSZESEN

49 303 250

I.

K1-5

Működési költségvetési kiadások

133 102 607

1

K1

Személyi juttatások

40 067 551

2

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3

K3

Dologi kiadások

22 141 205

4

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 126 000

5

K5

Egyéb működési célú kiadások

54 589 340

K506

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

595 100

5

K506

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

3 569 232

5

K506

Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson
belülre Óvoda

10 000 000

5

K506

Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson
belülre Közös Hivatal

14 268 000

5

K506

Bursa Hungarica

5

K512

Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos)

4 937 900

5

K512

Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson
kívülre

1 583 950

5

K513

Képviselői alap tartalék

1 699 064

5

K513

Vis-maior tartalék

5

K513

Tartalékok

17 286 094

K6-8

Felhalmozási költségvetési kiadások

49 303 250

6

K6

Beruházások

21 185 890

6

K6

Immateriális javak beszerzése Office vállalati programcsomag

267 970

6

K6

Starmunka 2022. Fűnyíró traktor beszerzés saját forrás

373 680

6

K6

BM pályázat 2022. Dózsa György utca aszfaltozás saját forrás

6

K6

MFP-ÖTIK/2021 ÖK tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése

6

K6

Tárgyi eszköz beszerzés

6

K6

MFP-OJKJF/2021 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése

7

K7

Felújítások

7

K7

MFP-OJKJF/2021 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése

7

K7

MFP-ÖTIK/2021 ÖK tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése

7

K7

MFP-OTF/2020 Óvodai sportterem fejlesztés

7

K7

BMÖFT/6-8/2021 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása

7

K7

8

K8

1

5

I.

2

BMÖFT/6-8/2021 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása saját
forrás
Egyéb felhalmozási célú kiadások, egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülre

5 178 511

150 000

500 000

2 100 000
18 170 129
254 000
20 111
28 117 360
629 740
4 801 140
268 183
19 055 551
3 362 746
-

K9

Finanszírozási kiadások

-

1

9

K9

Finanszírozási kiadások működési

-

2

9

K9

Finanszírozási kiadások felhalmozási

-

I.

3. melléklet a községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló ……./2022.(……….) önkormányzati rendelethez
Előirányzat felhasználási ütemterv a 2022. évre
Költségvetési bevételek
Rovatrend

Megnevezés

B1

Működési célú támogatások

B1

Működési célú támogatások

B3

Közhatalmi bevételek

B4

Működési bevételek
Működési költségvetési
bevételek
Felhalmozási költségvetési
bevételek

június

Ft-ban

január

február

március

április

május

július

augusztus szeptember

október

november

december

összesen

5 682 556

7 704 024

3 788 371

3 788 371

3 788 371

3 788 371

3 788 371

3 788 371

3 788 371

3 788 371

3 788 371

3 788 364

51 270 283

1 119 200

1 389 200

1 119 200

1 119 200

1 389 200

1 119 200

1 119 200

1 389 200

1 119 200

1 119 200

1 389 200

1 119 190

14 510 390

0

0

10 100 000

3 350 000

3 600 000

4 050 000

1 200 000

1 200 000

250 000

250 000

0

0

24 000 000

281 957

281 957

281 957

281 957

281 957

281 957

281 957

281 957

281 957

281 957

281 957

281 957

3 383 484

7 083 713

9 375 181

15 289 528

8 539 528

9 059 528

9 239 528

6 389 528

6 659 528

5 439 528

5 439 528

5 459 528

5 189 511

93 164 157

56 400

56 400
Költségvetési kiadások

Rovatrend
K1-5
K6-8

Megnevezés
Működési költségvetési
kiadások
Felhalmozási költségvetési
kiadások
Költségvetési kiadások
öszesen

január

február

március

11 091 885 11 091 885

11 091 885 11 091 885

április

11 091 885

11 091 885

május

június

11 091 885

11 091 885 11 091 885

267 970

22 418 297 23 869 192

11 359 855

33 510 182 34 961 077

július

augusztus szeptember

11 091 885 11 091 885 11 091 885
393 791

254 000

október

november

december

11 091 885

11 091 885

11 091 872

2 100 000

11 485 676 11 345 885 13 191 885

összesen
133 102 607
49 303 250

11 091 885

11 091 885

11 091 872

október

november

december

182 405 857

Finanszírozási bevételek
Rovatrend
B8
B8

Megnevezés
Előző évi költségvetési
maradvány
Előző évi költségvetési
maradvány

január

február

március

április

4 008 172

1 716 704

-4 197 643

2 552 357

-56 400

0

0

267 970

május
2 032 357

június

július

augusztus szeptember

összesen

1 852 357

4 702 357

4 432 357

5 652 357

5 652 357

5 632 357

5 902 361

39 938 450

22 418 297 23 869 192

393 791

254 000

2 100 000

0

0

0

49 246 850

4. melléklet a községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló ......./2022.(...........) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási kiadások alaptevékenységenként 2022.
A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet
kormányzati funkció szerinti besorolás (funkció szám és megnevezés)

Tevékenység
Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdése szerinti helyi közügyek,
valamint helyben biztosítható
közfeladatok körében ellátandó
helyi önkormányzati feladatok

Rovat
rend

Bevételek megnevezése

B1

Működési célú
támogatások
államháztartáson belülről

B3

Közhatalmi bevételek

B4

Működési bevételek

B5

Felhalmozási bevétel

B7
B1-7

Felhalmozási célú átvett
pénzeszközök
Költségvetési bevételek
összesen

Lakás- és
Sport, ifjúsági
helyiséggazdál
ügyek
kodás

Településüzemeltetés

Az
Közutak,
Város és
önkormányzati Szabadidőspor
Köztemető Család és
hidak alagutak községgazdálk
vagyonnal való t-(rekreációs
fenntartás és nővédelmi eü.
üzemeltetése, odási egyéb
gazdálkodással
sport-)
működtetés
gondozás
fenntartása szolgáltatások
kapcsolatos
tevékenység
013320-1
074031-1
045160-1
066020-1
feladatok
és támogatása
013350
081045-1
1 080 000

Kulturális szolgáltatás,
könyvtári ellátás, helyi
közművelődési tevékenység

Egészségügyi alapellátás

Fogorvosi
alapellátás
072311-1

8 492 490

Önkormányzati működéssel,
döntéselőkészítéssel,végrehajtással kapcsolatos
feladatok

Önkormányzato
Közművelődés
Könyvtári
k funkcióra nem
- közösségi és Önkormányzat Támogatási célú
Háziorvosi
állomány
sorolható
társadalmi ok elszámolásai finanszírozási
ellátás 072111- gyarapítása,
bevételei
részvétel
a központi
műveletetk
1
nyilvántartása
államháztartáso
fejlesztése költségvetéssel
018030-1
082042-1
n kívülről
082091-1
018010-1
900020-1

4 937 900

51 270 283

490 000

2 604 484

17 780

177 800

83 820

-

56 400

1 089 600

24 000 000
3 383 484

56 400
-

Összesen

65 780 673
24 000 000

9 600

Ft

490 000

2 660 884

17 780

8 492 490

5 115 700

83 820

-

-

51 270 283

24 000 000

93 220 557

B8

Előző év költségvetési
maradványának
igénybevétele

-

89 185 300

89 185 300

B8

Finanszírozási bevételek

-

89 185 300

89 185 300

Költségvetési és
finanszírozási bevételek
összesen

-

1 089 600

490 000

2 660 884

17 780

8 492 490

5 115 700

1

83 820

-

-

51 270 283

89 185 300

24 000 000

182 405 857

4. melléklet a községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló ......./2022.(...........) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási kiadások alaptevékenységenként 2022.
A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet
kormányzati funkció szerinti besorolás (funkció szám és megnevezés)

Tevékenység

Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdése szerinti helyi közügyek,
valamint helyben biztosítható
közfeladatok körében ellátandó
helyi önkormányzati feladatok

Rovat
rend

Kiadások megnevezése

Településüzemeltetés

Közutak,
Város és
hidak alagutak községgazdálk Önkormányzat
üzemeltetése, odási egyéb
ok általános
fenntartása szolgáltatások
igazg. tev.
045160-1
066020-1
011130-1

Zöldterület
kezelés
066010

Egészségügyi alapellátás

Támogatási
Köztemető
célú
fenntartás és - finanszírozási
működtetés
műveletek
013320-1
(technikai)
018030

Közvilágítás
064010-1

Család és
nővédelmi eü.
gondozás
074031-1

Fogorvosi
alapellátás
072311-1

Háziorvosi
alapellátás
072111-1

Kulturális szolgáltatás, könyvtári
Hulladékgazdálk
ellátás, helyi közművelődési
odás
tevékenység

Könyvtári
állomány
gyarapítása,
nyilvántartása
082042-1

Közművelődés SzabadidősportNem veszélyes
közösségi és
(rekreációs
hulladék
társadalmi
sport-)
kezelése,
részvétel
tevékenység és
ártalmatlanítás
fejlesztése
támogatása
a 051040-1
082091-1
081045-1

K1

Személyi juttatások

11 822 600

11 378 068

1 741 900

9 453 125

2 214 880

2 355 260

K2

Munkaadókat terhelő
járulékok és szociális
hozzáárulási adó

1 487 957

1 485 705

229 502

1 279 829

291 269

309 762

K3

Dologi kiadások

951 650

1 174 470

K4
K5
K5

2 540 000

Ellátottak pénzbeli
juttatásai
Egyéb működési célú
kiadás
Egyéb működési célú
kiadás tartalék

6 846 895

1 314 450

147 050

1 500 000

3 870 000

426 480

28 582 332

223 690

538 210

Sport, ifjúsági
ügyek

4 937 900

106 680

476 980

83 950

19 485 158

K8

Beruházás

2 100 000

18 712 210

K8

Felújítás

22 418 297

5 430 880

Költségvetési kiadások
összesen

27 058 297

65 285 700

12 863 773

1 314 450

2 118 452

28 582 332

3 870 000

11 159 434

5 161 590

538 210

3 457 799

3 839 492

190 630

745 163

27 058 297

65 285 700

12 863 773

1 314 450

2 118 452

28 582 332

3 870 000

11 159 434

5 161 590

538 210

3 457 799

3 839 492

190 630

745 163

3,00

1,00

1,00

1,00

K9

268 183

Finanszírozási kiadás
Költségvetési és
finanszírozási kiadások
összesen
Létszám

1,00

1,00

ebből közfoglalkoztatott

2

4. melléklet a községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló ......./2022.(...........) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási kiadások alaptevékenységenként 2022.

Tevékenység

Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdése szerinti helyi közügyek,
valamint helyben biztosítható
közfeladatok körében ellátandó
helyi önkormányzati feladatok

Rovat
rend

Kiadások megnevezése

A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről
szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet
kormányzati funkció szerinti besorolás (funkció szám és megnevezés)

Közfoglalkoztatás

Szociális ellátások

Egyéb szociális
és
Hosszabb
Közfoglalkozta Intézményen természetbeni
időtartamú
tási
kívüli
ellátások,
Köz
mintaprogram gyermekétkezt támogatások
foglalkoztatás
041237-1
etés 104037
(szociális
041233-1
ösztöndíjak)
107060-1
1 101 718

Ft-ban

Összesen

K1

Személyi juttatások

K2

Munkaadókat terhelő
járulékok és szociális
hozzáárulási adó

K3

Dologi kiadások

K4

Ellátottak pénzbeli
juttatásai

K5

Egyéb működési célú
kiadás

35 104 182

K5

Egyéb működési célú
kiadás tartalék

19 485 158

K8

Beruházás

K8

Felújítás
Költségvetési kiadások
összesen

K9

94 487
3 479 800

5 178 511
44 850

22 141 205
11 126 000

Létszám

11 126 000

21 185 890

373 680

28 117 360
0

5 049 685

44 850

11 126 000

182 405 857
0

Finanszírozási kiadás
Költségvetési és
finanszírozási kiadások
összesen

40 067 551

0

5 049 685

44 850

11 126 000

182 405 857

13,00

21,00

13,00

13,00

ebből közfoglalkoztatott

3

5. melléklet a községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló ....../2022.(.........) önkormányzati rendelethez

FELHALMOZÁSI MÉRLEG
Ft-ban
Rovat szám

Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási bevételek

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B5

Felhalmozási bevételek

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi eredeti előirányzat
56 400
56 400

Költségvetési bevételek
B8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra

49 246 850

B8

Finanszírozási bevételek

49 246 850

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

49 303 250

Ft-ban
Rovat szám

Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások

ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi eredeti előirányzat

K6

Immateriális javak beszerzése Office vállalati programcsomag

267 970

K6

Starmunka 2022. Fűnyíró traktor beszerzés saját forrás

373 680

K6

BM pályázat 2022. Dózsa György utca aszfaltozás saját forrás

K6

MFP-ÖTIK/2021 ÖK tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése

K6

Tárgyi eszköz beszerzés

K6

MFP-OJKJF/2021 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése

K6

Beruházás

K7

MFP-OJKJF/2021 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése

K7

MFP-ÖTIK/2021 ÖK tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése

K7

MFP-OTF/2020 Óvodai sportterem fejlesztés

K7

BMÖFT/6-8/2021 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása

K7

BMÖFT/6-8/2021 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása saját forrás

K7

Felújítás

K8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadás

-

2 100 000
18 170 129
254 000
20 111
21 185 890
629 740
4 801 140
268 183
19 055 551
3 362 746
28 117 360

49 303 250

Költségvetési kiadások
K9

Finanszírozási kiadások

-

K9

Finanszírozási kiadások

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1

49 303 250

5. melléklet a községi Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről szóló ....../2022.(.......) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI MÉRLEG
Ft-ban
Rovat szám

Működési költségvetési és finanszírozási bevételek

ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi eredeti előirányzat

B11

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak
általános támogatása

B16

Egyéb működési célú támogatás mezőőri feladatok

1 080 000

B16

Egyéb működési célú támogatás TB alaptól védőnő

8 492 490

B16

Egyéb működési célú támogatás TB alaptól fogorvos

4 937 900

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B34

Magánszemély kommunális adója

B35

Helyi iparűzési adó

B36

Pótlék, bírság

B3

Közhatalmi bevételek

B4

Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke

3 383 484

B4

Működési bevételek

3 383 484

51 270 283

65 780 673
5 000 000
19 000 000
24 000 000

Költségvetési bevételek

93 164 157

B81

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

39 938 450

B8

Finanszírozási bevételek

39 938 450

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

133 102 607

Ft-ban
Rovat szám

Működési költségvetési és finanszírozási kiadások

ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi eredeti előirányzat

K1

Személyi juttatások

40 067 551

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó

K3

Dologi kiadások

22 141 205

K4

Elátottak pénzbeli juttatásai

11 126 000

K5

Járóbeteg ellátás, ügyelet működési támogatása

K5

Többcélú Társulás működési célú támogatása érdekeltségi hozzájárulás

K5

Óvoda működési célú támogatása

10 000 000

K5

Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása

14 268 000

K5

Bursa Hungarica

K5

Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos)

4 937 900

K5

Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre

1 583 950

K5

Tartalékok

19 485 158

K5

Egyéb működési célú kiadás

54 589 340

3 569 232
595 100

150 000

133 102 607

Költségvetési kiadások
K9

5 178 511

-

Finanszírozási kiadások
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1

133 102 607

5. melléklet a községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló ....../2022.(.........) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG
Ft-ban
Rovat
szám

Költségvetési és finanszírozási bevételek

ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi eredeti előirányzat

B1

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak
támogatása

B1

Egyéb működési célú támogatás Mezőőri feladatok

1 080 000

B1

Egyéb működési célú támogatás TB alaptól

8 492 490

B1

Egyéb működési célú támogatás TB alaptól

4 937 900

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B3

Magánszemély kommunális adója

B3

Helyi iparűzési adó

B3

Pótlék, bírság

B3

Közhatalmi bevételek

B4

Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke

3 383 484

B4

Működési bevételek

3 383 484

51 270 283

65 780 673
5 000 000
19 000 000
24 000 000

Mködési célú költségvetési bevételek

93 164 157

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

B5

Felhalmozási bevételek

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

Felhalmozási célú költségvetési bevételek

-

56 400

Költségvetési bevételek öszesen

93 220 557

B8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

39 938 450

B8

Működési célú finanszírozási bevételek

39 938 450

B8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra

49 246 850

B8

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

49 246 850

Finanszírozási bevételek összesen

89 185 300

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1

182 405 857

5. melléklet a községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló ....../2022.(.........) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG
Ft-ban
Rovat
szám

Költségvetési és finanszírozási kiadások

ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi eredeti előirányzat

K1

Személyi juttatások

40 067 551

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó

K3

Dologi kiadások

22 141 205

K4

Elátottak pénzbeli juttatásai

11 126 000

K5

Járóbeteg ellátás, ügyelet működési célú támogatása

K5

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

K5

Óvoda működési célú támogatása

10 000 000

K5

Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása

14 268 000

K5

Bursa Hungarica

K5

Egyéb vállalkozás működési célú támogatása

4 937 900

K5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 583 950

K5

Képviselői alap tartalék

1 699 064

K5

Vis maior tartalék

K5

Tartalékok

17 286 094

K5

Egyéb működési célú kiadás

54 589 340

5 178 511

3 569 232
595 100

150 000

500 000

133 102 607

Működési célú költségvetési kiadások
K6

Beruházás

21 185 890

K7

Felújítás

28 117 360

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadás

49 303 250

Felhalmozási célú költségvetési kiadások

182 405 857

Költségvetési kiadások összesen
K9

Finanszírozási kiadások

-

Működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások

-

Finanszírozási kiadások összesen

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

2

182 405 857

6. melléklet a községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló …./2022(………) önkormányzati
rendelethez

Kimutatás a 2022. évi közvetett támogatásokról Áht. 24. § (4) bekezdése alapján

Ft
Kedvezményezett
(fő)

Kedvezmény
mértéke

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének
méltányossági alapon történő elengedésének
összege

0

0

-

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz
nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

0

-

Magánszemélyek kommunális adója 70 felettiek
adókedvezménye

116

50%

348 000

Magánszemélyek kommunális adója Három v.
többgyerm. csal. adókedvezménye

11

50%

33 000

Magánszemélyek kommunális adójánál biztosított
kedvezmény, mentesség összege

127

50%

381 000

A helyiségek, eszközök hasznosításánból származó
bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

0%

-

Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés
összege

0

0%

-

0

0

-

Támogatás jogcíme

Közvetett támogatás összesen

Kedvezmény
összege

7. melléklet a községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló …/2022.(…....) önkormányzati rendelethez
K i m u t a t á s a 2022. évi bérjellegű juttatásokról
Ft-ban

Választott

Kormányzati
funkció

Fő

tisztviselők
Béren kívüli
juttatásai,
Törvény szerinti juttatások K1106Munkavégzésre
illetmények K1101
K1107-1109irányuló egyéb
K1110; K1113
jogviszony K121-

Összesen

K122

011130
Önkormányzatok
ált. igazgatási
tevékenysége

1,00

011130
Önkormányzatok
ált. igazgatási
tevékenysége

8 887 480

8 887 480

1 238 496

1 238 496

1 252 092

1 252 092

11 378 068

11 378 068

011130
Önkormányzatok
ált. igazgatási
tevékenysége
011130
Önkormányzatok
ált. igazgatási
tevékenysége

1,00

066020 Város és
községgazdálkodási
egyéb szolgáltatások

1,00

3 891 700

50 000

3 941 700

066020 Város és
községgazdálkodási
egyéb szolgáltatások

1,00

3 231 400

50 000

3 281 400

066020 Város és
községgazdálkodási
egyéb szolgáltatások

1,00

3 231 400

1 368 100

4 599 500

3,00

10 354 500

1 468 100

1,00

7 932 195

1 520 930

9 453 125

1,00

2 164 880

50 000

2 214 880

1,00

2 305 260

50 000

2 355 260

50000

1 741 900

066020 Város és
községgazdálkodási
egyéb
szolgáltatások
összesen:
074031 Család és
nővédelmi
egészségügyi
gondozás
082042 Könyvtári
állomány
gyarapítása,
nyilvántartása
082091
Közművelődési közösségi és
társadalmi részvétel
fejlesztése
013320 Köztemető
fenntartás és
működtetés
041237
Közfoglalkoztatási
mintaprogram

1,00

1 691 900

13,00

1 101 718

ÖNKORMÁNYZAT
ÖSSZESEN

21,00

25 550 453

0

11 822 600

1 101 718
3 139 030

11 378 068

40 067 551

8. melléklet a községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló ....../2022.(........) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai 2022. évi eredeti
előirányzata
Ft

Megnevezés
Települési támogatás
lakhatáshoz kapcsolódó

Ellátottak pénzbeli juttatásai K48 rovatszám
3 603 125

Rendkívüli települési támogatás

100 000

Települési támogatás temetési
költségek mérséklésére

52 875

Települési támogatás
életkezdési juttatás

370 000

Települési támogatás
iskoláztatási támogatás

3 400 000

Települési támogatás fűtési
támogatás

3 400 000

Köztemetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai
összesen

200 000
11 126 000

9. melléklet a községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló ......./2022.(....) önkormányzati rendelethez

Önkormányzatok működési támogatásai B11

A 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet 4. sz. melléklet c) pontja alapján a nettó finanszírozás ütemezése 2022

Jogcímek Magyarország 2022. évi
Éves
2022.
központi költségvetéséről szóló 2021. meghatározot
január 4%
évi XC. törvény alapján
t összeg Ft
I.4.1.1.1.2. Településüzemeltetészöldterület-gazdálkodás támogatása

2022.
január 8%

Forintban

2022.
2022.
2022.
2022.
2022.
2022. április 2022. május 2022. június 2022. július
2022.
augusztus szeptember
november
február 8% március 8%
8%
8%
8%
8%
október 8%
8%
8%
8%

2022.
december
8%

2022. év 100%

3 580 920

143 237

286 474

286 474

286 474

286 474

286 474

286 474

286 474

286 474

286 474

286 474

286 474

286 469

3 580 920

I.5.1.1.1.3. Településüzemeltetésközvillágítás támogatása

13 696 000

547 840

1 095 680

1 095 680

1 095 680

1 095 680

1 095 680

1 095 680

1 095 680

1 095 680

1 095 680

1 095 680

1 095 680

1 095 680

13 696 000

I.6.1.1.1.4. Településüzemeltetésköztemető támogatása

1 267 806

50 712

101 424

101 424

101 424

101 424

101 424

101 424

101 424

101 424

101 424

101 424

101 424

101 430

1 267 806

I.7.1.1.1.5. Településüzemeltetés-közutak
támogatása

3 991 945

159 678

319 356

319 356

319 356

319 356

319 356

319 356

319 356

319 356

319 356

319 356

319 356

319 351

3 991 945

I.9.1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok
támogatása

8 000 000

320 000

640 000

640 000

640 000

640 000

640 000

640 000

640 000

640 000

640 000

640 000

640 000

640 000

8 000 000

I.10.1.1.1.7. Lakott külterülettel
kapcsolatos feladatok támogatása

946 050

37 842

75 684

75 684

75 684

75 684

75 684

75 684

75 684

75 684

75 684

75 684

75 684

75 684

946 050

I.2.1.1.1A települési önkormányzatok
működésének támogatása összesen

31 482 721

1 259 309

2 518 618

2 518 618

2 518 618

2 518 618

2 518 618

2 518 618

2 518 618

2 518 618

2 518 618

2 518 618

2 518 618

2 518 614

31 482 721

I.22.1.3.1. A települési önkormányzatok
szociális és gyermekjóléti feladatainak
egyéb támogatása

10 926 000

437 040

874 080

874 080

874 080

874 080

874 080

874 080

874 080

874 080

874 080

874 080

874 080

874 080

10 926 000

39 330

1 573

3 146

3 146

3 146

3 146

3 146

3 146

3 146

3 146

3 146

3 146

3 146

3 151

39 330

3 131 395

125 256

250 512

250 512

250 512

250 512

250 512

250 512

250 512

250 512

250 512

250 512

250 512

250 507

3 131 395

45 579 446

1 823 178

3 646 356

3 646 356

3 646 356

3 646 356

3 646 356

3 646 356

3 646 356

3 646 356

3 646 356

3 646 356

3 646 356

3 646 352

45 579 446

1 775 184

0

213 022

142 015

142 015

142 015

142 015

142 015

142 015

142 015

142 015

142 015

142 015

142 012

1 775 184

I.50.1.4.2. Szünidei étkeztetés
támogatása
I.53.1.5.2. Települési önkormányzatok
egyes kulturális feladatainak
támogatása
Összesen:
I.1.1.1. Települési önkormányzatok
működési támogatása jogcím kiegészítő
támogatása 8/2022.(I.14.) Korm.rend.
alapján minimálbér és gar. bérmin.
emeléséhez
Polgármester illetménye és
költségtérítése emeléséhez kapcsolódó
támogatás a 9/2022.(I.14.) Korm.rend.
alapján

Központi költségvetési
támogatás mindösszesen

3 915 653

3 915 653

51 270 283 1 823 178 3 859 378 7 704 024 3 788 371 3 788 371 3 788 371 3 788 371 3 788 371 3 788 371

3 915 653

3 788 371 3 788 371 3 788 371 3 788 364

51 270 283

10. melléklet a községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló ......./2022.(.........) önkormányzati rendelethez

A 2022. évi képviselői alap rész előirányzatainak kimutatása képviselőnkénti bontásban

Név

2022. évi előirányzat Ft

Megvalósított célok

Nagy Emese

235 000

Bitó Zsolt

237 170

Kósáné Buknicz Mária

274 337

Katona Mária

161 190

Sági Mihály

86 367

Körmendi Zsuzsa

470 000

Kovács Andrásné

235 000

Megvalósításra fordított összeg Ft

11. melléklet a községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló ....../2022.(.........) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁS Áht. 102. § 3. bekezdés szerinti részletezésben
Ft-ban
Önkormányzat
Bevételek
2020. évi teljesítés

2021. évi várható
teljesítés

2022. évi eredeti
előirányzat

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Helyi ÖK általános működési és ágazat feladatainak támogatása

48 926 751

58 196 353

51 270 283

Egyéb működési célú támogatások bevételei

31 751 580

36 286 893

14 510 390

Működési támogatások államháztartáson belülről

80 678 331

94 483 246

65 780 673

Közhatalmi bevételek

27 334 398

29 468 404

24 000 000

3 893 077

3 787 988

3 383 484

Egyéb működési bevételek

-

Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási bevételek

31 103 960

50 735 024

2 100 000

267 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

-

Részesedések értékesítése

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on belülről

-

-

Működési költségvetési bevételek

56 400

-

111 905 806

127 739 638

93 164 157

Felhalmozási költségvetési bevételek

33 203 960

51 002 024

56 400

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele működési célra

27 854 772

17 141 408

39 938 450

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele felhalmozási célra

23 157 255

26 316 959

49 246 850

2 140 852

1 823 178

53 152 879

45 281 545

89 185 300

198 262 645

224 023 207

182 405 857

Államháztartáson belüli megelőlegezések
Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1

-

11. melléklet a községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló ....../2022.(.........) önkormányzati rendelethez

Ft-ban
Önkormányzat
Kiadások
2020. évi teljesítés

2021. évi várható
teljesítés

2022. évi eredeti
előirányzat

41 960 681

40 574 222

40 067 551

5 984 994

5 509 184

5 178 511

Dologi kiadások

20 573 415

20 828 667

22 141 205

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 185 486

12 457 275

11 126 000

Egyéb működési célú kiadás

34 646 775

25 199 174

54 589 340

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok

-

ebből: tartalékok

-

19 485 158

Beruházás

22 377 797

8 369 547

21 185 890

Felújítás

14 199 800

19 758 986

28 117 360

Fejezeti kez. Előirányzatnak EU-s programok egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadás

-

-

Működési költségvetési kiadások
Felhalmozási költségvetési kiadások
Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2

-

116 351 351

104 568 522

133 102 607

36 577 597

28 128 533

49 303 250

1 875 330

2 140 852

154 804 278

134 837 907

-

182 405 857

12. melléklet a községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló ……./2022.(……….) önkormányzati rendelethez
Likviditási terv a 2022. évre
Költségvetési bevételek
Rovatrend

Megnevezés

B1

Működési célú támogatások

B1

Működési célú támogatások

B3

Közhatalmi bevételek

B4

Működési bevételek
Működési költségvetési
bevételek
Felhalmozási költségvetési
bevételek

B5

január

február

március

Ft

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

5 682 556

7 704 024

3 788 371

3 788 371

3 788 371

3 788 371

3 788 371

3 788 371

3 788 371

3 788 371

3 788 371

3 788 364

51 270 283

1 119 200

1 389 200

1 119 200

1 119 200

1 389 200

1 119 200

1 119 200

1 389 200

1 119 200

1 119 200

1 389 200

1 119 190

14 510 390

0

0

10 100 000

3 350 000

3 600 000

4 050 000

1 200 000

1 200 000

250 000

250 000

0

0

24 000 000

281 957

281 957

281 957

281 957

281 957

281 957

281 957

281 957

281 957

281 957

281 957

281 957

3 383 484

7 083 713

9 375 181

15 289 528

8 539 528

9 059 528

9 239 528

6 389 528

6 659 528

5 439 528

5 439 528

5 459 528

5 189 511

93 164 157

56 400

56 400
Költségvetési kiadások

Rovatrend
K1-5
K6-8

Megnevezés
Működési költségvetési
kiadások
Felhalmozási költségvetési
kiadások
Költségvetési kiadások
öszesen

január
11 091 885

11 091 885

február

március

április

11 091 885

11 091 885

május

június

július

augusztus

szeptember

11 091 885

11 091 885

11 091 885

11 091 885

11 091 885

11 091 885

267 970

22 418 297

23 869 192

393 791

254 000

2 100 000

11 359 855

33 510 182

34 961 077

11 485 676

11 345 885

13 191 885

október

november

11 091 885

december

11 091 885

összesen

11 091 872

133 102 607
49 303 250

11 091 885

11 091 885

11 091 885

11 091 885

11 091 872

182 405 857

január

február

március

április

május

június

július

4 008 172

1 716 704

-4 197 643

2 552 357

2 032 357

1 852 357

4 702 357

4 432 357

5 652 357

5 652 357

5 632 357

5 902 361

39 938 450

-56 400

0

0

267 970

22 418 297

23 869 192

393 791

254 000

2 100 000

0

0

0

49 246 850

Finanszírozási bevételek
Rovatrend
B8

B8

Megnevezés
Előző évi költségvetési
maradvány működési célú
Előző évi költségvetési
maradvány felhalmozási
célú

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Pusztaszer Község Polgármesterétől
Előterjesztés
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. február 9-ei ülésére
Tárgy: A polgármester 2022. 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 16 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 2022. évben 55 nap.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést
megtárgyalni, és a mellékelt határozati javaslatot elfogadni.
Pusztaszer, 2022. február 1.
Máté Gábor
polgármester
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……/2022.(…………)Kt. határozat
Tárgy: A polgármester 2022. évi szabadság-ütemezési tervének jóváhagyása
HATÁROZATI

JAVASLAT

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 2022. évi 55 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

3

..../2022.(……) Kt. határozat melléklete
NÉV

2022. évre
járó napok
száma

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

3

2

3

3

3

10

10

5

5

3

2

5

Áthozott: 16

Alap: 25
Máté Gábor
polgármester
Pót: 14

Összesen: 55

Közművelődési alapszolgáltatások

Szolgáltatási terv 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2)

Közművelődési alapszolgáltatások
Kultv. 76. § (3)

A közösségi
tevékenység
megnevezése

Dalárda
Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése,
működésük támogatása, fejlődésük segítése, a
közművelődési tevékenységek és a művelődő
közösségek számára helyszín biztosítása
Nyugdíjas Asszony
Klub

A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Szülők Klubja

A közösségi
tevékenység
célja

A nótakör
felkészülése
minősítőkre és
egyéb települési
rendezvényeken
való fellépésre
Közös
beszélgetés,
mindennapi
életviteli
témakörökben

(5)
Saját
bevétel

(6)
Egyéb
bevételi
forrás
(adomány,
Norvég
Alap…)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200 000

0

0

0

0

0

0

100 000

0

0

0

0

0

200 000

0

0

0

0

200 000

300 000

0

0

0

0

A közösségi tevékenység
rendszeressége vagy
tervezett időpontja,
időtartama

A közösségi
tevékenység
helyszíne/
helyszínei

A közösségi
tevékenységben a
helyi lakosság
részvételi módja

(1)
Állami
normatíva

csütörtök 18-20 óra

28

Közösségi Színtér

Egyeztetés a
csoportvezetővel

100 000

0

0

kedd 17-19 óra

8

Közösségi Színtér

Egyeztetés a
csoportvezetővel

0

0

10

Közösségi Színtér

Egyeztetés a
csoportvezetővel

100 000

Részvétel a helyi
közösségi élet
szervezésében és Kéthetente pénteken 17-20
települési
óra
programok
előkésztésében

ÖSSZESEN ÁLLAMI NORMATÍVA
Egyéb,
nem
kötelezően
ellátandó
közművelődési

(3)
Egyéb hazai
(2)
(4)
állami
Önkormányzati
Európai
pályázati
támogatás (állami
Uniós
támogatás
normatíván
pályázati
(NKA, Csoóri
kívül)
támogatás
Alap, egyedi
támogatás..)

A közösségi
tevékenységben
részt vevők
tervezett száma
(fő)

Rendezvény/program/projekt 1.

Pusztaszeri Majális

2020.07.04

150

Rendezvény/program/projekt 2.

Újkenyér ünnepe

2020.08.15

150
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Az önszerveződő csoportok és civil kezdeményezések, eseti döntés alapján kapnak támogatást.
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….. előterjesztés
Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. január 27-i ülésére
a települési ivóvízhálózat rekonstrukciójának megvalósításához szükséges külső források
igénylésének kezdeményezéséről
Tisztelt Képviselő-testület!
Baja Város Önkormányzat részéről felmerült a lehetősége és az igénye annak, hogy a vízminőségi problémák
megoldására vonatkozó kezdeményezés más, hasonló helyzetben lévő településekkel összefogva és
az elképzeléseket összehangolva, kerüljön felterjesztésre a Parlamenthez új Európai Uniós program
kezdeményezése céljából annak érdekében, hogy a települési ivóvízhálózat rekonstrukciója külső források
bevonásával mielőbb megvalósulhasson.
A más településekkel történő összefogás érdekében Baja Város Önkormányzat korábbi, a tárgyi
ügyben
keletkezett,
a
volt
Dél-alföldi
Ivóvízminőség-javító
Konzorcium
egykori
tagönkormányzatainak – egyben önkormányzatunknak is – címzett tájékoztatásában felhívtaa az
önkormányzatok figyelmét a probléma, illetve tájékoztatást kaptunk annak kiváltó okairól, az ügy
előzményeiről, időszerűségéről, melyhez mellékelésre keürltek a Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete által
már tárgyalt előterjesztések is az okok, a jelenlegi helyzet és a szándék pontosabb meghatározása érdekében.
A Baja Város Önkormányzat által kezdeményezett összefoggáshoz – a megadott határidőig –
szándéknyilatkozatomban kifejeztem önkormányzatunk csatlakozási szándékát, melyet követően Baja
Város Önkormányzat a 2022. január 5. napján kelt küldeményével jelezve egy videókonferenciát szervezett a
csatlakozó önkormányzatok részére; ennek megtartására 2022. január 11-én került sor.
A videókonferencián Baja Város Önkormányzat részéról szóban is ismertetésre kerültek a már korábban leírtak, a
hálózatrekonstrukció szakmai indokoltságát a Bajavíz Kft. ügyvezetője fejtette ki érvelésében. A konferecián részt
vett önkormányzatok képivselői egyetértettek a szándékkal, illetve a kezdeményezés
szükségességével, vita, kérdés, módosítási szándék, illetve egyéb javaslat az üggyel kapcsolatban
nem merült fel.
A korábban leírtak, valamint a konferencián elhangzottak értelmében az a javaslat született, hogy Baja Város
Önkormányzat részéről egy olyan minta előterjesztés kerül előkészítésre, mely a döntés tervezetében
konkrétan tartalmazza a parlamenti felterjesztést és az erre vonatkozó felhatalmazást. Ennek minden,
a kezdeményezésben résztvevő önkormányzat képviselő-testületi elfogadásával olyan egységes döntések
születhetnek, melyek alapját képezhetik majd a közös fellépésnek. Fontos, hogy a képviselő-testületi döntésekben
mindenhol Baja város polgármestere kerüljön felkérésre és felhatalmazásra arra, hogy az erre vonatkozó
megkeresést felterjessze a Parlamenthez. Ehhez a megkereséshez kerül majd csatolásra minden olyan települési
képviselő-testületi határozati kivonat, ahol a javaslat támogatásáról született döntés, ezzel erősítve azt a tényt,
hogy a hálózatrekonstrukció szükségessége és igénye nem bajai sajátosság, hanem általános probléma az
országban.
Jelen előterjesztés határozati javaslata tartalmazza az előző bekezdésben is ismertetett döntés
tervezetét, annak mellékletében pedig a konkrét megkeresés olvasható a felterjesztés tárgyában.
A felterjesztés lényegesen részletesebb kifejtést tartalmaz az ügyről, ezért jelen előterjesztés indokoló részében
nem kívánom duplikálni a releváns információkat, azok a mellékletben megtalálhatók.
A fentiek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot egyszerű
többséggel elfogadni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének
……./2022. (I. 27.) határozata
a települési ivóvízhálózat rekonstrukciójának
igénylésének kezdeményezéséről
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megvalósításához

szükséges

külső

források

1.) Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) megállapítja, hogy Baja város
települési ivóvízhálózata elavult, rossz műszaki állapotban lévő eleminek rekonstrukciója, cseréje feltétlen
szükséges annak érdekében, hogy az Alaptörvény XX. cikk (2) bekezdésében foglalt egészséges ivóvízhez való
hozzáférést Baja Város Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 21. pontjában foglalt kötelező önkormányzati feladatként biztosítani tudja a
lakosság számára.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
2.) Mivel az 1. pontban megjelölt hálózatrekonstrukció költségigénye jelentősen meghaladja Baja Város
Önkormányzat költségvetési lehetőségeit, a Képviselő-testület ezúton kezdeményezi az Országgyűlésnél, hogy
az 1. pontban rögzített beruházások magas intenzitású finanszírozására találjon hazai kormányzati és/vagy
Európai Uniós támogatással költségvetési forrást, az erre vonatkozó hatásvizsgálatokat végezze el, illetve
dolgozza ki a támogatási konstrukció feltételeit.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza és felkéri Baja város polgármesterét, hogy a 2. pontban rögzített
kezdeményezés ügyében a jelen határozat 1. melléklete szerinti felterjesztést aláírja.
Felelős: Nyirati Klára polgármester
Határidő: a kezdeményezést támogató
kézhezvételét követően azonnal

önkormányzatok

képviselő-testületi

Baja, 2022. január 19.
Nyirati Klára
polgármester
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döntéseinek

Ügyiratszám: 01/………/2022
Ügyintéző: Schmidt András
Tárgy: hálózatrekonstrukciós támogatás igénylésének
kezdeményezése
ORSZÁGGYŰLÉS
Kövér László, az Országgyűlés elnöke részére

1357 Budapest, Pf.: 2.
Tisztelt Elnök Úr!
Baja Város Önkormányzat és a kezdeményezéshez csatlakozott, jelen megkeresésemhez mellékelt képviselő-testületi
határozatok szerinti önkormányzatok képviseletében ezúton kezdeményezem a települési ivóvízhálózatok elavult,
rossz műszaki állapotban lévő elemeinek mielőbbi rekonstrukciójához, cseréjéhez kapcsolódó
beruházásokhoz magas intenzitású hazai kormányzati és/vagy Európai Uniós támogatás biztosítását az
önkormányzatok/lakosság számára, az alábbiakra tekintettel:
Az Európai Unió 98/83 EK irányelvében és az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001.
(X. 25.) Korm. rendeletben meghatározott paramétereknek történő megfelelés érdekében (elsősorban az arzén-tartalom
és más egészségkárosító komponens-tartalom csökkentése érdekében), továbbá a helyenként elavult
vízvezetékrendszerek korszerűsítése céljából a legtöbb magyarországi települési önkormányzat a KEOP program
I-II. fordulójában döntött az ivóvízminőség-javító pályázatok benyújtásáról és lebonyolításáról.
A projektgazdák a működésük során lebonyolították a projektek pályázati kiírása és támogatási szerződése szerinti
megvalósítását, ehhez az érintett konzorciumok, társulások és önkormányzatok minden szükséges döntést és intézkedést
a vonatkozó előírásoknak megfelelően meghoztak, a kivitelezők a legtöbb helyen véglegesen befejezték a munkákat, így
a projektek befejeződtek és sok településen a projektek a támogatási szerződések szerint is teljes
mértékben lezárásra kerültek.
Az elmúlt néhány év történései alapján azonban az Ön számára is ismert lehet, hogy Baja városban is – és a híradások
alapján más településeken is – számos helyen és alkalommal tapasztalt rossz minőségű ivóvíz okán felmerültek
egyes, a projektek megvalósításával kapcsolatos, illetőleg annak eredményeként felmerült hibák. A
projektek kivitelezési munkái során az alkalmazott technológia, illetve egyes műszaki megoldások, továbbá a pályázatban
elszámolható költségekre vonatkozó előírások tekintetében körvonalazódtak a projektek hiányosságai.
A szakmai vélemények szerint a projektek befejezését követően a végpontokon jelentkező vízminőségi
problémákat elsősorban azonban nem hibásan megvalósított kivitelezés, hanem jellemzően az
önkormányzatok tulajdonában lévő, valamint az ingatlanokon és épületeken belüli, magántulajdonban
lévő, régi vascsővel szerelt, elöregedett, sok esetben 30-60 éves szakaszokat tartalmazó vízhálózat okozza,
hiszen a szolgáltatóknál szintén a projektek keretein belül megvalósított technológiaváltás kedvezőtlen kémiai hatást
gyakorol a régi csövekre, illetve annak évtizedes szennyeződéseire, lerakódásaira, és ezen lerakódások kioldódása okozza
a csapból folyó szennyezett, rossz minőségű ivóvizet.
Sajnos azonban hálózatrekonstrukcióra a pályázatokban minimális, konkrétan mindösszesen 20%-os
mértékben volt lehetőség a településekre összesen, így a projektek keretein belül – illetve azzal párhuzamosan – nem
volt lehetőség érdemi előrelépést produkálni annak ellenére, hogy a szakmai vélemények által a döntéshozók
vélelmezhetően már rendelkeztek azzal az információval, mely nyilvánvalóvá tette az ivóvízminőség-javító projektek ezen
negatív hatásait és következményeit a használati ivóvíz minőségére.
A magántulajdonban lévő vízhálózat (ingatlanokon belüli vezetékrendszerek) cseréje a tulajdonosok
számára sok esetben hasonló finanszírozási nehézségekbe ütközik, mint az önkormányzat esetében, hiszen
a legtöbb ingatlan esetében az ilyen beruházások költsége igen jelentős. A tulajdonosi viszonyok miatt azonban – annak
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ellenére, hogy az önkormányzatok által megvalósított projektek a közvetett okozója a jelenlegi rossz minőségű ivóvíznek
– az önkormányzatoknak nincs jogi lehetősége, illetve forrása a beavatkozások, illetve cserék megvalósítására; ezt a
tulajdonosoknak kell önállóan végrehajtani.
Éppen ezért célszerűnek mutatkozott, hogy az önkormányzati és magántulajdonú régi csővezetékek
cseréjének folyamatát az önkormányzat külső források igénybevételével (kormányzati, EU-s támogatással)
próbálja meg felgyorsítani, így mihamarabb megoldódnának a településeken tapasztalható vízminőségi problémák.
Erre leginkább pályázati források bevonásával lenne lehetőség, mellyel vagy az ingatlantulajdonosok tudnának önállóan
pályázni, vagy az önkormányzat (optimális esetben mindkét fél). Utóbbi esetében a pályázatba bevont külső források
magántulajdonú hálózat rekonstrukciójára történő felhasználása akár egy települési járdaépítési program, vagy a házi
szennyvízhálózat kiépítésére alkalmazott önkormányzati támogatás stb. analógiájára történhetne meg.
A szükségesnek mutatkozó beruházások nagyságrendjének maghatározásához kísérletet tettünk a költségek becslésére.
Az önkormányzati tulajdonú, cserére szoruló vezetékszakaszok listája a víziközmű szolgáltatóknál rendelkezésre állnak,
ezen szakaszok rekonstrukciós munkálatai Baján becsléseink szerint – mai kivitelezői árakon számolva –
meghaladná az 1 milliárd forintot, de természetesen nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az egyes szakaszok
cseréjének munkálatai (így annak költségigénye is) jelentős szórást mutatnak, hiszen a körülmények még településen
belül is eltérőek (zöldterület alatt szabadon futó vezetékek, aszfalt- vagy járdaburkolat alatt futó vezetékek stb.).
Természetesen a szolgáltatók ezen munkálatokat szerepeltetik a gördülő fejlesztési terveikben, de a saját költségvetésiés humán források korlátozott rendelkezésre állása miatt a teljes rekonstrukciós folyamat 20-30 éves időtávban
valósulhatna csak meg.
Tudomásunk szerint jelenleg kizárólag egy, a 2021. június 18-án megjelent, „víziközmű hálózatok átalakítására,
hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására” című,
KEHOP-2.1.11. kódszámú felhívás keretében igényelhető hálózatrekonstrukciós munkálatokra támogatás, azonban a
pályázati konstrukció nem a hálózat korszerűsítésére összpontosít (hiszen az ilyen beruházások önállóan eleve
nem támogatható tartalomként szerepelnek a felhívásban), emellett pedig a jelentős mértékű önerős feltétel miatt nem
nyújt az önkormányzatok számára valós lehetőséget az említett probléma teljes vagy részleges
megoldására.
Az Európai Uniós források tekintetében megjelent továbbá a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program
Plusz (KEHOP+), mely a 2021-2027 uniós ciklusra fogalmaz meg programstratégiai célokat és prioritási
tengelyeket. A program tervezet az ivóvízminőség tekintetében a többek között a következőket tartalmazza:

„A lokális tisztítási technológiák nem feltétlenül járnak kielégítő eredménnyel. A felülvizsgált irányelv egyes
határértékeket várhatóan szigorít és a vízellátás biztonságának növelésére fókuszál. A hazai víziközmű integráció
további lehetőséget ad rendszerszintű kapacitásvizsgálatokra, integrációra és hatékonyságnövelésre. A
kötelezettségszegési eljárások (szennyvíz és ivóvíz) révén az EU előtt ismertek a hazai határérték megfelelési
problémák. Ebben az időszakban folytatni fogjuk az ivóvízminőségi problémák (beleértve az ólomvezetékeket) és
ellátási hiányok felszámolását, a legrászorultabb rétegek számára az ivóvízhez való hozzáférés, a saját célú ivóvízművek
biztonságának megteremtését, a rendszerek optimalizálását, integrált kialakítását és az ehhez szükséges automatika,
folyamatirányítás és távfelügyelet kialakítását. Az éghajlatváltozás itt is szempont, a víztakarékos, alacsony kockázatú,
gazdaságos rendszerek építése preferált. A csúcsidőszakok és az ezek kapcsán jelentkező vízszűkösség kezeléséhez
szükséges beruházások (pl. kutak felújítása, kapacitás-bővítése, áttérés új kutakra, vízbázisvédelem) szintén
támogathatóak.
Így különösképp elszámolhatóak:
 Az új ivóvíz irányelvből adódó kötelezettségekhez tartozó beruházások, a kiemelt paraméterek, a vas, a mangán
és az ólom problémák megoldása és a hálózati vízveszteség csökkentése.
 Az integrált rendszerekhez szükséges strukturális átalakítások, rendszeroptimalizálás, rendszerfejlesztés,
rekonstrukció, távfelügyelet az új rendszer működéséhez, hatékonyságnövelés.
 Ellátási hiányok felszámolása, saját célú ivóvízművek biztonságának megteremtése és közcélú művek bővítése.
 Aszályos időszakok, vízszűkösség áthidalásához szükséges beruházások, víztározás.
 Kiegészítő beruházások, bontás, eszközök a rendszerek fenntartása, illetve önfenntartása érdekében (napelem,
vízenergia hasznosítása), monitoring tevékenység, innovatív megoldások, puha és kapcsolódó beruházások.”

Ez alapján látható, hogy várhatóan a programban kerül majd megjelentetésre olyan pályázati kiírás, mely a
hálózatrekonstrukciót támogatja, azonban ennek részletei (támogatási intenzitás, támogatás mértéke, önállóan
támogatható tartalmak stb.) jelenleg nem ismertek. Vízügyi szakmai körökből azonban – informálisan – azt a tájékoztatást
kaptuk, hogy önmagában hálózatrekonstrukció támogatására nem érdemes számítani, ugyanis a várható
támogatás mértéke egy településre vetítve olyan alacsony összeg lesz, mely nem jelent majd érdemi
előrelépést ezen a területen. Ezt támasztja alá a KEHOP+ fent hivatkozott célkitűzése is, melyben a rekonstrukció nem
igazán kiemelt célként szerepel, inkább csak egy komplexebb beruházás részeként kap helyet.
A magántulajdonban lévő, ingatlanokon belüli, korszerűtlen ivóvízvezetékek mennyiségéről nem rendelkezünk konkrét
adattal, ennek becslése is elég nehéz, hiszen az önkormányzatoknak nincs nyilvántartásuk a magántulajdonú ingatlanok,
épületek épületgépészeti berendezéseiről. A KSH 2011. évi népszámlálási adataira támaszkodva azonban becsléseink
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szerint Baján legalább tízezer olyan magántulajdonú ingatlan lehet, ahol a vezetékek cseréjére,
korszerűsítésére szükség lehet, hiszen ivóvízminőség szempontjából ezen szakaszok is relevánsak. Az udvartéri
szakaszokon túl az épületeken belüli vezetékek cseréjének bizonyosan jelentős költségei lennének, hiszen itt általában a
konyha, fürdőszoba, illetve egyéb vizes helyiségek az érintettek, ahol falban vezetett csövekről van szó, melyek cseréje
adott esetben a teljes konyha, fürdőszoba, illetve helyiség felújításával egyenértékű. Tehát egy ilyen beruházás mai árakon
számolva millió forintos tétel is lehet ingatlanonként, hiszen nem a csövek cseréje jelent nagy kiadást, hanem az egyéb
járulékos munkák (meleg, hideg padlóburkolatok, falburkolatok bontása, helyreállítása, kőműves munkák, esetlegesen
beépített bútorok kibontása, helyreállítása stb.).
Természetesen – a korlátozott anyagi forrásokra is tekintettel – nem lehet cél az, hogy egy ilyen otthoni beruházás teljes
egészében önkormányzati, állami vagy uniós vissza nem térítendő támogatásra érdemes legyen, viszont ahhoz, hogy az
érintett lakosság ösztönzését elérjük, érdemi mértékben, azaz minimum 100.000-200.000 forintos támogatásban
kell gondolkodni ingatlanonként, mely Baján – tízezer ingatlannal számolva – újabb 1 milliárd forintot is
meghaladó tétel lenne.
Egyértelmű tehát, hogy ennek forrása sem lehet kizárólag az önkormányzat költségvetése, hiszen erre a
célra ekkora tétel kigazdálkodása pár év alatt nem lehetséges. Az elmúlt időszakban kizárólag a jelenleg is még
futó otthonfelújítási támogatás keretében kaphatnak segítséget a családok ilyen munkálatok elvégzésére, és minden
bizonnyal szép számmal szerepelnek is olyan projektek ahol a vizes helyiségek is érintettek. Ez azonban szintén nem az
ivóvízminőség javítását célzó támogatási forma, hanem inkább a családtámogatások egy eleme, melyben nem vehet részt
például az az ingatlantulajdonos, ahol nem rendelkeznek 25. év alatti gyermekkel.
Természetesen a lehetőségek számbavételére szükség van, mivel azonban Magyarországon nem csak a mi
településünkön alakult ki az ivóvízminőség-javító program megvalósulását követően ez a helyzet, az ügyre
országos problémaként tekinthetünk, ezért érdemesnek mutatkozott a külső források bevonásának
kezdeményezését más, hasonló helyzetben lévő településekkel együtt, kvázi szövetségben megtenni, érzékeltetve ezzel a
probléma területi kiterjedését.
Ennek érdekében 2021 őszén megkeresést küldtem a volt Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium egykori
tagönkormányzatainak, hiszen ezen önkormányzatok között ivóvíz ügyben már történt együttműködés az ivóvízminőségjavító programok megindulásának I. fordulójában. A megkeresett önkormányzatok közül szép számban jelezték
a polgármesterek, hogy támogatják a kezdeményezést és szívesen csatlakoznak ahhoz.
Az együttműködés zálogaként minden csatlakozó település önkormányzatának képviselő-testülete állást foglalt ez ügyben,
melyet jelen megkeresésemhez csatolok. Fontos megjegyezni – melyet az ezzel kapcsolatos egyeztetéseken is
kiemeltem –, hogy az ivóvízminőség-javító programok csak felerősítették azokat a „tüneteket”, melyek a
hálózatrekonstrukciós munkálatok szükségességéhez vezetnek, de a 30-60 éves csövek cseréje azonban
ettől függetlenül is feltétlen szükséges, hiszen a víziközmű szolgáltatók részéről ennek az elavult, rossz műszaki
állapotban lévő hálózatnak az üzemeltetése jelenleg jelentős idő- és költségigénnyel jár.
A fent ismertetettekre tekintettel ezúton kérem a Tisztelt Elnök Urat, hogy a jelen önkormányzati
megkeresésben foglaltak megvizsgálását követően szíveskedjen kezdeményezni az Országgyűlésnél az
önkormányzati és a magántulajdonú elavult, rossz minőségű ivóvízhálózat-rekonstrukciós beruházások
támogatását, illetve az erre vonatkozó pályázat kiírását annak érdekében, hogy az ivóvízminőség-javító
programok eredeti célkitűzései érvényesüljenek és minden magyarországi településen biztosítható legyen
az Alaptörvény XX. cikk (2) bekezdésében foglalt egészséges ivóvízhez való hozzáférés a lakosság számára.
Segítő közreműködését előre is köszönöm.
Baja, 2022. ……….
Tisztelettel:
Nyirati Klára
polgármester

Kapják:
1. Kövér László, az Országgyűlés elnöke (1357 Budapest, Pf.: 2.)
2. Zsigó Róbert országgyűlési képviselő (6500 Baja, Vörösmarty M. u. 14.)
3. Irattár

3

