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Máté Gábor polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait. Köszöntöm Nagy Zsolt urat a
Szerapisz részéről. Mezőőr urunkat, Szacsit is köszöntöm. Megállapítom, a testület határozatképes,
a hét fős tagságból négy fő van jelen. A napirendi pontok kiküldésre kerültek. A bizottság is a
napirendi pontokat megtárgyalta. Egy javaslatom lenne, hogy a mezőőri beszámolót vegyük második
napirendi pontba, hogy a Sanyi is tudjon menni a dolgára, ne kelljen végig várni a többségében
formális napirendi pontokat. Ezzel a módosítással kérdezném, hogy van-e más napirendi pontra
javaslat? Amennyiben nincs, akkor aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás módja: nyílt
A szavazás számszerű eredménye:
4 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
25/2022.(III.9.)Kt. határozat
Tárgy: Napirendi pontok elfogadása
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az alábbi napirendi pontok
megtárgyalását:
1.) Döntés a Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. és a Kisteleki Térségi Járóbeteg
Szakellátó Kft. 2022. évi finanszírozásáról
2.) Mezőőr beszámolója
3.) Rendelet-alkotás a községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
4.) Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő
három évre várható összegének megállapítása
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5.)
6.)
7.)
8.)
9.)

Pusztaszer Községi Önkormányzat 2022. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyása
A Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2021. évi beszámoló jelentése
A Pusztaszer belterület 298/6 helyrajzi számú ingatlan haszonbérbe adása
Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről
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: Döntés a Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. és a
Kisteleki Térségi Járóbeteg Szakellátó Kft. 2022. évi finanszírozásáról
Máté Gábor polgármester: Első napirendi pont, a Kisteleki Egészségügyi Központ támogatási
kérelmének megtárgyalása. Elöljáróban a polgármesteri megbeszélésen jeleztem a Zsoltnak, hogy
lesznek kérdéseink, meg szeretném hogyha itt helyben itt lennél és a képviselőknek is első kézből
tudnál információkat adni. Én ehhez adtam kérdéseket. Amikor régebbi időszakban tárgyaltunk már
ilyen dolgokat, nekem akkor nagyon tetszett az a rendszer, ahogy akkor alá volt támasztva a
tevékenység. Egyrészt mert itt elég komoly összegekről van szó, a mi szempontunkból legalábbis.
Nekünk ez a 4-4 500 000 forint nagyon komoly kiadás és a képviselő-testület is megnyugtató és
megfelelő információk alapján tudunk olyan döntést hozni, ami egész évre vállalható lesz. Azt már
mondom előre, hogy a képviselő-testület az előző testületi ülésen, ezt már mondtam a Zsoltnak is,
de megismétlem, hogy a tavalyi összegű támogatást nem vonta vissza továbbra is fenntartja,
úgyhogy, ha bármilyen döntés születik itt most

Bitó Zsolt önkormányzati képviselő megérkezett; a jelen lévő képviselő-testületi tagok száma 5 fő.

Máté Gábor polgármester: A kérdés csak a további része a dolognak. Tisztában vagyunk azzal,
hogy az egészségügyi központnak a működése a támogatások nélkül nagyon kétséges. Ezért nem
akarjuk olyan helyzetbe hozni, hogy itt hónapokig esetleg semmilyen finanszírozást ne adjunk a
rendszerbe. Ezzel mi jelezni kívánjuk azt, hogy mi minden képpen a megoldás irányába és a
támogatás irányába fogunk menni. Csak szeretnénk, ha kellő alátámasztottság lenne vagy megfelelő
dolgok lennének. Erre volt példa az előző években és nekünk az elfogadható volt és tetszett. Most
nem kaptunk ilyen írásos anyagot vagy az írásos anyag nem tartalmazta ezeket a tényszerű
számokat. Én átadnám Zsoltnak a szót.
Nagy Zsolt: Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Köszönöm szépen a meghívást.
Szívesen jövök Pusztaszerre, mert van lehetőségem arra, hogy ne csak egy rövid 15-20 perces
fórumon, mint ami a polgármesterek összejövetele, hanem a képviselőket is tudjam tájékoztatni
arról, és el tudjam mondani azokat a tényeket, adatokat, körülményeket, ami alapján mi dolgozunk
és ami alapján mi a feladatunkat végezzük. Ha meg tetszenek engedni így első körben szeretnék a
képviselőknek kiosztani egy dokumentumot, ami egyben kiegészítését képezi, amiről szeretnék
beszélni. Az, hogy mi történt az előző két évben azt hiszem, hogy mindenki számára ismerős. Az,
hogy 2019-ben készítettük el azt a költségvetést, ami 2020-ra vonatkozott, a 2019-es
költségvetéssel dolgozunk jelen esetben is a támogatások szempontjából, ami azt jelenti, hogy 2021ben plusz pénzt, plusz finanszírozási összeget 2020-hoz képest nem kértünk. Gyakorlatilag a 2019es támogatási összeggel mozgunk most. Ez egyből magyarázatot is szolgál arra vonatkozóan, hogy
miért nincs az a részletes kimutatás, ami a 19 előtti évben megszokott az önkormányzat. Részletes
kimutatást szinte az előző két évre lehetetlenség elkészíteni. Mondom az indokokat és okokat. Az
egészségügy, amit átélte ebben az előző két évben röviden és tömören a kiszámíthatatlanság,
bizonyos szempontból „a kapkodás”, az ismeretlenség és az egyik napról a másik napra történő
változtatásnak az igényét hozta. 2020-ban jelezve volt, hogy az egészségügyi szolgálatatásokról
szóló jogviszonyos törvény elfogadásra is került 2020-ban, ami 2021. március 1-jén lépett hatályba.
oldal: 2/18

A mellett, amit leírtam és el tetszenek tudni olvasni amellett szeretném kiegészíteni az utolsó
oldalnak a lényegi részét. Ez alatt a két év alatt négyszer változott az intézménynek a finanszírozása.
Ami annyit jelent, hogy hivatalosan és az előtte lévő időszakban folyamatosan éveken keresztül
teljesítmény alapú finanszírozással működött a szakrendelő, illetve az ügyeleti rendszer is. Ami
annyit jelentett, hogy amennyit teljesítettünk annak függvényében jött a finanszírozás. Ebben volt
egy mozgás, attól függően, hogy hány beteg jelent meg. Ez a teljesítmény alapú finanszírozás egyik
napról a másikra áttért átlag finanszírozásra, majd kettő hét múlva visszahozták a teljesítmény alapú
finanszírozást, utána újból átlag finanszírozás. Logikus volt, mert ez mind annak a függvényében
történt, hogy mikor éppen mit engedett a COVID az egészségügyi szolgáltatónak. Valamikor
gyakorlatilag a teljes intézményt, ha úgy tetszik be kellett zárni, ami szó szerint annyit jelentett,
hogy nem lehetett beteget fogadni a járóbetegben. Volt olyan és nem is olyan sokára, mint ahogy
ez az intézkedés megtörtént, hogy négy szakmát engedélyeztek, hogy kizárólag négy szakma
működhetett. Utána volt olyan, amikor egyszerre engedélyeztek mindent, csak az egynapos
sebészetet nem engedélyezték, de meghatározták a beteg létszámot, hogy mekkora a beteg létszám,
mennyit fogadhatunk, hogy egyszerre hány ember lehet az intézményben adott esetben és milyen
formában és körülmények között tudjuk ellátni őket. Bevezették többek között, ami egy teljesen új
módszer és amihez nagyon gyorsan alkalmazkodni kellett az úgynevezett telemedicinális
tevékenységet, ami annyit jelentett, hogy nem volt orvos-beteg kapcsolat, hanem az orvost fel kellett
hívni telefonon ennek meg kellett teremteni az infrastrukturális feltételeit, és telefonon keresztül
rendelt a doktor. És telefonon keresztül adta azokat az információkat, instrukciókat, amit kellett. Ezt
is be kellett emelni az új rendszerbe és meg kellett hozzá teremteni az összes lehetséges variációt.
Itt egy mellékes megjegyzés, hogy Magyarországon több, mint húsz rendelőintézet egyik napról a
másikra bezárt és nem fogadott beteget. Volt olyan intézmény, aki nem a bezárást választotta,
hanem azt, hogy elküldte az intézménynek a dolgozóit vagy fizetés nélküli szabadságra vagy
megszüntette a jogviszonyukat. Mi Kisteleken nem ezt tettük, mi mindenkit megtartottunk a
rendszerben. Egy ilyen három forgásos rendszert találtam ki. Három csoportra osztottam a
dolgozókat és akik betegek voltak mindig tudták helyettesíteni őket, mert nem kevés egészségügyi
dolgozó történetesen 34 egészségügyi dolgozó a 61-ből elkapta a COVID-ot. Az orvosoknak a 95%a klinikai dolgozó, aki kijár ide dolgozni. Őket egyik pillanatról a másikra elvezényelték. A
jogszabályváltozás, ami az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény volt, amit 2020.
novemberében fogadtak el és 2021. márciusával lépett hatályba egy jelentős részét megkönnyítette
a bérek kezelésének mert szabályozottan és támogatva megkapják az egészségügyi szakdolgozók
is, illetve a főállású orvosok a pénzüket. Az a táblázat alapján az eltöltött évek és a szakvizsgák
alapján megkapták a pénzüket. Az ő pénzüket, ha úgy vesszük rendbe lehet tenni. Amit vártunk ettől
a törvénytől, hogy rendezi az alapellátásnak a helyzetét is. Az alapellátás helyzetét azon a szinten
rendezte, hogy létre hoztak csoport praxisokat, amibe egyébként beletartozik az Elekes doktor is.
Viszont az orvosi ügyeleti ellátásra vonatkozóan egy fillérrel többet nem kaptunk és semmit nem
rendelkezett. A finanszírozás semmit nem változott az alapellátási ügyeletekre vonatkozóan. Nem
lehet a szolgálati jogviszonyt alkalmazni az ügyeleti ellátásnál tekintettel arra, hogy összesen 47
orvossal van szerződésünk az ügyeleti ellátás biztosítására, mert jellemzően egy vagy két ügyeletet
tudnak megcsinálni egy hónapban ezért muszáj velük személyes közreműködést, szerződést kötni.
Ami annyit jelent, hogy arra a 24-48 órára amire kijönnek havonta arra kellett velük külön szerződést
kötni az ellátásra. Teljes állásban nem lehet találni erre a feladatra orvost. Ennek megfelelően a
béremelés az orvosi ügyeleten nem történt meg. Ha már itt tartunk a béremelésnél, vagy egy
táblázat, le van írva és be van mutatva. Jelen esetben és éppen azért, mert szolgálati jogviszony
alapján az állami egészségügyben és az önkormányzati intézményeknél főfoglalkozásban
foglalkoztatott dolgozóknak a bérét rendezte a törvény, de az ügyeleti ellátásban nem. Kialakult egy
hatalmas feszültség. Mondom a nagyságrendet, ez annyit jelent, hogy ha a minimálbérrel, ha
leszámoljuk az órabért akkor annyit jelent, hogy 1500 forint. Jelen esetben egy egészségügyi
szakdolgozó az orvosi ügyeleten Kisteleken 1600 forintért dolgozik. Az az orvos, aki nálunk jelen
esetben az orvosi ügyeleten 3500 forintos órabérét dolgozik, az az orvos bent Szegeden 10 000
forintot kap óránként. Körbenéztem az összes orvosi ügyeletet, aki körülöttünk dolgozik az orvosok
órabérét, 7000 forintnál kezdődik és annyiért vállalnak orvosi ügyeleti szolgáltatást. Az állami
szférába olyan szinten megemelték a béreket a szolgálati jogviszony kapcsán, és akkor most egy
konkrét példát mondok, nálunk van olyan szakorvos, akinek 412 000 forint volt az alapfizetése
főállásban. A szolgálati jogviszony alapján 1 300 000 forint most a bruttó fizetése. Olyan szintű volt
a béremelés az egészségügyben és nyilván, aki az állami egészségügyben ilyen szintű béremelést
kap bent a fő munkahelyén az másképpen nézi azt a 3500 forintos számla alapján történő kifizetést
egy orvosi ügyeleti ellátásnál. Joggal mondja azt, hogy ezért neki nem éri meg kijönni. A
háziorvosoknak megtiltották, hogy kimenjenek a betegekhez, megtiltották azt, hogy bejöjjenek a
betegek, ők is telefonon keresztül dolgoztak. Kinek nem tiltották ezt meg, kinek kellett csinálni? Az
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Országos Mentőszolgálatnak meg az orvosi ügyeleteknek. Nekünk kötelező volt mindenhová kimenni.
Rögtön egy költségvonzat, egy beöltözés 7500 forint. 7500 forint volt több hónapon keresztül, amíg
nem kezdtek el lefele menni az árak. Ha az ügyelet kimegy, akkor két főre számítva ez már
önmagában 15000 forint az, hogy kiment és elláttak egy beteget a helyszínen. Mondom tovább ennek
szinonimájaként, az orvosi maszkokat 70-80 forintokért, erről el is hoztam a számlát, hogy alá
tudjam támasztani tényszerűen. Orvosi maszkokat 2019-ben 90 forint per darabért vásároltuk. Jött
egy központi intézkedés jogosan a járványügyi helyzetre tekintettel, hogy kötelező a maszk
mindenkinek különösen az egészségügyi dolgozóknak. Ezt akár körbe is tudom adni, tényszerűen
bemutatja azt, hogy ilyen díjtétel és ilyen eltérés van. Ha itt tartunk el kell, hogy mondjam, hogy a
beszállítók a fertőtlenítő szernek a díjtételét négyszeresére emelte. A veszélyes hulladék
elszállításának költségét háromszorosára emelték. Itt van a Magyar Gyógyszerészeti Kamarának a
hivatalos kiadványa, hogy eddig körülbelül 40%-kal emelkedtek a gyógyszerek költségei és most
további 35%-os áremelkedés várható. Van egy nagyon fontos különbség az általunk beszerzett
gyógyszerek és a páciensek által beszerzett gyógyszerek között. Amennyiben a páciens kiváltja a
gyógyszert, amit fölírt neki az orvos akkor ő kap rá OEP támogatást. Amikor az intézmény vásárolja
meg azokat a gyógyszereket, amit használunk az ellátás során, mi teljes áron kapjuk. Mi nem kapjuk
meg azt az OEP támogatást. Ha még ezt a 35%-os ráteszik az eddig emelt összegre, olyan szinten
fognak elszállni a gyógyszerárak, hogy fogalmam sincs, hogyan fogjuk tudni kezelni. Be kellett
vásárolnunk ózon generátorokat, ez egy olyan speciális eszköz, ami 15 perc alatt teljesen
csíramentesíti a rendelőt. Ha egy COVID gyanús beteg megjelent az intézetben vagy az ügyeleten,
már nem volt elég a fertőtlenítés, hanem akkor az ózon generátort is beüzemeltük a betegek és a
saját dolgozóink védelme érdekében. Nem olcsó az ózon generátor, amikor megvásároltuk akkor
különösen magas volt a díjtétele. Maradjunk még a költségeknél. Itt magamnak föl van írva a benzin
költség, túl sok magyarázatot nem igényel. Annyit azért el kell, hogy mondjak, hogy amikor a
védőoltásokat elkezdtük beszerezni és beadni a védőoltásokat, akkor nekünk kellett bemenni érte
Szegedre. Volt olyan, hogy naponta járt be az autó a védőoltásokért és hozta ki. Különösen azért,
mert a hűtéssel is probléma volt. Nagyon sok túlóránk volt. Amikor megnyitottuk az oltópontot, a
lakosság érdekében, a járás érdekében nem lett volna kötelező, mindenki bemehetett volna
Szegedre. Én azt mondtam, hogy ne kelljen a járás lakosainak bejárni Szegedre. Létrehoztunk egy
oltópontot Kisteleken, elég volt bejönni és naponta 60-80 fő a járásból megjelent ezen az oltóponton
és fölvette a védőoltásokat. Nem csak a háziorvosok oltottak, mi is oltottunk. Most hagytuk abba azt
az akciózást, mert a megye szólt, hogy most már elég, ha bent Szegeden vannak az oltópontok.
Eddig itt is folyamatosan ment és csináltuk. Szombaton is nyitva kellett tartani az intézetet, és utána
este 9-ig is nyitva kellett tartani az intézetet, ami megint csak plusz költség. A háziorvosok, akik
nem mehettek ki a helyszínre, ezt már említettem, a páciensek meg voltak lőve, nem tudták elérni
a háziorvost telefonon, mert folyamatosan telefonált, hívtak bennünket, tőlünk kértek segítséget.
Nyilvánvaló, hogy mérlegelni kellett, egyfajta diszpécser központ lettünk, hogy megyünk nem
megyünk, az esetek 90%-ában mentünk. Ment ki az orvos a helyszínre, ment ki az ügyelet a
helyszínre és végezte a helyszíni ellátást a háziorvosok helyett. Nem véletlen az, hogy a háziorvosok
most volt nem olyan régen értekezlet, ahol az összes háziorvos ott volt a megyéből, és mindenki azt
mondta, amikor én elmondtam, hogy sajnos nem tudunk tovább úgy működni, ha csak ennyi a
pénzünk valamennyi háziorvos szó nélkül azt mondta, hogy ő az ügyeletre vonatkozó 30%-ot
kapásból a saját pénzéből fizeti és minden további nélkül ugyanúgy hozzájárul. Ez az egész úgy
indult, hogy összefogás önkormányzatok, háziorvosok, szakrendelő stb. Mindenki kivétel nélkül azt
mondta, hogy adja a 30%-kal több összeget, azért, hogy maradjon az ügyelet mert látják azt, hogy
ennek mekkora jelentősége volt, hogy az ügyelet tudott működni és el tudta látni a betegeket.
Mindamellett az, hogy folyamatosan jöttek a miniszteri utasítások, nem kevés adminisztrációs
munkát jelentett az intézménynek, hogy tudjuk tájékoztatni a betegeket, tudjuk tájékoztatni a
háziorvosokat, akikkel folyamatosan tartottuk a kapcsolatot. Ha el tetszenek olvasni, amit előtte
írtam és a táblázatban részletesen is ki van bontva, hogy 132%-kal emelkedett az áram költsége.
Minden szinten félelmetes emelkedés volt, a legnagyobb emelkedés a bérekre vonatkozott.
Megcsináltuk és működtettük az intézetet, erőn felül, de fenntartotta valamennyi kollegánk az
intézetnek a fontosságát az orvosok közül is és a szakdolgozók közül is ezt a rendszert. A kérdés
teljesen jogos és ott is elmondtam azon az értekezleten, hogy jó, de akkor miből csináltuk, hogyan
oldottuk meg? Mivel központi finanszírozást nem kaptunk, a megyei önkormányzattól kaptunk
egyszer körülbelül 600 maszkot, illetve körülbelül 20 öltözéket a beöltözésre. Ezen kívül támogatást
az intézmény attól az alapítványtól kapott még, amit működtetünk, ez a SZERAPISZ Alapítvány, ami
a járás egészségügyi ellátásának a biztosítása érdekében történik. Ha én közgazdász vagyok és nem
pedig egészségügyi szakember és jogász, akkor azt mondom, hogy nekem 2020-ban de 21-ben
legkésőbb ide kellett volna ülnöm valamikor márciusban és azt kellett volna mondom, hogy vagy
kapunk pénzt, vagy fölállunk és nem tudjuk csinálni tovább a feladatunkat. Úgy, mint ahogy sokan
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megcsinálták. Mi végig csináltuk és ennek pedig az volt az alapja, hogy részben az alapítványi
támogatás, ami jól jött és minden fillér számított, részben pedig az intézménynek van egy
folyószámla hitele, ez konkrétan 20 000 000 forint, amit előzőleg nem használtunk. Ebben az
időszakban ez a folyószámlahitel jelen pillanatban 0. Fölhasználtuk az összes folyószámlahitelt arra,
hogy ezeket a plusz feladatokat. Voltak jónéhányan köztünk, akik azt mondták, hogy ők képesek
szombaton ingyen és bérmentve bejönni dolgozni, voltak önkéntesek, akik részt vettek ezekben a
dolgokban és így ezeket a költségeket csökkentették és így tudtunk működni. Bennem van egy
nagyfokú elkeseredettség, mert amellett, hogy úgy gondolom, hogy ismerve a környező országoknak
a járvány kezelését, ahhoz képest a központi járványkezelés Magyarországon jó volt és jóminőségű
volt, viszont voltak hibák, amik elcsúsztak meg amik nem akkor jöttek és nem olyan döntések jöttek,
de kitekintésképpen jó volt. Egy biztos, hogy itt a végeken, amikor egy rendelőintézetbe bejön egy
ember és főleg azért felel itt borzasztó nehéz volt egy megcsinálni, mert sok mindentől függünk. Én
erre csak büszke tudok lenni, ami eddig elmúlt és ami eddig eltelt és most már talán könnyebb is
lesz, de ennek ilyen ára volt. Amiket elmondtam minden tényekkel alátámasztható, számlákkal
alátámasztható. Én a magam részéről nagyon szeretném azt, hogyha ez az együttműködés, ami itt
kialakult a háziorvosokkal, az önkormányzatokkal és maga az intézmény részéről is, ha ez működne
tovább. Ennek viszont az a másik oldala, hogy sajnos ennyi pénzből amennyiből eddig tudott működni
nem tud tovább ebben a formában működni. Az önkormányzatok közül gyakorlatilag, ahol nincs még
végleges döntés egyrészt Pusztaszer, ami miatt itt vagyunk. Két önkormányzat van még, akivel a
tárgyalás folyamatban van, az egyik Baks a másik pedig Ópusztaszer. Ópusztaszerrel pedig az a
helyzet, hogy a polgármester úrral, illetve a jegyző úrral tárgyalva ők egy külön megállapodást
kezdeményeztek, ami a számtanban megegyezik, viszont abban nem egyezik meg, hogy havi
rendszerességgel küldik a támogatást, habnem ők számtalan okra hivatkoztak, a lényeg az, hogy ők
két tételben fizetik egy évben belül a támogatások összegét. Jelen esetben a megállapodások 2022.
január 1-ig valamennyi önkormányzat részéről teljesítve lettek, kifizetetlen számla az
önkormányzatok részéről az eddigi időszakra vonatkozólag nincsen. Akik és amit vállaltak eddig az
teljesítve van. most itt tartunk és én nagyon szeretném arra megkérni önöket, hogy ebben a
rendkívüli helyzetben, amikor egyik pillanatról a másikra változtak a dolgok, értékeljük azt a munkát,
amit beletett ez a közel 100 ember az orvosokkal együtt azért, hogy ennek a járásnak sokkal jobb
legyen a helyzetet mind akár Szegednek. Addig amig Szegeden zártak be rendeléseket olyan szinten,
hogy ultrahangokra 6-8 hónapokat kellett várni, részlegeket bezártak. Ebben az intézetben a
lehetőségekhez képest amikor engedték akkor mi ezt megtettük, működtünk, volt orvos és
szakdolgozó. Ha nem tudok nekik emelni pénzt, akkor nem tudok versenyezni 10 000 forintos
órabérrel mert akkor oda fognak elmenni az orvosok. Jelen esetben 3500-at kell szembe állitani a
10 000-rel. Nem tudok versenyezni a szakdolgozók esetében azzal a pénzzel, amit most kapnak
gyakorlatilag a minimálbérrel számított összeg. Az összes többi ügyeleten a 2500 és 2800 forint
közötti kifizetett számla alapján kifizetett díjtétel. Nem akarom azt mondani, hogy akkor felteszem
a kezemet és azt mondom, hogy keressen az önkormányzat valami más megoldást, mert van arra
példa, hogy önkormányzat megoldja a saját maga orvosaival az ügyeletet. Az egy kötelező
önkormányzati feladat. Itt ez működött, működik, jól működik, meg vannak elégedve a lakosok, sőt
volt olyan időszak amikor csak bennünket tudtak elérni senki mást. Én magam pedig meg vagyok
győződve arról, hogy ez szakmailag, szerződésileg egy jó megoldás. Volt az egészségügyi
kormányzat részéről egy próbálkozás, ezt úgy nevezték el, hogy debreceni modell. Ugyanazt akarták
megcsinálni Debrecenben, mint amit mi itt csinálunk és képtelenek voltak. Szegedről vezényeltek
mentőorvosokat és mentő tiszteket Debrecenbe meg Hajdúböszörménybe, meg Hajdúszoboszlóra,
hogy tudjon működni, és igy is megbukott a rendszer. Ezt nem tudják kiterjeszteni. Napirenden van,
hogy hozzányúlnak az orvosi ügyeletekhez. Látom azt, hogy ennek milyen eredményei vannak és
félek attól, hogy ha ez nem működik annyi hátránya van a lakosokra vonatkozólag a közvéleményre
általában vonatkozóan és a szakmára vonatkozóan, beleértve a háziorvosokat is. Én nagyon
köszönöm a szót. Nem tudok többet elmondani, ezek a tények és az igazságok. Könnyű volt akkor
táblázatokat meg diagrammokat akkor készíteni, amikor volt egy egységes rendszer. Az, amikor
januárban ez van februárban az van, áprilisban a következő van, az lehetetlenség ugyanúgy
megcsinálni erre az időszakra mind ahogy annak idején egy beállt rend volt, egy beállt rendelési idő
volt egy beállt üzemmód volt 2019 előtt. Volt olyan hónap, hogy annyi pénzt nem kaptunk, hogy a
fizetéseket ki tudjuk fizetni. Igy ment két éven keresztül a kiszámíthatatlanság mentén. Én tudok
adatot szolgáltatni ehhez, mert papíron le vannak írva, ott van minden miniszteri utasítás,
rendelkezés. Ezért szedtem össze az összefoglaló adatokat ezekkel a tényekkel, adatokkal és
információkkal, amit most mellé elmondtam. Nagyon szépen kérem a támogatást, mindenkinek a
nevében, hogy ez tudjon működni tovább. Köszönöm szépen.
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Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Még egyszer megismétlem, a támogatás nem kérdés. A
képviselő-testületünk hozott egy döntést az előző testületi ülésen ezt én a polgármesterek
megbeszélésen is elmondtam. A tavaly megszavazott összeget mi az idén is biztosan fizetni fogjuk,
sőt már ha küldtetek volna számlát, már lehet, hogy fizettük volna. Azt gondolom ezt mi már
megléptük volna. Minden képpen az a meglátásom, hogy mi ebben a történetben részt akarunk
venni. Az biztos, hogy csak úgy tudunk részt venni, ha kellő szolidaritás van minden oldalról. Azt
mondom, hogy az elv az, hogy akkor tud működni ez a történet, ha mindenki ebbe beleteszi a
sajátját. Hogy milyen elven az már egy másik történet, lehet lakossági elven, lakosság létszámhoz
viszonyítva, lehetne más elveket is, de ez a legegyszerűbb. Azt gondolom viszonyítsunk a lakosság
elvhez, gyakran ehhez igazítjuk a dolgokat. Nem biztos, hogy jó, de valamilyen támpontot azért
adhat. Amit adtál itt táblázatot, ezt már eleve hibásnak érzem. E mentén nem tudunk döntést hozni,
mert Ópusztaszer jelentősen nagyobb létszámú, mint Pusztaszer, és itt jelentősen kisebb összegekről
van szó Ópusztaszer esetében. Vagy számítási probléma van, vagy nem stimmel benne valami. Nem
látom benne Baksnak a befizetéseit, ilyen alapon nem tudunk most kedvező megítélést hozni, aztán
majd szavazunk természetesen. Olyan irányú kedvező döntést hozni, hogy mindjárt el is fogadjuk
ezt a plusz kérelmet, viszont nem szeretnénk, ha nehéz helyzetbe kerülne a rendszer. Gondolom,
hogy nem Pusztaszer plusz 30%-a fogja megdönteni ezt a rendszert az időlegesen nem befizetést
30 és 20%-a. ezeket még megítélésem szerint tisztázni kell és az előzőekben egy olyan gondolatunk
van, hogy azt tudjuk, hogy nem egyszerű februárban, márciusban az előző évi kiadásokat,
elszámolásokat megtenni viszont minden cégnek ezt májusig meg kell tennie. Azt gondolom, hogy
minden képpen a bizottsági ülésen is fölmerült könyvelő szakember részéről, hogy az együttműködés
és a megértés szempontjából nem kívánhatjuk azt, hogy most egy ától cettig kiváló tavalyi
elszámolást kapjunk csak egy hozzávetőlegest. Mivel ezt májusra el kell készíteni ezért májusban
szerelnénk mind a két vonatkozásban látni és pontosítani ezeket az adatokat a lakosság számhoz
viszonyítva. Itt éppen az a két település lóg ki a sorból, ebből a táblázatból is amit adtál, egyrészt
Baks nincs is benne, a járóbeteg támogatásról nem is látok itt táblázatot hogy a tavalyi és idei év
hogyan alakul. Ez pótolható lesz és nem gondolnám, hogy ezért még egyszer ki kellene Zsolt neked
jönnöd ide, mert elmondtad a lényeget. Csak itt a pénzügyi alátámasztásokat szeretnénk megfelelő
alátámasztottsággal és számokkal is látni. Átadnám a lehetőséget a képviselőknek, ha van kérdés,
akkor tegyék fel.
Sági Mihály képviselő: Kérdésem nincs. Tisztelt testületi ülés. Közben a jegyző úrral is itt
leveleztünk. Az önkormányzati rendeletünk úgy szól, hogy pénzügyi kiadást mindenféle képpen a
bizottságnak előzetesen véleményezni kell. Éppen ezért azt szeretném mondani a képviselőtestületnek, hogy amit a Gábor vázolt, e mentén van a bizottság is. Nem hozott javaslatot a testület
elé, azt hoztuk, hogy tárgyalásra alkalmasnak találja. Olyan döntést pillanatnyilag nem tud hozni a
képviselő-testület, hogy ezt a támogatást azonnal és most megkapja az egészségügyi intézmény,
hisz ezt a bizottság pillanatnyilag nem tárgyalta, hogy a megemelt szintű támogatást kapja az
egészségügyi intézmény. Abban a véleményben osztozunk, amiben a bizottsági ülésen és
személyesen is azt mondtam, hogy szóba sem jöhet visszamenőlegesen, de májusban, ha készen
vannak a számai az egészségügyi intézménynek és a júniusi testületi ülésen mi ezt látjuk, akkor a
bizottság és a képviselő-testület biztos, hogy olyan döntést fog hozni, ami kedvezőbb lesz, mint a
mostani. A bizottságnak az álláspontja az, hogy fogadjuk el a polgármester úr javaslatát. A bizottság
tárgyalásra alkalmasnak találta, de pénzügyileg nem döntött. Köszönöm szépen.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Egyéb kérdés esetleg?
dr. Jaksa Tibor jegyző: Olyan szinten van a pénzügyi döntés, hogy a legjobb tudomásom szerint
a tavalyi összeggel terveztük a költségvetési rendeletünket. Eredeti előirányzatba ez lett beállítva.
Sági Mihály képviselő: igy van. a következő napirendi pontunk a költségvetés megtárgyalása, itt
megcserélődött most. Amit a múltkori testületi ülésen jóváhagyott a testület az szerepel benne. Ez
pillanatnyilag most biztos, hogy semmiféle képpen olyan pozitív döntést, amely a megemelt díjat
tartalmazza ezen a mai testületi ülésen nem tudunk hozni. Az az iránypont felé tolódunk el, amit a
polgármester úr mondott. Én befejeztem. Köszönöm szépen.
Máté Gábor polgármester: A kérdésem még emellé, hogy lássunk egy kicsit távolabbra. Meddig
tartható fönn ez a rendszer? Ez a legfőbb kérdés. Nagyon komoly áldozatunkba kerül ez. Pusztaszer,
Baks és Ópusztaszer vonatkozásában tudni kell, hogy a bevételeink köszönőviszonyban nincsenek
Kistelek, Csengele és Balástya vonatkozásában. Ezzel nekünk a lakosság arányos finanszírozás
megnövekedett terheket jelent. Ezzel együtt is vállaljuk a lakosságarányos finanszírozást. Voltak
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olyan ötletim, hogy az iparűzési adóerőnkhöz képest ti meghatározzátok, hogy mennyi hiányotok
van. egyébként én ezt javaslom, hogy legyen meg, hogy mennyi a hiánya az egészségügyi
szolgálatnak és akkor azt osszák szét a települések egymás között igy vagy úgy. Nem a ti
problémátok, a településeké lesz, hogy oldják meg. Az informális és kapcsolati információkon
keresztül úgy látom, hogy egyáltalán nem lesz sima Ópusztaszer és Baks vonatkozásában. Mi nem
szeretnénk ezt a folyamatot megakasztani, semmi képpen. Mi együttműködők leszünk ezt azzal is
bizonyítjuk, hogy még csak azt sem mondom, hogy fél év múlva fizetünk. Amikor számláztok, mi
akkor fizetünk. Tudod azt, hogy mi azon a héten fizetünk. Még a határidő végét sem várjuk meg,
azonnal fizetünk. Ezt a lányok tudják, hogy elvégzett munkát mindig azonnal fizetünk ki és ez ezután
is igy lesz, ebben biztos vagyok. Én most azt mondom, nem tudom ki állította össze ezt, amit most
hoztál nekünk, ez most engem nem győzött meg arról, hogy amit én kértem. A képviselők egyébként
tudják a levelet, nekik is elküldtem, amit neked. A 19-es és az előtti rendszer nekem rettenetesen
tetszett, nagyon sok információ volt benne. Megértjük azt is, hogy bizonyos dolgok nem oldhatók
meg és itt azért kaptunk valami magyarázatot rá, hogy a statisztikákat nem lesz olyan egyszerű
összerakni. De a költségvetési elszámolás és költségvetési tervezés az minden cégnek kell, hogy
működjön, olyan nincs, hogy nem működik. Az már az önkormányzatok meg a mi problémánk is,
hogy miközben lakosság arányosan kifizetjük azt, amit kifizetünk, de azért Kistelek kap vissza tőletek
iparűzési adót, de ez nem a ti problémátok, hanem a mienk. Majd mi úgy alakítjuk ahogy akarjuk. A
legfőbb probléma Ópusztaszer és Baksnak a viszonyulása ehhez a dologhoz kardinális kérdés, mert
mi hiába fogjuk kifizetni, ha ők nem tolják bele a rendszerbe a megfelelő összeget ez a rendszer
össze fog omlani én úgy látom. Nem véletlen omlott össze Debrecenben azt gondolom. Valamikor
célszerűbb, ha összeomlik a rendszer, legalább látjuk, hogy hibás. Most ott tartunk, hogy kihúzzuk
mindig a bajból azt a helyzetet. Már úgy látszik, hogy tényleg nem lesz működőképes ebben a
formában, akkor jobb lenne azt mondani, hogy más rendszert kell kitalálni, de nem nekünk. Továbbra
is az együttműködés részünkről azzal, hogy a jelentős összegét ennek, amit kértek továbbra is fogjuk
küldeni, nekünk Ópusztaszer, Baks viszonyulása fontos mert ha ők nem megfelelően lépnek ebben
a rendszerben akkor ez a rendszer össze fog omlani.
Nagy Zsolt: Ezt az orvosok nem fogják elfogadni, nem fognak kijönni dolgozni. Ha nem fognak
kijönni dolgozni akkor tényleg más megoldást kell találni és tényleg az a következő lépcső, hogy
visszaszáll az önkormányzatra a feladat. Ha visszaszáll az önkormányzatra a feladat, akkor nektek
egyetlen egy feladatotok van, hogy az egyetlen egy háziorvos, aki nektek van, neki kell biztositani
az ügyeletet, ami sem munka jogilag sem egyéb formában nem működik, ami azt jelenti, hogy be
kell vonni külsősöket. Ha pedig nem működik akkor belecsúszunk az jogszabály szegés
kategóriájába, mert kötelező önkormányzati feladat. A legolcsóbb megoldás az összefogás. Amit
tökéletesen elfogadok, és jogos elvásár a részedről és a testület részéről is, ezért futom a köröket
Bakssal is meg Ópusztaszerrel is. Folyamatban van velük is a tárgyalás, nem zárkóznak el. Nekem
itt azzal kell szembenézni, hogy itt van a beosztás, amit el kell készítenem és vagy tudok órabért
mondani az orvosoknak és akkor jönnek, vagy nem. Jelen esetben ilyen durva eltérésnél, ami van a
szakdolgozói és az orvosi béreknél is lehetetlen, nem tudom megszervezni az ügyeletet. Én a
járóbeteg szolgálatért felelek, ez egy felvállalt feladat mert én meg vagyok győződve róla, hogy ez
igy együtt működőképes. A háziorvosoknak nagyon jó nem véletlen fizetnek bele nem kevés pénzt.
Nem azt mondom, hogy ennél a két településnél, ami be fog jönni, mert náluk ugyanez lesz a helyzet,
mert Baksnak tudom mondani, hogy akkor tessék önállóan megoldani a feladatot, akkor maradunk
ennyien amennyiben maradunk a rendszerben. Én egy olyan megoldást kínálok, ami a lehető
legolcsóbb ebben az összefogásban avval a garanciával, hogy eddig működött, eddig mindenkivel
meg tudtam állapodni eddig ki tudtam fizetni mindenkit egy fillér tartozás nincs, se az orvosok, se a
közmű felé. Most sem azt mondom, hogy utólagosan kérem. Csak bemutattam, hogy ez a 19-22-es
évek alatt mi történt, és hogy ezt a pénzt, amit én most kérek, én már előre kifizettem. Én azt látom,
hogy jelen helyzetben a továbbiakban nem működik.
Máté Gábor polgármester: Az ügyeleti ellátásban 50 000 forint plusz van havonta részünkről. Ha
ettől az 50 000 forinttól az rendszer összeomlik, akkor nem jól működik.
Nagy Zsolt: Összességében nem működik.
Máté Gábor polgármester: Már most tudom mondani biztosan, hogy a 30% -ot nem fogjuk most
megszavazni, feltételekhez fogjuk kötni. De ha azok a feltételek teljesülnek és nem rajtatok múlik,
hanem a közösségen, a többi településen, akkor mi ebbe bele fogunk menni. Ha ők nem mennek
bele ketten, akkor a 30% is kevés lesz. Mert akkor ezt az összeget, ami nálatok hiányzik azt akkor
öt településre kell szétosztani és akkor nem lesz elég a 30% meg a 20% emelés. Legalábbis legutóbb
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amikor Baks említette, hogy kilép ebből a rendszerből, akkor mindjárt az volt a gondolat, hogy jó,
de akkor a költségek arányában nem fognak jelentősen csökkenni, mert az ügyeletes orvos meg kell
ugyanúgy fizetni, ugyanannyi orvost kell megfizetni. Bár reggel 8-tól délután 4-ig nem mennek ki
Baksra, de utána az első telefon Baksról jön és a második és harmadik is Baksról jön. Mégiscsak ki
kell menni, mert tudják, hogy 4-ig nem megy ki, majd kimegy akkor 4 óra után, terhelik továbbra is
a rendszert, miközben nem vesznek részt a közös terhekben. Le a kalappal a ti elhivatottságotok és
elképzeléseitek mellett, meg a munkátok mellett. Ez nekünk is létkérdés, hogy milyen irányba
megyünk el. Nagyon fontos, hogy a további partnerek azok hasonlóképpen álljanak ehhez a
dologhoz. Ha nem akkor az egész rendszer össze fog omlani és minden, amit addig beletettünk az
összeomlik.
Nagy Zsolt: Ezt nem szeretném. Baks is fizetett, de ő is abba a rendszerbe fizetett, nekik van egy
polgármesteri keret, amivel gazdálkodik és ahhoz tettek még hozzá valamit. Nekem a díj volt a
lényeg, hogy fizetett.
Máté Gábor polgármester: A tavalyi évet hagyjuk is, úgy volt ahogy, túl vagyunk rajta, működött
a rendszer. Az idei résszel foglalkozzunk. Ez egy kicsit a többieket is sarkallja, hogy lépjenek abba
az irányba. Én utána lezárnám ezt a dolgot mert nem fogunk döntést hozni, meghallgattunk mindent,
lesz majd döntés ugyanis meghoztuk a döntést, amit már kellett.
dr. Jaksa Tibor jegyző: Egy pár gondolat, ami bennem megfogalmazódott. Én azt látom, hogy kár
volt hagyni, hogy szétszaladjon a nyáj. Mindenféle jogszabályból mindenki azt olvas ki, ami neki jó.
Gondolok itt akár a baksi vagy ópusztaszeri kollegákra. Kezdet kezdetén ez úgy működött, hogy a
Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása kötött megállapodást a két Kft-vel. Nem is voltak
ilyen viták. Nem tudom, mikor lett az irányvonal, hogy az önkormányzatok külön-külön állapodjanak
meg a kft-kel. Ez szerintem nem jó irány. Emlékeztettem polgármester urat is, hogyha most, ha még
mindig társulás és kft között létező szerződés alapján működne ez a dolog és a tárulás betolja a
pénzt onnantól kezdve mondjuk egy baksi önkormányzat a társulásnak tartozna, a társulási
megállapodás alapján inkasszózhatnák a számlájukat. Nem beszélgetnénk.
Nagy Zsolt: Kezdeményezzétek. Én ennek örülnék a legjobban egyébként.
dr. Jaksa Tibor jegyző: Nem tudom miért szaladt szét a nyáj, hogy került sor arra, hogy egyenként
próbáljunk megállapodni, igazából nem állapodtunk meg. A másik, hogy mindig azt mondom, hogy
szedjük szálára. A járóbeteg szakellátás nem kötelező önkormányzati feladat a községeknek. Az
ügyeleti ellátás kötelező feladat, igy van, ezzel gondban vagyunk. Nyilván a háziorvosokat is
tehermentesíteni akarjuk meg a mindenféle jogszabályi előírásnak meg akarunk felelni. Ismeretes a
testületünk előtt, hogy a fogorvosi ügyeleti ellátással is milyen kardozás megy jelenleg. Ott már ránk
szállt a Kormányhivatal, kaptunk törvényességi felhívást. Vannak egyeztetések, tárgyalások,
elképzelések, hogy milyen irányba fogjuk tudni ezt megoldani. Ha az nem jön össze, akkor megint
ott tartunk, hogy nem tudjuk mi lesz. A matematika nem az én asztalom, de azért azt én is erősíteni
tudnám polgármester úrnak, amit itt utóvégre mondott, hogyha pont csak annyi hiányzik a cégeknek
a túléléséhez amennyit Pusztaszer az orvosi ügyeleti ellátásra betolna emelt összeget, akkor már
tényleg nagy baj van.
Nagy Zsolt: Összességében az ügyeleti ellátás lakosságszámra lett kiszámolva, ez azért van igy,
mert az OEP-től a finanszírozást is lakosságszám alapján kapjuk. A statisztikai hivatal által kimutatott
lakosságszám alapján kapjuk a 42 forintot fejenként. Ezért lett ez igy ebben a formában kitalálva.
Az iparűzési adó féle elosztás én azt gondolom, hogy ezt ténylegesen a társulásnak kellene meghozni
döntésként, hogy akkor egymás között állapodjanak meg, hogy akkor ki milyen formában, ez nem
az én ügyem.
Máté Gábor polgármester: Ezt nem is neked mondtam, csak megjegyeztem.
Nagy Zsolt: Ötletnek nem rossz egyébként, akkor a társulás hozzon egy ilyen döntést. A harmadik
most látva a problémát szép dolog a költségvetés készítés, amit mi is minden évben, sőt bennünket
hat évre visszamenőleg ellenőrzött az ÁSZ, ahol minden költségvetést, az összes számlát átnézték,
több ezer oldalt és rendben találtak lényegében mindent. Egyetlen egy elektronikus jelentési
kötelezettségnek nem tettünk eleget. Ez az ügyeleti forma is rendben volt, a járóbeteg ellátás is,
minden. Én most itt és ebben a pillanatban egyetlen egy dolgot kérnék, látva azt, hogy napról-napra
változik a helyzet az egészségügyben, napról-napra változik a finanszírozás és minden egyéb, hogy
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én arra szeretnék most itt egy döntést kérni, ha és amennyiben erre lehetőségem van, hogy a
járóbetegre térjünk vissza. De a kérésem az lenne látva az égető problémát az ügyeleti ellátásban,
hogy az ügyeleti ellátást azt a havi 50 000 pluszt, arra az egyre, ha kérhetek egy szavazást, és annak
a támogatását akkor én innen úgy megyek haza, hogy az ügyeletre tudom, hogy meg van a
lehetőség. Lehet, hogy a járóbeteget elképzelhető, mert most mindent átalakítottak, az sem kizárt,
hogy a járóbetegre azt fogjuk mondani, hogy arra nem fogom megkérni a plusz pénzt. Hónapról
hónapra változik minden, de most látom azt az égető szükséget az ügyeletnél a döbbenetes díjtételek
miatt.
Máté Gábor polgármester: A bizottság megfontolná és a véleményét elmondja és utána majd
beszélünk róla. Ugyanis ezt a bizottság nem tárgyalta meg, azért ezt szeretjük előtte végig gondolni.
A Misi elmondta, hogy ők ezt szeretnék előtte megbeszélni én azt mondtam, hogy nem teszem föl
szavazásnak ezt a dolgot. Én nem akartam, de a Misi mondta, hogy ők szeretnék ezt átgondolni.
Lehetőséget adok a bizottságnak erre.
Sági Mihály képviselő: Határozatképesek vagyunk, ezt a testület tudja.
Máté Gábor polgármester: Szünetet rendelek el, a bizottság összeül.
SZÜNET
Sági Mihály képviselő: A képviselő-testület hallotta egyébként a vitánkat, a következőt javasolja
a bizottság, április 1-től a megemelt összeget fizeti az ügyeleti díjra az önkormányzat, a járóbetegre
pedig az, amit a Gábor kért. Ezt javasoljuk a testületnek, mert ezt mi csak javasolni tudjuk, arra
pedig térjünk vissza, júniusban.
Máté Gábor polgármester: Akkor elmondom, hogy mit teszek szavazásra. A bizottságnak az a
javaslata van erre a probléma megoldására, hogy mivel nem szoktunk visszamenőleg döntést hozni,
természetesen, ami döntést hoztunk, hogy január, február, márciusra a tavalyi összeg megy mind a
két témában, és április 1-től pedig a járóbeteg szolgálat továbbra is marad ezen a szinten és
visszatérünk rá a költségvetés lezárása után. A bizottság azt javasolja, hogy április 1-től viszont a
megemelt összeget egész évre az orvosi ügyeletre.
Nagy Zsolt: Nekem nincs már lehetőségem, csak hogy elfogadjam ezt a döntést azzal, hogy ha
lehetőség van arra, ha megszavazza akkor ez, de ha nem akkor január 1-től legyen.
Máté Gábor polgármester: Nem biztatlak, de erről majd akkor beszéljünk, ha odaérünk. Abban a
tudatban szavazza ezt meg a képviselő-testület, hogy minden település lakosság arányosan fizet.
Nagy Zsolt: Ez az én álláspontom is.
Máté Gábor polgármester: Amennyiben kiderül, hogy ez mégsem úgy van akkor borítjuk az
asztalt.
Nagy Zsolt: Továbbra is ezt képviselem én is és igy tartom igazságosnak is, egyrészt, hogy mindenki
a másik pedig, hogy lakosság arányosan. Ami eltérés volt ez idáig, az a fizetési feltételek.
Máté Gábor polgármester: Szavazásra bocsátom, hogy ne húzzuk az időt. Az előbb elmondottak
alapján, és ezekkel a feltételekkel, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás módja: nyílt
A szavazás számszerű eredménye:
5 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
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26/2022.(III.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 a Kisteleki Térségi Járóbeteg Szakellátó
Kft. által végzett 24 órás ügyeleti tevékenység ellátására 2022. január, február és március hónapra
178 408,-Ft/hónap, 2022. április 1-jétől kezdődően pedig 231 900,-Ft/hónap támogatási összeget
állapít meg és folyósít.
A Képviselő-testület fenntartja, hogy a Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. által
végzett járóbeteg szakellátás támogatására 125 532,-Ft/hónap támogatási összeget állapít meg és
folyósít 2022. január 1-jétől kezdődően.
A Képviselő-testület továbbra is kéri, hogy a járóbeteg szakellátás 2022. évi finanszírozási igényének
részletes indokolása, pénzügyi alátámasztása történjen meg, melynek alapján a Képviselő-testület
2022. júniusi ülésén e tárgyban történő döntést napirendre veszi.
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

Máté Gábor polgármester: Zsolt köszönöm szépen. Megküzdöttünk egymással, nem közöttünk
van a nézet különbség elsősorban, kicsit jobban szeretném a 19-es elszámolásokat látni meg a
statisztikákat is. Megértem, hogy nem mindent lehet, de törekedjünk arra a későbbiekben, hogy
valami olyasmi legyen.
Nagy Zsolt: Arról pedig amikor megállapodok Bakssal és Ópusztaszerrel tájékoztatni fogom a
testületet, írásban polgármester úrnak.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Öt perc szünetet rendelek el.

SZÜNET

2. napirendi pont: Mezőőr beszámolója
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, mezőőri beszámoló. Az összeállítást
mindenki megkapta. Sanyi szeretnél-e valamit hozzátenni?
Szabó Sándor mezőőr: Azt gondolom, hogy ha a testület elfogadja, és kérdése van inkább én
szívesen válaszolok.
Sági Mihály képviselő: A bizottság tárgyalásra alkalmasnak találta, mivel nem voltál itt. Nem
akartuk, hogy elfogadásra javasoljuk, mert ne talán olyat teszel hozzá, amit nem fogad el a testület,
igy csak tárgyalásra alkalmasnak találta.
Bitó Zsolt önkormányzati képviselő távozott; a jelen lévő képviselő-testületi tagok száma 4 fő.
Máté Gábor polgármester: Nyilván a tavalyi módosításokat beletettük, meg kivettük, ami tavaly
nem volt.
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Szabó Sándor mezőőr: azt gondolom, hogy elértük végre azt a lehetőséget, amit 6-8 éven
keresztül is kértem, hogy az arborétumra egy kicsit fordítsunk időt. Az idei év közmunka programja
lehetővé teszi, hogy kicsit majd most foglalkozzunk vele. Aki segített ebben annak köszönöm. Biztos,
hogy rá fog férni, hátha utána majd kellemesebben lehet benne sétálni, nézelődni. Annyira nyugodt
kis falunk van, hogy itt öröm élni. Itt nincs semmi olyan probléma, ami minket akadályozna az előre
haladásban.
Máté Gábor polgármester: Aki a beszámolót elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás módja: nyílt
A szavazás számszerű eredménye:
4 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
27/2022.(III.9.)Kt. határozat
Tárgy: Mezőőr beszámolója
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mezőőr munkájáról szóló beszámolót
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző
3.) Szabó Sándor mezőőr
4.) Irattár

3. napirendi pont: Rendelet-alkotás a községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont a költségvetési rendelet.
Sági Mihály képviselő: A bizottság megtárgyalta. Ha nem volt időtök átolvasni, néhány helyen
módosításra került a az előzetes elfogadás szerint az akkori számokhoz képest, de maga a két
főösszeg változatlan a kiadás és a bevétel. Azon belül kerültek átcsoportosításra az előzetesen
tárgyaltak alapján ezért a bizottság elfogadásra javasolja.
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Van-e egyéb kérdés? Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás módja: nyílt
A szavazás számszerű eredménye:
4 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő önkormányzati rendeletet alkotta:
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Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2022. (III.10.) önkormányzati rendelete
a községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
(A hivatkozott önkormányzati rendeletet a mellékleteivel egységes szerkezetbe foglalva a
jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

4. napirendi pont: Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek
költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítása
Máté Gábor polgármester: Következő, adósságot keletkeztető ügyeletekből eredő fizetési
kötelezettség nem releváns a mi esetünkben, de a határozatot meg kell hozzá hozni. Kérem, aki
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás módja: nyílt
A szavazás számszerű eredménye:
4 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
28/2022.(III.9.)Kt. határozat
Tárgy: Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő
három évre várható összege
HATÁROZAT
Pusztaszer Község önkormányzatának Képviselő-testülete a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a)
pontja szerinti saját bevételek, valamint a 8. § (2) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető
ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő három évre várható összegét az
alábbiak szerint határozza meg.
Ft-ban
Megnevezés
2022. év
2023. év
2024. év
2025. év
Iparűzési adó

19 000 000

19 000 000

19 000 000

19 000 000

Magánszemélyek kommunális
adója

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Helyi adóból származó bevétel
összesen

24 000 000

24 000 000

24 000 000

24 000 000

0

0

0

0

24 000 000

24 000 000

24 000 000

24 000 000

0

0

0

0

Bírság, pótlék- és díjbevétel
Saját bevétel

Likvid hitel igény
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Stabilitási tv. 8. § (2) bek.
szerinti fizetési kötelezettség
maximális összege, mely a 10.
§ (5) bek. szerint egyik évben
sem haladhatja meg az adott
évi saját bevételek 50%-át

12 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző
3.) Gazdálkodás helyben
4.) Irattár

5. napirendi pont: Pusztaszer Községi Önkormányzat 2022. évi összesített közbeszerzési
tervének jóváhagyása
Máté Gábor polgármester: Hasonló a következő, a közbeszerzési terv jóváhagyása. Nincs
közbeszerzés, illetve az a terv, hogy nem tervezünk. Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás módja: nyílt
A szavazás számszerű eredménye:
4 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
29/2022.(III.9.)Kt. határozat
Tárgy: Pusztaszer Községi Önkormányzat 2022. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyása
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pusztaszer Községi Önkormányzat 2022.
évi összesített közbeszerzési tervét az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző
3.) Irattár

6. napirendi pont: A Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2021. évi beszámoló
jelentése
Máté Gábor polgármester: Következő a katasztrófavédelmi kirendeltség beszámolója. Emesének
mondom, mert a bizottsági tagok már túl vannak rajta. Jött volna a kirendeltség vezető, de sajnos
más feladata alakult és Balázs András sem tud megjelenni. Az írásos anyagot tudjuk értékelni. Ha
véletlenül lenne kérdés, akkor azt továbbítom.
Sági Mihály képviselő: A bizottság elfogadásra javasolta.
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Máté Gábor polgármester: Jó, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás módja: nyílt
A szavazás számszerű eredménye:
4 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
30/2022.(III.9.)Kt. határozat
Tárgy: A Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2021. évi beszámoló jelentése
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Kirendeltség 2021. évi beszámoló jelentését elfogadja.

a

Szegedi

Katasztrófavédelmi

Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző
3.) Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
4.) Irattár

7. napirendi pont: A Pusztaszer belterület 298/6 helyrajzi számú ingatlan haszonbérbe
adása
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, belterületi földbérlet. A Szeri Misiék eddig is
használt földje, ami a Magyar Állam tulajdonában volt. Ennek a földterületnek a tulajdona most
átkerült az önkormányzathoz ilyen alapon már nekünk van jogosultságunk a földet bérbe adni. Ez a
Misivel le lett egyeztetve. Itt a bizottsági ülésen volt a bizottságnak egy javaslata.
Sági Mihály képviselő: A bizottságnak az a javaslata, hogy aranykoronailag mivel belterület nem
minősíthető aranykorona szerint. Ennek okán a bizottság azt javasolja, hogy mint a többi
földterületet 50 000 forint per hektárra adjuk bérbe. Évi 50 000 forint és 2029-ig tudniillik a mellett
lévő területeket is a Misi bérli, akkor egyszerre járjanak le.
Máté Gábor polgármester: Jó, aki ezt igy elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás módja: nyílt
A szavazás számszerű eredménye:
4 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
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31/2022.(III.9.)Kt. határozat
Tárgy: A Pusztaszer belterület 298/6 helyrajzi számú ingatlan haszonbérbe adása
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete mezőgazdasági földhaszonbérleti
szerződést köt a KLÁMIA MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ BT-vel (székhelye: 6769
Pusztaszer, Rákóczi utca 14., képviseli: Szeri Mihály) a Pusztaszer belterület 298/6 helyrajzi számú
ingatlanra vonatkozóan 2029. június 3. napjáig terjedő időtartamra, évi 50 000,-Ft/ha haszonbér
ellenében.
A Képviselő-testület felhatalmazza Máté Gábor polgármestert a fenti ügyleti szándéknak megfelelő,
azt részletezően elkészített külön szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző
3.) Szeri Mihály
4.) Gazdálkodás helyben
5.) Irattár

8. napirendi pont: Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, polgármester beszámolója. A múlt héten két
nap gyűjtést szerveztünk a menekültek számára. Nem túl nagy érdeklődés volt. Aztán érdeklődtem,
hogy most mi a helyzet az adomány gyűjtésekkel kapcsolatban. Arra jutottunk Zsófival, hogy most
nem kapkodunk ennek a tovább szállításával, a héten megoldjuk azért, de olyan mennyiségű
adomány meg minden jön össze, hogy nincs tárolóhely, nincs ember, aki ezeket kezelni tudja. Bár
nem nagy mennyiség, de nem akarjuk mindjárt ráterhelni a rendszerre. Akik hozták nagyon
fegyelmezetten és nagyon jó dolgokat. A szociban tároljuk és akkor valószínűleg valamelyik karitatív
szolgálat felé fogjuk majd leadni. A kampány viszonylag csendesen zajlik itt Pusztaszeren. Már három
képviselő-jelölttel találkoztam. A templom vonatkozásában lesz majd egy hirdetés. Egy
Martonvásáron lakó művész házaspár, akik tűz zománccal foglalkoznak készítettek egy stáció
sorozatot. Egy minta példányt elkészítettek, Grósz Sándor csinált hozzá keretet. Az egyház meg fogja
hirdetni adományokat fog kifejezetten a stáció megalkotására, előállítására gyűjteni. Ezt az egyház
szervezésesébe adjuk elsősorban. Az alapítvány a templomra felajánlott összegekből néhányat
biztosan le tud finanszírozni. A Hírfutár a neten már megjelent. Nyomdába került, én remélem, hogy
a szerdán ki tudjuk hordani a nyomtatott változatot. A védőnői szolgálat úgy tűnik, hogy
véglegesítődet április 1-től. Rózsa Anna személyében, a következő testületi ülésre majd el fogom
hívni. Volt egy jelentkező, nem láttunk okát annak, hogy vele szerződést kössünk. Próbaidőre fogunk
vele szerződést kötni. Megmutattam neki a munkahelyét, megmutattam neki az egész
egészségházat. Mondtam neki, hogy fogorvost is keresünk, hátha van a fiatal ismerősei között valaki.
Megjelent egy házaspár, fogorvos mind a kettő, akik három gyermekkel rendelkeznek már.
Bemutattuk nekik a lehetőségeket meg a körülményeket és azt kértem, hogy gondolják át, hogy
milyen formában tudnák ezt az egészet átvenni. Az áprilisi testületi ülésre tudnak eljönni. Azért
kellene a következő testületi ülésen körvonalazni valamit, mert nem olyan egyszerű ez. Viszonylag
hosszú lefolyású ez a dolog és ők szeptember 1-től tudnának jönni, időben el kell kezdeni. A hölgy
jönne, mert akkorra már tudja bölcsibe vinni a gyermeket és akkor tudja az ellátást csinálni.
Alapvetően azt mondják, hogy valami olyasmi rendszerben gondolkodnak, hogy van egy fogászattal
foglalkozó cég, és a cég üzemeltetné a fogászatot, de stabilan a hölggyel. Neki nagyon jó lenne ez a
fél praxis, mert a három gyerekkel sokkal jobban tud foglalkozni. Sajnálatos módon a Dózsa György
utcai BM-es pályázat nem nyert. Azt mondták azért, mert ez egy földút, látszik a képeken. Mondtuk,
hogy a mérnöki leírásban benne van, hogy ez konkrétan milyen a szerkezete. Azt mondták, hogy
homokos út és ott volt, hogy semmilyen fellebbezési lehetőség nincsen. Mi azért nem hagytuk
annyiban, irtunk nekik, hogy ezt, hogy gondolják. Ott van az engedélyes mérnöki terv, abban benne
van, hogy milyen alapra épült. Utána pedig abba kötöttek bele, hogy az van benne, hogy zúzott kő.
Igy elengedtük ezt a történetet. A tervezési díjat nem tudjuk pályázatba beletenni, ezért azt ki kell
fizessük. Közben kaptunk hatóságtól hiánypótlást az engedélyezéshez és ez ilyen 270 000 forint,
különböző hatósági díjak voltak felsorolva. Felhívtam a tervezőt, hogy akkor ezzel most mit
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csináljunk. Azt mondta ne fizessük ki, úgyis az engedélyezéshez tartozik. Majd, ha újabb pályázatot
találunk, holnap megyek ez ügyben egyeztetni. Ennyit mondtam volna. Van-e ehhez az
elmondottakhoz esetleg kérdés? Aki elfogadja a beszámolómat, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás módja: nyílt
A szavazás számszerű eredménye:
4 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
32/2022.(III.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
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző
3.) Irattár

9. napirendi pont: Kérdések, bejelentések
Máté Gábor polgármester: Kérdések, bejelentések.
Sági Mihály képviselő: A sakkversenyt, amit beütemeztünk május 14-re az 21-e lesz, mert a
szövetségek nem hagyták jóvá. Van egy másik problémám, hogy elkértem a közösségi házat
szeptember 17-re a sofőröknek az oktatására, de akkor lesz a Lovasnap, nem akartam ütköztetni
ezért szeptember 10-re kérem. Kérdezni szeretném, hogy a múltkori testületi ülés hozott egy nem
határozatot, hogy a védőnői bérlakás kérdésében lépjünk. Kínáljuk fel bizonyos összegért a
védőnőnek eladásra ezt a bérlakást és aztán majd meglátjuk, hogy tovább hogyan lépünk. Következő
dolog az imaház. Nem mentem be, azt mondják a rossz nyelvek, hogy valami víz nem lett elzárva,
ezért valamelyik fal kidőlésre áll.
Máté Gábor polgármester: Két évvel ezelőtt.
Sági Mihály képviselő: Nekem most mondták a hétvégén.
Máté Gábor polgármester: Két évvel ezelőtt valóban volt ilyen, kidőlt a fal, de azt felépítettük, le
is van vakolva, azóta el van zárva a víz.
Sági Mihály képviselő: Ha már itt tartunk akkor annak mi a sorsa, mi lesz vele? Van még egy
dolog, ugyanez az illető most ahogy mondtad ezt a gyűjtést a stációkra azt mondta, hogy ő eddig a
pénzeit többször az egyház közösségnek adta, de úgy gondolja, hogy többet oda nem áldoz, mert ő
azt nem látja viszont, hogy hol van, hova költi el az egyház. Még egy dolog, tudom, hogy ezt veled
kivitattuk, de szeretném, ha a képviselő-testület valami dörgedelmes levelet küldene ennek a Bánfi
Ferinek ezzel a tápos autóval kapcsolatban lakossági bejelentés, mert ami most a héten én is
többször kint voltam, amit művelnek ezzel a tápos autóval ez számomra elszomoritő. Ahogy ők
közlekednek, szabálytalan útvonalon, 70-nel mentem utána végig a falun és a 20 tonnás hídnál
milyen alapon mer ő keresztül menni.
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HATÁROZATOK JEGYZÉKE
Sorszám
25/2022.(III.9.)Kt. határozat
26/2022.(III.9.)Kt. határozat

27/2022.(III.9.)Kt. határozat
28/2022.(III.9.)Kt. határozat

29/2022.(III.9.)Kt. határozat
30/2022.(III.9.)Kt. határozat
31/2022.(III.9.)Kt. határozat
32/2022.(III.9.)Kt. határozat

Tárgy
Napirendi pontok elfogadása
Döntés a Kisteleki Térségi Egészségügyi
Központ Nonprofit Kft. és a Kisteleki Térségi
Járóbeteg
Szakellátó
Kft.
2022.
évi
finanszírozásáról
Mezőőr beszámolója
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő
fizetési kötelezettségek költségvetési évet
követő három évre várható összegének
megállapítása
Pusztaszer Községi Önkormányzat 2022. évi
összesített
közbeszerzési
tervének
jóváhagyása
A Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
2021. évi beszámoló jelentése
A Pusztaszer belterület 298/6 helyrajzi számú
ingatlan haszonbérbe adása
Polgármester tájékoztatója két ülés közötti
időszak eseményeiről

Határidő
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. Az Áht. 108 §. (3) bekezdésében
foglaltak alapján, ha az adatszolgáltatás kötelezettje az adatszolgáltatást nem, vagy késedelmesen
teljesíti, a kincstár határozatban a Kormány rendeletében meghatározott mértékű bírságot szab ki. 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

36.186.196Ft

ÖNKORMÁNYZATI FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

52.999.104Ft

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.
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 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
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,
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1.1.3 Építési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó 19.000.000Ft,
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
36.186.196Ft
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
52.999.104Ft
Immateriális javak beszerzése Office vállalati programcsomag 267.970Ft. Tárgyi eszköz beszerzés
2.205.197Ft. 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, valamint a saját
forrás összege 3.901.057Ft. 2022. évi Startmunka fűnyíró traktor beszerzéshez saját forrás biztosítása
373.680Ft.
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVRE JAVASOLT KIADÁSI FŐÖSSZEGE:

182.405.857Ft

ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

129.350.353Ft

ÖNKORMÁNYZATI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

53.055.504Ft

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

50.837.086Ft

I.1.5.K5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 21.288.675Ft
- Járóbeteg szakellátás és 24 órás ügyelet támogatása 4.590.456Ft,
- Többcélú Társulás Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat érdekeltségi hozzájárulás 977.391Ft.
- Intézményfenntartó Társulás Óvoda finanszírozás 1.302.828Ft,
- 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.
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I.1.5. K5 Tartalékok 23.026.561Ft
Ebből az általános tartalék összege 20.827.497Ft, Vis-maior tartalék 500.000Ft és a Képviselői Alap
tartaléka 1.699.064Ft.
I.2.K6-8 Felhalmozási költségvetési kiadások

53.055.504Ft

I.2.6. K6 Beruházások
24.049.073Ft
Immateriális javak beszerzése Office vállalati programcsomag 267.970Ft. Tárgyi eszköz beszerzés
2.205.197Ft. MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 18.170.129Ft,
valamint a saját forrás összege 3.011.986Ft. MFP-OJKJF/2021 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér
fejlesztés 20.111Ft. Startmunka 2022. Fűnyíró traktor beszerzés saját forrás 373.680Ft.
I.2.7. K7 Felújítások
29.006.431Ft
MFP-OJKJF/2021 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztés 629.740Ft, MFP-ÖTIK/2021
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 4.801.140Ft és a saját forrás összege 889.071Ft,
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. március 3.

Máté Gábor
polgármester
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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. §
Pusztaszer Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetése az
önkormányzati gazdálkodás alapja, melynek célja az Önkormányzat pénzügyi 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. §
(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 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. §
(1) A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra – az
Önkormányzat 2022. évi költségvetési előirányzatait
a)
93.220.557Ft KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL,
b)
182.405.857Ft KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL,
c)
89.185.300Ft KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGGEL,
d)
89.185.300Ft FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELLEL állapítja meg.
(2) 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.

(3) A 2022. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak előirányzat-felhasználási ütemtervét e
rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) 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 e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, az (1) bekezdésben
megállapított működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat, azok összevont
adatait tájékoztató jelleggel e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(6) A közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó
kimutatást azok jellege, mértéke, összege és kedvezményezettek megnevezésével e rendelet 6.
melléklete tartalmazza.
(7) Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszám- és béradatait e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait e rendelet 8. melléklete
tartalmazza.
(9) A központi költségvetési kapcsolatokból származó helyi önkormányzatok működésének és
működési célú központosított előirányzatai támogatását jogcímenként e rendelet 9. melléklete
tartalmazza.
(10) 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.
(11) Az Áht. 102. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a bevételek és kiadások zárt rendszerű és
megfelelő csoportosításban történő bemutatásához mérleg készül, mely tartalmazza a vonatkozó év
tervadatait, az előző év várható, és az azt megelőző év tényadatait, melyet a 11. melléklet tartalmaz.
(12) A likviditási tervet a 12. melléklet tartalmazza.
5. §
A Képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármester az önkormányzat működőképessége
megőrzésének szükségessége, 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. melléklet
Bevételek I cím, 1. előirányzat csoport, 1. kiemelt előirányzat B16 rovatszám szerint 13.430.390 Ftban (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 feladatainak támogatási összege 51.270.283Ft
(Ötvenegymillió-kettőszázhetvenezer-kettőszáznyolcvanhárom forint).
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 előirányzat-módosításokról, 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 képviselőtestületet 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 felhasználását, személyi juttatás
növelését – tekintettel az Ávr. 42. § előírásaira – csak a Képviselő-testület engedélyezheti.

(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 ellátásként – juttatott
összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem 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.) Korm. 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) A 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:
a)
1 fő választott tisztviselő
b)
3 fő főállású közalkalmazott
c)
4 fő részfoglalkozású közalkalmazott
d)
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 többlet a működési célú
forráshiány finanszírozására, értékpapír-vásárlás, vagy pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítható.
(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.
(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 1.302.828Ft-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 977.391Ft összegben biztosítja.
22. §
Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díja
a)
összkomfortos lakás esetén: 255,- Ft/m2/hónap
b)
komfortos lakás esetén: 172,- Ft/m2/hónap
c)
félkomfortos lakás esetén 86,- Ft/m2/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.
(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)

c)
d)
e)

Dologi kiadások
ba) Szakmai anyag beszerzés (gyógyszer, vegyszer, könyv, folyóirat, egyéb szakmai anyag),
bb) Üzemeltetési anyag beszerzés (irodaszer, nyomtatvány, hajtó- és kenőanyag, munkaruha,
védőruha, egyéb üzemeltetési anyag),
bc) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (informatikai eszközkarbantartás),
bd) Kommunikációs szolgáltatás (nem adatátviteli célú távközlési díj, egyéb különféle
kommunikációs szolgáltatás),
be) Bérleti és lízingdíjak,
bf) Karbantartás, kisjavítás szolgáltatásai,
bg) Egyéb szakmai szolgáltatások,
bh) Szállítási szolgáltatás,
bi) Postai szolgáltatások,
bj) Egyéb üzemeltetési szolgáltatás,
bk) Belföldi kiküldetések,
bl) Díjak, egyéb befizetések kiadásai,
bm) Egyéb különféle dologi kiadás.
Ellátottak pénzbeli juttatásai,
Kis értékű informatikai eszköz, kis értékű egyéb eszköz beszerzés,
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. §
E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti
a)
a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28.)
rendelet,
b)
a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28.)
rendelet módosításáról szóló 4/2019.(V.30.) önkormányzati rendelet,
c)
a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28.)
rendelet módosításáról szóló 6/2019.(VIII.29.) önkormányzati rendelet,
d)
a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28.)
rendelet módosításáról szóló 10/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelet, és
e)
a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28.)
rendelet módosításáról szóló 5/2020.(VII.1.) önkormányzati rendelet.

Máté Gábor
polgármester

dr. Jaksa Tibor
jegyző
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PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN

129 350 353

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

I.

I.
I.

B1,B3-4, B6 Működési költségvetési bevétel

1

1

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

14 338 000

1

B111

Településüzemeltetés-köztemető támogatása

1 561 790

1

B111

Településüzemeltetés-közutak támogatása

4 161 815

1

B111

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 500 000

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

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

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

3 694 600

1 001 700
10 926 000
39 330

14 510 390

4 937 900
24 000 000
5 000 000
19 000 000
3 383 484
20 000
279 400

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

B8

Finanszírozási bevételek

8

B813

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

36 186 196

8

B813

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

52 999 104

2

1

53 055 504

3 074 484
9 600

56 400
-

-

89 185 300

1
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53 055 504

I.

K1-5

Működési költségvetési kiadások

129 350 353

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

50 837 086

K506

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

977 391

K506

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

4 590 456

5

K506

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

1 302 828

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

20 827 497

K6-8

Felhalmozási költségvetési kiadások

53 055 504

6

K6

Beruházások

24 049 073

6

K6

Immateriális javak beszerzése Office vállalati programcsomag

267 970

6

K6

Starmunka 2022. Fűnyíró traktor beszerzés saját forrás

373 680

6

K6

MFP-ÖTIK/2021 ÖK tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése

6

K6

MFP-ÖTIK/2021 ÖK tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése saját forrás

3 011 986

6

K6

Tárgyi eszköz beszerzés

2 205 197

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-ÖTIK/2021 ÖK tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése saját forrás

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
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

18 170 129

20 111
29 006 431
629 740
4 801 140
889 071
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
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

B5

Felhalmozási 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

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

26 319 354 23 869 192

11 359 855

37 411 239 34 961 077

július

augusztus szeptember

11 091 885 11 091 885 11 091 885
393 791

254 000

október

november

11 091 885

11 091 885

december
7 339 618

1 951 197

11 485 676 11 345 885 13 043 082

összesen
129 350 353
53 055 504

11 091 885

11 091 885

október

november

7 339 618

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

december

összesen

1 852 357

4 702 357

4 432 357

5 652 357

5 652 357

5 632 357

2 150 107

36 186 196

26 319 354 23 869 192

393 791

254 000

1 951 197

0

0

0

52 999 104

4. melléklet

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

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
K8

Beruházás

K8

K9

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

21 288 675

223 690

538 210

Sport, ifjúsági
ügyek

4 937 900

106 680

476 980

83 950

23 026 561
0

23 675 393

Felújítás

22 418 297

6 319 951

Költségvetési kiadások
összesen

24 958 297

74 679 357

12 863 773

1 314 450

2 118 452

21 288 675

3 870 000

11 159 434

5 161 590

538 210

3 457 799

3 839 492

190 630

745 163

24 958 297

74 679 357

12 863 773

1 314 450

2 118 452

21 288 675

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

268 183

Finanszírozási kiadás
Költségvetési és
finanszírozási kiadások
összesen
Létszám

1,00

1,00

ebből közfoglalkoztatott

2

4. melléklet

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

27 810 525

K5

Egyéb működési célú
kiadás tartalék

23 026 561

K8

Beruházás

K8

Felújítás
Költségvetési kiadások
összesen

K9

94 487
3 479 800

5 178 511
44 850

22 141 205
11 126 000

373 680

Létszám

11 126 000

24 049 073
29 006 431

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

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

52 999 104

B8

Finanszírozási bevételek

52 999 104

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

53 055 504

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

MFP-ÖTIK/2021 ÖK tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése

K6

MFP-ÖTIK/2021 ÖK tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése saját forrás

3 011 986

K6

Tárgyi eszköz beszerzés

2 205 197

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

4 801 140

K7

MFP-ÖTIK/2021 ÖK tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése

889 071

K7

MFP-OTF/2020 Óvodai sportterem fejlesztés

268 183

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

-

18 170 129

20 111
24 049 073
629 740

19 055 551
3 362 746
29 006 431

53 055 504

Költségvetési kiadások
K9

Finanszírozási kiadások

-

K9

Finanszírozási kiadások

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1

53 055 504

5. melléklet

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

36 186 196

B8

Finanszírozási bevételek

36 186 196

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

129 350 353

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

K5

Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása

K5

Bursa Hungarica

K5

Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos)

4 937 900

K5

Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre

1 583 950

K5

Tartalékok

23 026 561

K5

Egyéb működési célú kiadás

50 837 086

4 590 456
977 391
1 302 828
14 268 000
150 000

129 350 353

Költségvetési kiadások
K9

5 178 511

-

Finanszírozási kiadások
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1

129 350 353

5. melléklet

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

36 186 196

B8

Működési célú finanszírozási bevételek

36 186 196

B8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra

52 999 104

B8

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

52 999 104

Finanszírozási bevételek összesen

89 185 300

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1

182 405 857

5. melléklet

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

K5

Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása

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

20 827 497

K5

Egyéb működési célú kiadás

50 837 086

5 178 511

4 590 456
977 391
1 302 828
14 268 000
150 000

500 000

129 350 353

Működési célú költségvetési kiadások
K6

Beruházás

24 049 073

K7

Felújítás

29 006 431

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadás

53 055 504

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

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
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

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

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
kiegészítő támogatással emelt összeg
I.5.1.1.1.3. Településüzemeltetésközvillágítás támogatása kiegészítő
támogatással emelt összeg

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%

3 694 600

143 237

300 116

295 568

295 568

295 568

295 568

295 568

295 568

295 568

295 568

295 568

295 568

295 567

3 694 600

14 338 000

547 840

1 172 720

1 147 040

1 147 040

1 147 040

1 147 040

1 147 040

1 147 040

1 147 040

1 147 040

1 147 040

1 147 040

1 147 040

14 338 000

I.6.1.1.1.4. Településüzemeltetésköztemető támogatása kiegészítő
támogatással emelt összeg

1 561 790

50 712

136 702

124 943

124 943

124 943

124 943

124 943

124 943

124 943

124 943

124 943

124 943

124 946

1 561 790

I.7.1.1.1.5. Településüzemeltetés-közutak
támogatása kiegészítő támogatással emelt
összeg

4 161 815

159 678

339 740

332 946

332 946

332 946

332 946

332 946

332 946

332 946

332 946

332 946

332 946

332 937

4 161 815

I.9.1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok
támogatása kiegészítő támogatással emelt
összeg

8 500 000

320 000

700 000

680 000

680 000

680 000

680 000

680 000

680 000

680 000

680 000

680 000

680 000

680 000

8 500 000

I.10.1.1.1.7. Lakott külterülettel
kapcsolatos feladatok támogatása

1 001 700

37 842

82 362

80 136

80 136

80 136

80 136

80 136

80 136

80 136

80 136

80 136

80 136

80 136

1 001 700

I.2.1.1.1A települési önkormányzatok
működésének támogatása összesen

33 257 905

1 259 309

2 731 640

2 660 633

2 660 633

2 660 633

2 660 633

2 660 633

2 660 633

2 660 633

2 660 633

2 660 633

2 660 633

2 660 626

33 257 905

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

47 354 630

1 823 178

3 859 378

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

3 788 371

3 788 364

47 354 630

I.50.1.4.2. Szünidei étkeztetés
támogatása
I.53.1.5.2. Települési önkormányzatok
egyes kulturális feladatainak
támogatása
Összesen:
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 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

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

13 389 154

36 186 196

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele felhalmozási célra

23 157 255

30 069 213

52 999 104

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

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

50 837 086

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok

-

ebből: tartalékok

-

23 026 561

Beruházás

22 377 797

8 369 547

24 049 073

Felújítás

14 199 800

19 758 986

29 006 431

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

129 350 353

36 577 597

28 128 533

53 055 504

1 875 330

2 140 852

154 804 278

134 837 907

-

182 405 857

12. melléklet
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

B5
B5

Felhalmozási bevétel
Felhalmozási költségvetési
bevételek

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

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

26 319 354

23 869 192

393 791

254 000

1 951 197

11 359 855

37 411 239

34 961 077

11 485 676

11 345 885

13 043 082

október

november

11 091 885

december

11 091 885

összesen

7 339 618

129 350 353
53 055 504

11 091 885

11 091 885

11 091 885

11 091 885

7 339 618

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

2 150 107

36 186 196

-56 400

0

0

267 970

26 319 354

23 869 192

393 791

254 000

1 951 197

0

0

0

52 999 104

Finanszírozási bevételek
Rovatrend
B8

B8

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

augusztus
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Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2022. (III.10.) 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. §
Pusztaszer Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetése az
önkormányzati gazdálkodás alapja, melynek célja az Önkormányzat pénzügyi 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. §
(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 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. §
(1) A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra – az
Önkormányzat 2022. évi költségvetési előirányzatait
a)
93.220.557Ft KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL,
b)
182.405.857Ft KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL,
c)
89.185.300Ft KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGGEL,
d)
89.185.300Ft FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELLEL állapítja meg.
(2) 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.

(3) A 2022. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak előirányzat-felhasználási ütemtervét e
rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) 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 e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, az (1) bekezdésben
megállapított működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat, azok összevont
adatait tájékoztató jelleggel e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(6) A közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó
kimutatást azok jellege, mértéke, összege és kedvezményezettek megnevezésével e rendelet 6.
melléklete tartalmazza.
(7) Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszám- és béradatait e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait e rendelet 8. melléklete
tartalmazza.
(9) A központi költségvetési kapcsolatokból származó helyi önkormányzatok működésének és
működési célú központosított előirányzatai támogatását jogcímenként e rendelet 9. melléklete
tartalmazza.
(10) 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.
(11) Az Áht. 102. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a bevételek és kiadások zárt rendszerű és
megfelelő csoportosításban történő bemutatásához mérleg készül, mely tartalmazza a vonatkozó év
tervadatait, az előző év várható, és az azt megelőző év tényadatait, melyet a 11. melléklet tartalmaz.
(12) A likviditási tervet a 12. melléklet tartalmazza.
5. §
A Képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármester az önkormányzat működőképessége
megőrzésének szükségessége, 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. melléklet
Bevételek I cím, 1. előirányzat csoport, 1. kiemelt előirányzat B16 rovatszám szerint 13.430.390 Ftban (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 feladatainak támogatási összege 51.270.283Ft
(Ötvenegymillió-kettőszázhetvenezer-kettőszáznyolcvanhárom forint).
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 előirányzat-módosításokról, 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 képviselőtestületet 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 felhasználását, személyi juttatás
növelését – tekintettel az Ávr. 42. § előírásaira – csak a Képviselő-testület engedélyezheti.

(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 ellátásként – juttatott
összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem 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.) Korm. 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) A 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:
a)
1 fő választott tisztviselő
b)
3 fő főállású közalkalmazott
c)
4 fő részfoglalkozású közalkalmazott
d)
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 többlet a működési célú
forráshiány finanszírozására, értékpapír-vásárlás, vagy pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítható.
(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.
(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 1.302.828Ft-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 977.391Ft összegben biztosítja.
22. §
Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díja
a)
összkomfortos lakás esetén: 255,- Ft/m2/hónap
b)
komfortos lakás esetén: 172,- Ft/m2/hónap
c)
félkomfortos lakás esetén 86,- Ft/m2/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.
(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)

1. melléklet
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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

129 350 353

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

I.

I.
I.

B1,B3-4, B6 Működési költségvetési bevétel

1

1

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

14 338 000

1

B111

Településüzemeltetés-köztemető támogatása

1 561 790

1

B111

Településüzemeltetés-közutak támogatása

4 161 815

1

B111

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 500 000

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

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

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

3 694 600

1 001 700
10 926 000
39 330

14 510 390

4 937 900
24 000 000
5 000 000
19 000 000
3 383 484
20 000
279 400

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

B8

Finanszírozási bevételek

8

B813

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

36 186 196

8

B813

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

52 999 104

2

1

53 055 504

3 074 484
9 600

56 400
-

-

89 185 300

1

2. melléklet

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

129 350 353

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI
ÖSSZESEN

53 055 504

I.

K1-5

Működési költségvetési kiadások

129 350 353

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

50 837 086

K506

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

977 391

K506

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

4 590 456

5

K506

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

1 302 828

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

20 827 497

K6-8

Felhalmozási költségvetési kiadások

53 055 504

6

K6

Beruházások

24 049 073

6

K6

Immateriális javak beszerzése Office vállalati programcsomag

267 970

6

K6

Starmunka 2022. Fűnyíró traktor beszerzés saját forrás

373 680

6

K6

MFP-ÖTIK/2021 ÖK tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése

6

K6

MFP-ÖTIK/2021 ÖK tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése saját forrás

3 011 986

6

K6

Tárgyi eszköz beszerzés

2 205 197

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-ÖTIK/2021 ÖK tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése saját forrás

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
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

18 170 129

20 111
29 006 431
629 740
4 801 140
889 071
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
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

B5

Felhalmozási 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

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

26 319 354 23 869 192

11 359 855

37 411 239 34 961 077

július

augusztus szeptember

11 091 885 11 091 885 11 091 885
393 791

254 000

október

november

11 091 885

11 091 885

december
7 339 618

1 951 197

11 485 676 11 345 885 13 043 082

összesen
129 350 353
53 055 504

11 091 885

11 091 885

október

november

7 339 618

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

december

összesen

1 852 357

4 702 357

4 432 357

5 652 357

5 652 357

5 632 357

2 150 107

36 186 196

26 319 354 23 869 192

393 791

254 000

1 951 197

0

0

0

52 999 104

4. melléklet

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

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
K8

Beruházás

K8

K9

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

21 288 675

223 690

538 210

Sport, ifjúsági
ügyek

4 937 900

106 680

476 980

83 950

23 026 561
0

23 675 393

Felújítás

22 418 297

6 319 951

Költségvetési kiadások
összesen

24 958 297

74 679 357

12 863 773

1 314 450

2 118 452

21 288 675

3 870 000

11 159 434

5 161 590

538 210

3 457 799

3 839 492

190 630

745 163

24 958 297

74 679 357

12 863 773

1 314 450

2 118 452

21 288 675

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

268 183

Finanszírozási kiadás
Költségvetési és
finanszírozási kiadások
összesen
Létszám

1,00

1,00

ebből közfoglalkoztatott

2

4. melléklet

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

27 810 525

K5

Egyéb működési célú
kiadás tartalék

23 026 561

K8

Beruházás

K8

Felújítás
Költségvetési kiadások
összesen

K9

94 487
3 479 800

5 178 511
44 850

22 141 205
11 126 000

373 680

Létszám

11 126 000

24 049 073
29 006 431

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

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

52 999 104

B8

Finanszírozási bevételek

52 999 104

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

53 055 504

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

MFP-ÖTIK/2021 ÖK tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése

K6

MFP-ÖTIK/2021 ÖK tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése saját forrás

3 011 986

K6

Tárgyi eszköz beszerzés

2 205 197

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

4 801 140

K7

MFP-ÖTIK/2021 ÖK tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése

889 071

K7

MFP-OTF/2020 Óvodai sportterem fejlesztés

268 183

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

-

18 170 129

20 111
24 049 073
629 740

19 055 551
3 362 746
29 006 431

53 055 504

Költségvetési kiadások
K9

Finanszírozási kiadások

-

K9

Finanszírozási kiadások

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1

53 055 504

5. melléklet

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

36 186 196

B8

Finanszírozási bevételek

36 186 196

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

129 350 353

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

K5

Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása

K5

Bursa Hungarica

K5

Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos)

4 937 900

K5

Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre

1 583 950

K5

Tartalékok

23 026 561

K5

Egyéb működési célú kiadás

50 837 086

4 590 456
977 391
1 302 828
14 268 000
150 000

129 350 353

Költségvetési kiadások
K9

5 178 511

-

Finanszírozási kiadások
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1

129 350 353

5. melléklet

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

36 186 196

B8

Működési célú finanszírozási bevételek

36 186 196

B8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra

52 999 104

B8

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

52 999 104

Finanszírozási bevételek összesen

89 185 300

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1

182 405 857

5. melléklet

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

K5

Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása

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

20 827 497

K5

Egyéb működési célú kiadás

50 837 086

5 178 511

4 590 456
977 391
1 302 828
14 268 000
150 000

500 000

129 350 353

Működési célú költségvetési kiadások
K6

Beruházás

24 049 073

K7

Felújítás

29 006 431

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadás

53 055 504

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

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
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

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

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
kiegészítő támogatással emelt összeg
I.5.1.1.1.3. Településüzemeltetésközvillágítás támogatása kiegészítő
támogatással emelt összeg

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%

3 694 600

143 237

300 116

295 568

295 568

295 568

295 568

295 568

295 568

295 568

295 568

295 568

295 568

295 567

3 694 600

14 338 000

547 840

1 172 720

1 147 040

1 147 040

1 147 040

1 147 040

1 147 040

1 147 040

1 147 040

1 147 040

1 147 040

1 147 040

1 147 040

14 338 000

I.6.1.1.1.4. Településüzemeltetésköztemető támogatása kiegészítő
támogatással emelt összeg

1 561 790

50 712

136 702

124 943

124 943

124 943

124 943

124 943

124 943

124 943

124 943

124 943

124 943

124 946

1 561 790

I.7.1.1.1.5. Településüzemeltetés-közutak
támogatása kiegészítő támogatással emelt
összeg

4 161 815

159 678

339 740

332 946

332 946

332 946

332 946

332 946

332 946

332 946

332 946

332 946

332 946

332 937

4 161 815

I.9.1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok
támogatása kiegészítő támogatással emelt
összeg

8 500 000

320 000

700 000

680 000

680 000

680 000

680 000

680 000

680 000

680 000

680 000

680 000

680 000

680 000

8 500 000

I.10.1.1.1.7. Lakott külterülettel
kapcsolatos feladatok támogatása

1 001 700

37 842

82 362

80 136

80 136

80 136

80 136

80 136

80 136

80 136

80 136

80 136

80 136

80 136

1 001 700

I.2.1.1.1A települési önkormányzatok
működésének támogatása összesen

33 257 905

1 259 309

2 731 640

2 660 633

2 660 633

2 660 633

2 660 633

2 660 633

2 660 633

2 660 633

2 660 633

2 660 633

2 660 633

2 660 626

33 257 905

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

47 354 630

1 823 178

3 859 378

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

3 788 371

3 788 364

47 354 630

I.50.1.4.2. Szünidei étkeztetés
támogatása
I.53.1.5.2. Települési önkormányzatok
egyes kulturális feladatainak
támogatása
Összesen:
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 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

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

13 389 154

36 186 196

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele felhalmozási célra

23 157 255

30 069 213

52 999 104

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

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

50 837 086

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok

-

ebből: tartalékok

-

23 026 561

Beruházás

22 377 797

8 369 547

24 049 073

Felújítás

14 199 800

19 758 986

29 006 431

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

129 350 353

36 577 597

28 128 533

53 055 504

1 875 330

2 140 852

154 804 278

134 837 907

-

182 405 857

12. melléklet
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

B5
B5

Felhalmozási bevétel
Felhalmozási költségvetési
bevételek

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

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

26 319 354

23 869 192

393 791

254 000

1 951 197

11 359 855

37 411 239

34 961 077

11 485 676

11 345 885

13 043 082

október

november

11 091 885

december

11 091 885

összesen

7 339 618

129 350 353
53 055 504

11 091 885

11 091 885

11 091 885

11 091 885

7 339 618

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

2 150 107

36 186 196

-56 400

0

0

267 970

26 319 354

23 869 192

393 791

254 000

1 951 197

0

0

0

52 999 104

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 Önkormányzata Polgármesterétől
ELŐTERJESZTÉS
Pusztaszer Községi Önkormányzat
kötelezettségeinek megállapítása.

adósságot

keletkeztető

ügyleteiből

eredő

fizetési

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-a szerint a középtávú tervezés keretein belül
előírja Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45 § (1) bekezdés a) pontja
alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás
részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Kormány rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott
saját bevételeinek, valamint a Gst. 8. (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre (2023-2025) várható összegét
határozatban kell megállapítani.
A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell
megállapítani. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat tartalmazza.
Kérem a határozati javaslat elfogadását.

Pusztaszer, 2022. március 3.

Máté Gábor
polgármester

………./2022. (…….) Kt. határozat
Tárgy: Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő
három évre várható összege
HATÁROZATI JAVASLAT
Pusztaszer Község önkormányzatának Képviselő-testülete a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja
szerinti saját bevételek, valamint a 8. § (2) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő
fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint
határozza meg.
Ft-ban
Megnevezés
2022. év
2023. év
2024. év
2025. év
Iparűzési adó

19 000 000

19 000 000

19 000 000

19 000 000

kommunális

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Helyi adóból származó bevétel
összesen

24 000 000

24 000 000

24 000 000

24 000 000

0

0

0

0

24 000 000

24 000 000

24 000 000

24 000 000

0

0

0

0

12 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

Magánszemélyek
adója

Bírság, pótlék- és díjbevétel
Saját bevétel
Likvid hitel igény
Stabilitási tv. 8. § (2) bek. szerinti
fizetési kötelezettség maximális
összege, mely a 10. § (5) bek.
szerint
egyik
évben
sem
haladhatja meg az adott évi saját
bevételek 50%-át
Határidő: azonnal
Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző
3.) Gazdálkodás helyben
4.) Irattár

PUSZTASZER KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI
ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE
A beszerzés tárgya:
(árubeszerzés,
szolgáltatás,
szolgáltatási
koncesszió, építési
beruházás, építési
koncesszió)
A 2022. évben
tervezhető
beruházások köre,
megvalósíthatósága
és bekerülési
összege jelenleg
nem ismert.
Dátum:
Aláírás:

Becsült
érték:
(Ft)

-

Beszerzési eljárás
típusa (és
szakaszok
száma):

-

Szerződés
típusa:

-

Ajánlatok
beadási
határideje:

-

Ajánlatok
értékelésének
dátuma:

Eredményhirdetés
dátuma:

Gyorsított
(igen/nem)

-

-

-

-2A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.
törvény 30. § (5) bekezdésének előírása alapján: „A tűzoltó parancsnok vagy kijelölt
helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési
önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem
érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.”
Ezen törvényi kötelezettségnek eleget téve az alábbi beszámolót terjesztem a Tisztelt
Képviselő Testület elé:

Kiemelt célok megvalósulása
2021 évben Kirendeltségünk elsődleges feladata a járványügyi előírások szigorú betartatása
mellett, az állomány védelme, a működőképesség fenntartása, kiemelten a mentő-tűzvédelem
biztosítása volt. A veszélyhelyzet és az azt követő egészségügyi válsághelyzet elrendelését
követően a szakmai és hatósági tevékenységünk során prioritást élvezett a megelőzés, a
gazdaság működőképességének, majd újraindításának a támogatása. A jogszabályok és a
szakmai előírások teljesülése érdekében folyamatosan konzultáltunk az ügyfelekkel, melynek
eredményeként jogszerű, megalapozott és rövid időn belül meghozott döntésekkel,
állásfoglalásokkal segítettük a beruházások megvalósítását, a gazdaság szereplőinek
tevékenységét.
A Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (a továbbiakban: Kirendeltség) és az
alárendeltségében működő Szegedi- és, Makói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságok
(továbbiakban: Tűzoltóság), valamint a Ruzsai- és, Kisteleki Katasztrófavédelmi Őrsök
(továbbiakban: Őrs) működésének személyi és tárgyi feltételei biztosítottak voltak.
Kiemelten kezeltük a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
(továbbiakban: Csongrád-Csanád MKI) Igazgatójának meghatározott szervezeti
teljesítménycélok végrehajtását, melyek az alábbiak voltak:
1.

A lakosság biztonságának növelése érdekében tovább kell erősíteni az otthon jellegű
létesítményekben, panelépületekben élők tűzvédelmi tudatosságát, a társasházak,
lakóközösségek irányában a figyelemfelhívó tevékenységet kiemelten a közös használatú
terekben történő tárolás szabályaira, az otthoni tűzveszélyes tevékenység végzésének
feltételeire.

2.

Növelni kell a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületek számát. Tovább kell erősíteni az
önkéntes tűzoltó egyesületek szerepvállalását a mentő tűzvédelmi feladatok ellátásában,
valamint a veszélyhelyzeti szintet el nem érő helyzetekben az önkéntes mentőszervezetek
hatékony bevonását.

3.

Folytatni kell a veszélyes üzemek üzemeltetőinek a biztonságos működéssel kapcsolatos
tudatosságának növelését a Seveso III. irányelv célkitűzéseivel összhangban.

4.

Kiemelten kell kezelni a COVID-19 járványhoz kapcsolódó állományvédelmi, megelőző
intézkedések fenntartását és maradéktalan betartását kiemelt figyelemmel a hivatásos
katasztrófavédelmi szerv működőképességének, alapfeladatai végrehajtásának a
biztosítására.

A fenti célok elérése érdekében a tervezett feladatainkat a vezetői munkaterveinkben
meghatározott módon végrehajtottuk.

-3A 2020-ban rendszerbe állított RDO 4336 KOMONDOR S3 kategóriájú dupla fülkés, többcélú
gépjárműhöz 2021. évben kaptunk 2 darab hátizsákba szerelt akkumulátoros tápegységet és 1
darab akkumulátoros feszítő-vágó berendezést, mely nagyban megkönnyíti a műszaki mentési
tevékenységünket. Kaptunk továbbá egy WESTA 900 Hydrostat típusú hómarószerelvényt,
mely használatára az S3 gépjármű kezelésére jogosult személyek típusvizsgát tettek. A
berendezés alkalmas rendkívüli hóhelyzetben történő munkavégzésre is.
A Szeged, Napos út 4. szám alatti „Szegedi Hivatásos Tűzoltóság 5. és 6. sz. épület” energiamegtakarítási KEHOP-5.2.2. kódszámú pályázatának keretében az épületeink felújítása,
korszerűsítése történt meg 2021. évben. Ennek keretében homlokzati hőszigetelés, nyílászárók
cseréje, napelemes rendszer telepítése valamint fűtési rendszer korszerűsítése valósult meg. A
régi, többségében csak kézzel nyitható szertárkapukat új, modern elektromosan nyitható
kapukra cserélték. A híradó ügyeletre telepített Gépesített Vezérlő Rendszeren (GVR) keresztül
a szertárkapuk vezérelhetőek. A felújítás során az állomány fegyelmezetten tűrte az építkezés
során felmerülő kellemetlenségeket. A kivitelezésért felelős személlyel az egyeztetések
naponta történtek, ennek eredményeként a szerek vonulása egy pillanatra sem volt
akadályoztatva.
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Vezetés, irányítás helyzete
Kirendeltség-vezetői beosztásomat 2019. december 1. óta megbízással, majd 2020. december
1-től kinevezéssel töltöm be. A Kirendeltség szervezeti egységeinek vezetői többéves szakmai
és vezetői tapasztalattal rendelkeznek, hivatásuk iránt elkötelezettek. A szakterületi vezetők az
integrált feladat-végrehajtás módszertanát megértették elsajátították és kiválóan alkalmazzák.
A Kirendeltség teljes állománya egységes és fegyelmezett. Az előforduló függelemsértések,
hibák hiányosságok kiküszöbölésében együttműködőek.
Korábbi beosztásomban is kiemelten fontosnak értékeltem a megfelelő információ áramlást,
mely a Kirendeltségen saját fejlesztésű informatikai rendszerrel biztosított. A beosztás
betöltését követően a teljes személyi állománnyal elbeszélgettem, a szükséges feladatokat,
elvárásaimat meghatároztam. A Tűzoltóságok 2020. évi tevékenységéről szóló, a Testületi
Ülésen történő beszámolókon személyesen részt vettem. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület által
megtartott közgyűléseken szintén személyesen képviseltem Kirendeltségünket.
A Kirendeltség működési színvonalának megőrzése érdekében folyamatosak voltak a
munkatervekben szereplő beszámoltatások. A szervezeti egységek vezetői többéves
tapasztalattal rendelkeznek, önképzés keretében folyamatosan bővítik ismereteiket.
A Csongrád-Csanád MKI 2020-ban kiadott Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a
Kirendeltségi ügyrendet átdolgoztuk. A munkaköri leírások minden állománytag esetében
elkészültek, aktualizálásuk megtörtént.

Tűzoltósági szakterület:
A Kirendeltség működési körzetén a tűzoltóságok a beavatkozásaikat 97 %-ban I. riasztási
fokozatban hajtották végre, amelyből 437 eset, 22% volt kiemelt. 22 esetben II-es riasztási
fokozatban végeztek kárfelszámolást. Két esetben végrehajtott IV-es riasztási fokozatban az
erők eszközök vonulása megtörtént, azonban mindkét eset téves jelzés volt. A diagramon jól
látszik, hogy a műszaki mentési számok már évek óta magasabbak, mint a tűzeseti számok. A
tűzesetek közül pedig magas a szabadterületi tűzesetek száma. A szabadterületi tüzek és a
szélsőséges időjárási viszonyok okozta károk felszámolása jellemző. Ezért az állomány
képzésénél is kiemelt szempontként kezeltük az ehhez kapcsolódó témakörök feldolgozását.
Mind a két területen végzett felszámolásokra egyaránt jellemző a hosszantartó munkavégzés,
így az állomány pszichikai, fizikai felkészítése is elengedhetetlen, ahogy az ehhez szükséges
logisztika is.
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Esetszámok
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Szegedi HTP tűzeset
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Makói HTP tűzeset

Szegedi HTP műszaki mentés

2021
Makói HTP műszaki mentés

A Szegedi Tűzoltóság 2021. évi esetszámait az alábbi diagramok szemléltetik:

Szegedi HTP esetszámai: 1569
műszaki
mentés; 948

tűzeset; 621

1. diagram: Szegedi HTP esetszámai
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Szegedi HTP beavatkozás módja

Beavatkozást
igénylő
esemény; 1161

Utólagos jelzés;
25

Téves jelzés;
201

Kiérkezés előtt
felszámolt; 182

2. diagram: Szegedi HTP beavatkozás módja

Tűzesetek megoszlása Szegedi HTP
Otthon jellegű
létesítmény
23%

Téves jelzés
25%

Szabad terület
36%

Egyéb (Mezőgazdasági
létesítmény,Közlekedé
si létesítmény,
Szálloda, vendéklátó
létesítmény, iroda))
5%

Közút
2%

Kereskedelmi,
Ipari, termelési Tárolási szolgáltató
létesítmény létesítmény létesítmény
1%
2%
1%

Közlekedési
eszköz
5%

3. diagram: tűzesetek megoszlása Szegedi http
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Műszaki mentések megoszlása Szegedi HTP
Elemi csapás viharkár
17%

Fa kidőlés
31%

Közúti baleset
13%

Állatbaleset
2%

Gázszivárgás
2%

Egyéb(felvonó baleset,
veszélyes anyagok,
halott kiemelés,
baleset magasban)
14%

Szén-monoxid
Sérült mentése
szivárgás
2%
7%

Életmentés
11%
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4. diagram: műszaki mentések megoszlása Szegedi HTP
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Esetszámok a környező településeken I.
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Esetszámok a környező településeken II.
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- 10 A tűzoltóságok az oktatás során az előző évekhez hasonlóan kiemelt figyelmet fordítottak:
 a gyakorlat orientáltságra,
 a szervezettel kapcsolatos jogi és szakmai változások a naprakész ismertetésére,
 szakmai tapasztalatok feldolgozására,
 a központilag kiadott szempontokon kívül a helyi sajátosságoknak megfelelően
feldolgozandó témakörök oktatására,
 az állomány fizikai állapotának fenntartására, fejlesztésére.

Ezen felül:
 a beavatkozás közúti és kötöttpályás járművek tűzeseteinél és baleseteinél című
témakörök elméleti és gyakorlati oktatása során a közösségi közlekedési eszközökre
készített beavatkozást segítő adatlapok használatának gyakorlását;
 a teherkötözés, csörlőzés és daruzás szabályai című témakör oktatását az elméleti
foglalkozást követően, Szeged darun, az oktatás helyszínén történő gyakorlati
bemutatását;
 Tram-tarin műszaki mentési, emelési, járműismereti gyakorlatát;
az állomány végrehajtotta.
A Tűzoltási Műszaki Mentési Tervek (továbbiakban: TMMT) szakszerűen kidolgozottak, jól
alkalmazhatók. Az esetleges változásokat követjük, a szükséges módosításokat megtesszük. A
Szegedi Tűzoltóság 63 TMMT-vel rendelkezik.
A Szegedi Tűzoltóság 14, a Makói Tűzoltóság 2 önkéntes tűzoltó egyesülettel rendelkezik
együttműködési megállapodással. Ezen felül Mórahalom ÖTE, mint beavatkozó ÖTE
tevékenykedik. Kirendeltségünk kapcsolattartása a létesítményi tűzoltóságokkal és az önkéntes
tűzoltó egyesületekkel folyamatos.
Az elmúlt időszakot meghatározza a szélsőséges időjárás okozta káresemények. A Szegedet
sújtó 2019. szeptemberi viharkárok felszámolásában naponta 12-15 hivatásos egység és 8-10
önkéntes tűzoltó egyesület végzett munkát. 2021. év végén december 26-tól 31-ig terjedő
időszakban 205 esethez, ezen belül is 27-én 95 esethez, 28-án pedig 58 esethez kellett vonulni
a Szegedi Tűzoltóság egységeinek az ónos eső miatti károk felszámolására jellemzően Szeged
Megyei Jogú Város területén. A beavatkozások során az önkéntes egységeket hatékonyan
tudtuk bevonni.
Ezek az egyesületek minden tekintetben megfeleltek a vonatkozó szabályzóban meghatározott
feltételeknek. Ásotthalom, Balástya, KKM Balástya, Csengele, Földeák, Kistelek, Mórahalom,
Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Sándorfalva, és a Szegedi Vízimentők egyesülete I., Baks,
Maroslele, Szeged és Üllés egyesülete II. együttműködési kategóriával rendelkezik.
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Hatósági tevékenység
Az ügyintézők a számukra előírt állami- és szakmai képesítéssel rendelkeznek. Állományunk
nagyon fiatal, de elkötelezett, mely a hatósági versenyekből is évről évre kitűnik.
Hajdúszoboszlón 2021. szeptember 8-9-én rendezték meg az Országos Tűzmegelőzési
Vetélkedőt, ahol csapatunk a 10. helyen végzett. Egyéniben a 13. és a 31. helyezést sikerült
elhoznunk.
Az elmúlt évekhez hasonlóan az ügyiratok jelentős része időigényes elbírálást igényelt,
esetenként több ügyintéző együttműködésével.
2021. évben a hatósági állomány 721 db tűzvédelmi hatósági-, 8 db piacfelügyeleti ellenőrzést
végzett. Az adott időszakban végrehajtott szemlék darabszáma 190 volt. A 2021 évre
meghatározott 497 darab tűzvédelmi hatósági ellenőrzést végrehajtottuk. Végrehajtottuk
továbbá az országos hatósági ellenőrzési, valamint a megyei hatósági ellenőrzési tervben
meghatározott feladatokat. Tűzvédelmi ellenőrzéseket követően 79 esetben indult hatósági
eljárás.
2021. évben 11 alkalommal hajtottunk végre ellenőrzést zenés-, táncos rendezvények
helyszínén üzemidőben illetve üzemidőn kívül. 3 helyszínen összesen 13 hiányosság került
feltárásra, melyet 2 esetben (9 hiányosságot) a rendezvény megkezdéséig megszüntettek.
A Szegedi Tűzoltóság illetékességi területén 20 kockázati helyszínen tartottunk ellenőrzést
(Szeged járás: 16 db, Mórahalom járás: 1 db, Kistelek járás: 3 db). A Makói Tűzoltóság
illetékességi területén 1 kockázati helyszín tűzvédelmi ellenőrzését hajtottuk végre. Az
ellenőrzések során tűzvédelmi szabálytalanságot nem tapasztaltunk, ellenőrzést nehezítő
körülmény nem volt.
Az országosan szervezett kuponnapok alkalmával (Glamour napok 2021. április 8-11. között)
a megnövekedett kereskedelmi forgalommal összefüggésben tűzvédelmi ellenőrzéseket
hajtottunk végre. 5 áruház (4 esetben szegedi, 1 esetben makói drogéria) területén végrehajtott
célellenőrzésen vizsgáltuk a kiürítési feltételek biztosítását, a menekülési útvonalak állapotát
(pl. kiürítésre számításba vett ajtók lezárása, menekülési útvonalon tárolás, biztonsági világítás,
menekülési jelek, korábbi előírások szerinti irányfény világítás állapota, ellenőrzése,
felülvizsgálata, karbantartása). Az ellenőrzések során tűzvédelmi szabálytalanságot,
hiányosságot nem tártunk fel.
Végrehajtottuk a nyári betakarítási munkákkal összefüggően keletkezett tüzek megelőzésére
irányuló tűzvédelmi hatósági ellenőrzéseket. A nyári betakarítási munkákkal összefüggésben a
kirendeltség illetékességi területén használt, ötnél több mezőgazdasági járművet érintő műszaki
ellenőrzés időpontjáról 18 esetben érkezett bejelentés. A tárgyi időszakban a kirendeltség
ügyintézői 9 alkalommal vettek részt a műszaki ellenőrzéseken, az ott tapasztaltakat minden
esetben a helyszínen jegyzőkönyvben rögzítették. A gépszemlék során hiányosságot,
szabálytalanságot nem tapasztaltak. 5 alkalommal folytattunk le helyszíni ellenőrzést a
betakarítási munkálatok során. Az ellenőrzések során hiányosságot, szabálytalanságot nem
tapasztaltak az ellenőrök. Bírság kiszabása nem történt.

- 13 A Kirendeltség illetékességi területén 31 darab kollégium üzemel, amelyből 2020. szeptember
hónapban 1 darab, 2021. május hónapban szintén 1 darab kollégium átfogó tűzvédelmi
ellenőrzését folytattuk le. 1 darab kollégium esetében 2021. szeptember hónapban tartott
ellenőrzés során jutott a tudomásunkra, hogy az épület az idei tanévtől már nem kollégiumként
üzemel tovább. Fentiek alapján 2021. szeptember és október hónapokban összesen 28
kollégiumi létesítmény területén tartottunk tűzvédelmi ellenőrzést: 26 esetben átfogó
tűzvédelmi ellenőrzést, 2 esetben célellenőrzést. A célellenőrzésekre azon 2 kollégium esetében
került sor, amelyek jelenleg ún. „karantén kollégium”-ként üzemelnek, ezért egészségügyi
okokból az épület személyes bejárásától eltekintettünk, és az épületre vonatkozó iratok
átvizsgálása, valamint a kollégiumvezetők nyilatkozata alapján folytattunk le célellenőrzést. A
tűzvédelmi hatósági ellenőrzések során 15 kollégiumi intézményben tártunk fel
hiányosságokat, összesen 40 darabot.
Előforduló hiányosságok:








hő- és füstelvezető berendezés időszakos felülvizsgálatának hiánya;
fali tűzcsapszekrény nyithatósága nem volt biztosított illetve el volt torlaszolva;
kiépített biztonsági irányfény, valamint menekülési útirányjelző rendszerek
üzemeltetése nem volt megfelelő;
kollégium közösségi terein és lakószobáiban nem kerültek kihelyezésre az épület
elhagyását segítő alaprajzok;
Tűzvédelmi Szabályzatok nem tartalmazták az 50 fő feletti befogadóképességű
helyiségek kiürítés számítását;
az elektromos berendezések és villámvédelmi berendezések időszakos
felülvizsgálatáról készült irat nem került bemutatásra;
az elektromos berendezések és villámvédelmi berendezések időszakos felülvizsgálata
során tapasztalt hibák kijavítására, igazolására vonatkozó iratot bemutatni nem tudtak.

Az ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére vonatkozóan 8 esetben hatósági
felhívás, kötelezés került kiadásra, 2 esetben az ügyfelek saját hatáskörben teljesítették a
hiányosságok megszüntetését és igazolták azt a tűzvédelmi hatóság felé, 1 esetben
utóellenőrzéssel vizsgáltuk a szabálytalanság megszüntetését.
Tűzvédelmi bírság a kollégiumi létesítmények részére nem került kiszabásra.
2021. december 01. és 2021. december 22. közötti időszakban összesen 26 alkalommal
hajtottunk végre célellenőrzéseket a megnövekedett lakossági forgalom biztonsága érdekében
karácsonyi vásárok és bevásárlóközpontok, üzletek, áruházak területén. Ebből első körben
19 helyszínen folytattunk le célellenőrzést, második körben szúrópróbaszerűen 7 helyszínen
folytattunk le ismételt ellenőrzést. A célellenőrzések során vizsgáltuk a tűzoltó készülékek
meglétét, megfelelőségét, az üzletek villamos berendezései tűzvédelmi felülvizsgálatának
megtörténtét, a villamos berendezések használatára vonatkozó előírások betartását, a használati
szabályok teljesülését, nyíltlángú eszközök biztonságos használatát. Továbbá vizsgáltuk a
bevásárlóközpontokban, áruházakban a kiürítési feltételek biztosítását, a menekülési útvonalak
állapotát.
Az ismételt ellenőrzések során ellenőriztük a kiürítésre számításba vett nyílászárók megfelelő
működését, kiemelt figyelmet fordítva az esetlegesen korlátozott szélességben nyíló
tolóajtókra. Tűzvédelmi bírságra okot adó tűzvédelmi szabálytalanságot a célellenőrzések során
nem tapasztaltunk.

- 14 A célellenőrzéseken, 5 helyszínen 10 darab hiányosság került feltárásra. A célellenőrzéseken
feltárt szabálytalanságokat, hiányosságokat 4 esetben 8 napon belül megszüntették, és a
megszüntetés tényét igazolták a Kirendeltség felé. 2 esetben kötelezést adtunk ki a
szabálytalanságok megszüntetése érdekében, valamint 1 esetben iratbemutatással történő
utóellenőrzés keretében vizsgáltuk a hiányosság pótlását.
A SEVER és Társa Kis- és Nagykereskedelmi Kft. ügyvezetője részéről bejelentést érkezett a
Kirendeltségre, mely szerint a 6724 Szeged, Vásárhelyi Pál út 3-5. szám alatti címen üzemelő
SEVER Center áruház területén, a beépített tűzjelző berendezést kiiktatták. A Kirendeltség
ügyintézői 2021. július 06-án helyszíni tűzvédelmi célellenőrzést folytattak le, mely során
megállapították, hogy az épület földszintjének észak-keleti felében bontási tevékenységet
végeztek. A bontási tevékenység során a beépített tűzjelző berendezés központját, illetve annak
részegységeit is elbontották. Az áruház hő- és füstelvezetésének vezérlő egységei szintén
elbontásra kerültek, így az épület teljes területén sem beépített tűzjelző berendezés, sem hő- és
füstelvezető berendezés nem üzemelt. A SEVER és Társa Kis- és Nagykereskedelmi Kft.
ügyfél terhére, a beépített tűzjelző berendezés üzemen kívül helyezése miatt 400 000,- Ft, a hőés füstelvezető berendezés üzemen kívül helyezése miatt 100 000,- Ft, így összesen 500 000,Forint tűzvédelmi bírságot szabtunk ki.

Hatósági-, szakhatósági eljárások, ellenőrzések, illetve bírság kimutatás
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Panaszokat és a közérdekű bejelentéseket a beérkezéstől számított harminc napon belül
elbíráltuk. A vizsgálat befejezésekor a megtett intézkedésekről vagy annak mellőzéséről – az
indokok megjelölésével – a panaszost, illetőleg bejelentőt írásban vagy elektronikus úton
haladéktalanul értesítésre kerültek, a belső szabályozóknak megfelelően az Igazgatóság
Hivatalán keresztül. Kirendeltségünk illetékességi területén jellemzően hulladékok tárolásával,
gyűjtésével, égéstermék elvezetőkkel és szabadtéri tárolásokkal kapcsolatban érkeznek a
bejelentések. Jellemző továbbá a lépcsőházi tárolásokkal és a közös helységekben történő
különböző anyagok, gépek tárolásával kapcsolatos megkeresés.

- 15 A tervezőkkel, beruházókkal az egyeztetéseket, konzultációkat folyamatosan végeztük. Az
ügyfelek mind a szegedi mind a makói ügyfélszolgálaton – előzetesen egyeztetett időpontban
– a hét bármely napján konzultálhatnak. 2021. első félévben az egyeztetéseket (amennyiben
lehetőség volt rá) online vagy elektronikus kapcsolattartással végeztük. Szükség szerint
illetőleg a második félévben a személyes találkozás lehetőségét biztosítottuk.

Iparbiztonsági szakterület:
Kirendeltségünk az iparbiztonsági szakterületen a Katasztrófavédelmi törvény hatálya alá
tartozó veszélyes üzemek ellenőrzésében és a veszélyes áru szállítás ellenőrzésében jogosult
eljárni.
Területünkön található veszélyes üzemek:
Felső küszöbértéket meghaladó üzemek:
 HEXUM Földgáz Zrt. (6750 Algyő, Külterület 01884/18. és 19. hrsz.)
 PRÍMAENERGIA Ipari és Kereskedelmi Zrt. (6750 Algyő, Téglás utca 01778/2.
hrsz.)
 MULTIGRADE Környezetvédelmi Kft. (6728 Szeged, Dorozsmai út 35.)
 MOL Nyrt. Algyői Telephely (6750 Algyő, 01748/1. és 157/1. hrsz.)
Alsó küszöbértéket meghaladó üzemek:
 FLORIN Vegyipari és Kereskedelmi Zrt. (6725 Szeged, Kenyérgyári út 17.)
 MEDIKÉMIA Ipari és Kereskedelmi Zrt. (6728 Szeged, Zsámbokréti sor 1/A.)
Küszöb érték alatti üzemek:
 Europe Match GmbH Magyarországi Fióktelepe (6724 Szeged, Bakay N. utca 7-9.)
 Pick Szeged Szalámigyár és Húsüzem Zrt. Központi telep (6725 Szeged, Szabadkai út
18.)
 Pick Szeged Szalámigyár és Húsüzem Zrt. Maros utcai gyáregysége (6721 Szeged,
Maros utca 21.)
 Szegedi Vízmű Zrt. Algyői Vízmű telep (6750 Algyő, 01278/6. hrsz.)
 UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6760 Kistelek, Tanya 491.)
 ContiTech Rubber Industrial Kft. (6728 Szeged, Budapesti út 10.)
 MOL Nyrt. Ásotthalom – Észak gyűjtőállomás (6794 Üllés, 019/65 hrsz.)
 FerroPharma Vegyipari Kft. (6766 Dóc, Erdősor 13.)
 SOLE MIZO Zrt. Szegedi Tejüzeme (6728 Szeged, Budapesti út 34.)
 Givaudan Hungary Kft. (6900 Makó, Királyhegyesi út 3.)
 Tanker Hungary Kft. (6728 Szeged, Vágány utca 3.)
 MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati (Győr) (6724 Szeged, Pulcz utca 44.)
Az üzemek veszélyeztető hatásai Szeged Megyei Jogú Város és Algyő Nagyközség
illetékességi területeit érintik. Mindkét településre készült külső védelmi terv, a hozzájuk
kapcsolódó gyakorlatokat a kirendeltség polgári védelmi felügyelője szervezi.

- 16 2021. évben folytatódott az előző évben megkezdett karbantartottsági ellenőrzés sorozat. Ezek
a küszöbérték alatti vállalkozásoknál tartottuk meg.
A veszélyes üzemekkel kapcsolatban feladata a kirendeltségnek a Belső Védelmi Tervek
Gyakorlatainak ellenőrzése. A vizsgált időszakban a MOL Nyrt 3 db, a Hexum Zrt., a
Multigrade Kft., a Prímaenergia Zrt., Florin Zrt. és a Medikémia Zrt. egy-egy sikeres
gyakorlatot tartott meg. Tapasztalatként elmondható, hogy az elmúlt 10 év elegendő idő volt
arra, hogy az üzemek megfelelő rutint szerezzenek a gyakorlataik megtartásához. A belső
védelmi tervet a legveszélyesebb eseményekhez kell készíteni, ezért üzemenként 2-3 szcenárió
felszámolását gyakorolják. Az évek során összegyűjtött jó tapasztalatokat kirendeltségünk a
későbbiekben a többi üzemmel is megosztotta. A vezetők érzik, hogy ezek a plusz feladatok a
saját biztonságuk növelését segítik elő, elvárják munkavállalóiktól, hogy komolyan vegyék a
védekezésben rájuk kiszabott feladatok teljesítését.
Az elmúlt közel egy évtized ellenőrzéseinek köszönhetően kirendeltségünk feltárta azokat az
üzemeket, melyek területén jelentős mennyiségű veszélyes anyag tárolását, felhasználását
végzik. A jelenleg nyilvántartott üzemeink azonosítása még 2012-2013. évben megtörtént. Az
új üzemek felderítéséhez az ügyintézők továbbra is figyelemmel kísérik a hatósági osztályhoz
beérkező kérelmeket. Figyelik az új beruházásokat és a már meglévők bővítési eljárásait.
Minden évben jól használható a NÉBIH által kiadott adatbázis, amiből kiválaszthatók a
növényvédő és termésnövelő szereket forgalmazó új vállalkozások, valamint nyomon
követhetők a már meglévő vállalkozások.
Illetékességi területünkön kizárólag közúti és vasúti veszélyes áru szállítás ellenőrzésére van
lehetőség. Kirendeltségünk területén sem a Tisza folyón, sem a repülőtéren nincs veszélyes áru
szállítás.
A vasúti veszélyes áru szállítás telephelyi ellenőrzésére mindösszesen 3 helyszín alkalmas.
Ezek a MOL Nyrt. Vasúti-Közúti Töltő és Gáztermék Tisztító, a MOL Nyrt. Vasútüzem (MÁV
REC) és a TANKER Hungary Kft. Mindhárom telephelyet kirendeltségünk évente ellenőrzi.
A RID vasúti ellenőrzéseit kirendeltségünk leggyakrabban Algyő Vasútüzem területén tartja.
Ez az az üzem, amelyről a MOL Algyői Telephely kiszolgálását végzik. Kirendeltségünk 15
alkalommal 146 db vasúti tartálykocsit ellenőrzött. Ez a szervezeti teljesítmény érékelés során
meghatározott mennyiségnek a 102%-a.
Közúti veszélyes áru szállítás ellenőrzéseit túlnyomó részt a határátkelőhelyekre tervezzük.
Illetékességi területen belül 5 db átkelő található, ebből 3 db Román és 2 db Szerb határon.
Ellenőrzés szempontjából az M43-as autópálya nem vehető figyelembe, mert az átkelőt nem
használhatják a veszélyes árut szállító járművek. Tiszasziget sem alkalmas ellenőrzésre, mert
azon az átkelőn kizárólag személyforgalom haladhat. Így a jelölt járművek az M5 Röszke és a
43-as főút Nagylak határátkelőhelyeket használhatják. A Kiszombori átkelőn engedélyezett a
teherforgalom 7,5 t-ig, azonban veszélyes áru szállítása nem.
A helyszínekből adódóan túlnyomó részt külföldi szállítók az ellenőrzés alanyai. A helyszínen
kiszabott bírságok befizetésében a POS terminálokon lebonyolított bankkártyás fizetés a
gyakorlat. A gépjármű vezetők általában 1-2 órán belül hozzájutnak a szükséges mennyiségű
pénzhez, és helyben be tudják fizetni a kiszabott bírságokat. Jelentősen lecsökkentve ezzel a
várakozási időt és a késedelemből adódó feszültségeket.
2021. évben 30 alkalommal 87 darab járművet ellenőrzött az állomány. Ez az éves előírt
mennyiségnek a 145%-a.

- 17 2 db ADR és 1 db RID bírságot szabtunk ki. Az ADR szabálytalanságok miatt összesen 450.000
Ft., a RID szabálytalanság miatt pedig 500.000 Ft. bírság megfizetésére adtunk ki kötelezést.
Az ADR bírságokat a gépjármű vezetők figyelmetlensége miatt szabtuk ki, egyik esetben a
tűzoltó készülék felülvizsgálati ideje járt le, a másik esetben a kötelezően készenlétben tartandó
felszerelések egy része nem volt meg. A RID bírságot a vonatkísérő okmányok hiányosságai
miatt szabtuk ki. A hatósági eljárások lezárultak, a kiszabott bírságokat megfizették. Az
eljárások ellen fellebbezést egyik esetben sem nyújtottak be.
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Polgári Védelmi szakterület:
A Szegedi KvK illetékességi területén lévő 44 településből 2 db I. katasztrófavédelmi
osztályba, 15 db II. katasztrófavédelmi osztályba, 27 település pedig III. katasztrófavédelmi
osztályba került. A besorolásnál kiemelt figyelemmel kezeltük a települések árvízi és belvízi
kockázatainak ATIVIZIG által történt besorolását. Az éves felülvizsgálatot 2021. év
szeptember hónapban végeztük az önkormányzatok bevonásával. A polgármesterek és a
katasztrófavédelmi szervek az összesített besorolásokat befolyásoló változtatásra történő
javaslatot nem tettek. A járványveszéllyel kapcsolatos 2020. évben meghatározott
besorolásokat nem volt indokolt változtatni.
Az érvényben lévő szabályzók szerint felülvizsgáltuk a Kirendeltség illetékességi területén lévő
települések, a járások valamint a Kirendeltség Veszély-elhárítási Terveit és azok mellékleteit
képező részterveket. A felülvizsgálat során pontosítottuk a kockázat-kezelési válaszokra és a
prioritási sorrendre vonatkozó részeket 2021 március 31-ig. Algyő-, és Szeged Megyei Jogú
Város esetében új külső védelmi terveket készítettünk.
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Szeged Megyei Jogú Város részleges külső védelmi terv gyakorlatát 2021. november 17-én
hajtottuk végre. A részleges gyakorlat során a Medikémia Zrt. üzemében feltételezett
dominóhatás került vizsgálatra törzsvezetési gyakorlat keretein belül.
A téli rendkívüli időjárásra való felkészülést a korábbi évek tapasztalatai alapján már október
hónapban megkezdtük és a feladat meghatározásoknak és a szabályzóknak megfelelően jártunk
el. A települések képviselőivel heti szintű kapcsolatot tartottunk és egyeztettünk a szükséges
intézkedésekkel kapcsolatosan.
A pandémiás helyzetre való tekintettel az év során folyamatos kapcsolattartás mellett a Magyar
Vöröskereszt segítségével és eszközeivel a kirendeltség illetékességi területén lévő
egészségügyi intézmények kérésére 7 helyszínen modul sátort telepítettünk, melyek fekete
öltözőként, mintavételezési helyként és várakozó helyként funkcionálnak a klinikák, kórházak
területén.
A rendkívüli időjárási tényezők közül a viharos szelek és a decemberi ónos esőzések hatására
történt veszélyes fákkal kapcsolatos beavatkozások voltak a jellemzőek. A kirendeltség
illetékességi területén lévő önkéntes mentőszervezetek 2021. évben 114 esetben kerültek
alkalmazásra. A különböző mentőszervezetek képességei jól kiegészítik egymást így gyakran
egymással együttműködve még hatékonyabban képesek a feladatok végrehajtására.
Kistelek, Balástya, Szatymaz és Szeged településeken több alkalommal, jó hatékonysággal
alkalmaztuk a Szeged ÖTE által működtetett vontatható emelőkosarat. A beavatkozások és a
kapcsolódó gyakorlatok során a megfelelő hatékonyságot, technikai korlátokat megismerve a
műszaki mentést vezetők is gyakrabban kérik a helyszínre a vontatható emelőkosarat.
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A rendkívüli időjárással kapcsolatos tapasztalatokról és a lehetőségekről több alkalommal is
tájékoztattuk a közbiztonsági referenseket, polgármestereket, az együttműködő és
társszerveket.
Ellenőrzések eloszlása 2021. évben:
 Egyéb ellenőrzés (gépszemle, kockázati helyszín)
 Fák, fasorok
 Árvízvédelmi védművek
 Belterületi belvízelvezetők

30 alkalommal
2 alkalommal
25 alkalommal
104 alkalommal

Az ellenőrzések tapasztalataival kapcsolatban ismét megállapítható, hogy minden település
végzi a meglévő belterületi csatornák tisztítását, kaszálását illetve, pályázati vagy saját
forrásból létesítenek, újítanak fel csatorna szakaszokat. A belterületi belvízelvezető csatornák
folyamatos karbantartás mellett alkalmasak a csapadékvíz elvezetésére, de a rövid idő alatt
lehullott extrém mennyiségű csapadék lokálisan okozhatnak károkat. Az elmúlt időszakban
leginkább Röszke és a Torontáli öblözet területén fordultak elő vízeltávolítással járó káresetek.
Az előzetes ütemterv alapján a Helyi Védelmi Bizottságok a tavaszi és az őszi soros üléseket is
a Megyei Védelmi Bizottság titkárával egyeztetve elektronikus úton történő szavazással online
szervezték meg. Az ülések alkalmával napirendi pontokként megtárgyalásra kerültek az
aktuális katasztrófavédelmi feladatok. A polgári védelmi felügyelő koordinálásával a
katasztrófavédelmi elnökhelyettesek, katasztrófavédelmi megbízottak megfelelően
tájékoztatják a HVB elnökeit és a HVB titkárokat a szükséges és esetleges feladatokról. A Járási
Hivatalok vezetőivel a rendszeres, legalább havi szinten történik egyeztetés és szükség szerinti
tájékoztatás, felkészítés.

- 20 Jelenleg 21 oktatási intézménnyel került sor (általános) együttműködési megállapodás
megkötésére, miszerint a Kirendeltség és Tűzoltóságok szervezésében teljesítik a tanulók a
katasztrófavédelmi közösségi szolgálatot. A 2021. évben a kialakult helyzet miatt csak
korlátozottan és főleg a nyári időszakban tudtunk közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatokat
végezni. 2021. évben 76 tanuló vett részt a kirendeltség által biztosított katasztrófavédelmi
közösségi szolgálatra biztosított eseményeken.

Összegzés, Értékelés
A Kirendeltség az elöljárói és társadalmi elvárásoknak megfelelően betöltötte a közbiztonság
erősítése, a lakosság életének és anyagi javainak védelme érdekében alaprendeltetéséből fakadó
feladatát. Meghatározó szerepet tölt be a közbiztonságában, a katasztrófák hatósági
megelőzésében, az illetékességi területen bekövetkező veszélyhelyzetek kezelésében, mentés,
védekezés szervezésében és irányításában, a káros következmények felszámolásában, a
helyreállítás-újjáépítés feladatainak végrehajtásában. Nagy hangsúlyt fektetettünk az egységes
jogalkalmazás erősítésére, a beruházások megvalósításának hatósági és szakhatósági eljárások
lefolytatásával történő támogatására, az e-ügyintézéssel, valamint a bürokráciacsökkentéssel és
az adminisztratív terhek enyhítésével kapcsolatos célkitűzések hatósági folyamatok során
történő végrehajtására.
Az állomány elkötelezettségét tükrözi a káresetek, a rendkívüli események kezelése érdekében
végzett munkája, a megelőzés és a lakosság felkészítés területén kifejtett tevékenysége, a
jogszabályokban rögzített ügyekben folytatott hatósági feladatellátás.
A Kirendeltség teljesítette a 2021. évre vállalt célkitűzéseit. Hatékonyan támogatta az
illetékességi területen működő önkormányzatok védelmi igazgatási feladatait, és megfelelően
biztosította a működési terület lakosságának élet-, és vagyonbiztonságát. Ezen feladatok
végrehajtásában nélkülözhetetlen volt az illetékességi területünkön lévő önkormányzatok,
közintézmények, társszervek, gazdálkodó szervezetek és önkéntes közreműködők segítsége.
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