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JEGYZŐKÖNYV 
 

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 
 
Az ülés  

 időpontja: 2022. június 29. 

helye: Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltsége 

6769 Pusztaszer, Kossuth utca 45. 

minősítése: nyilvános 

jellege: rendes 

sorszáma: 2022/8 

 
Jelen vannak: 
 Máté Gábor polgármester 

Bitó Zsolt képviselő 

Katona Mária képviselő 

Kósáné Buknicz Mária képviselő 

Körmendi Zsuzsa képviselő 

Nagy Emese képviselő 

Sági Mihály képviselő 

dr. Jaksa Tibor jegyző 

Tóth Mónika jegyzőkönyv-vezető 

Hiányzik: 

 - 

 
Máté Gábor polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait, köszöntöm a 
Kormányhivatal részéről már régóta nem látott kolleganőket, de nagyon örülünk, hogy itt vannak, 
Dr. Vékány-Sándor Katalint köszöntöm és Szalai Gabriellát. Úgy látom, hogy a témáinkhoz tartozó 
személyek is többségében jelen vannak. Megállapítom a képviselő-testület teljes létszámmal 
határozatképes. Mivel elég sokan vannak, akik nem mindig vannak itt, ezért mondom, hogy a 
jegyzőkönyv készítés érdekében hangfelvétel készül a képviselő-testület üléséről. Előzetesen 
jelezném még a képviselőknek és meghívottjainknak is, hogy aki a végéig itt tud maradni akkor 
utána kimennénk Munkástelepre megnéznénk az aszfaltos út állapotát, hogy milyen lett. A napirendi 
pontokkal kapcsolatosan mindjárt elébe mennék két további napirendi pontra teszek javaslatot a 
bizottsági ülésen is megtettük ezt. Egyik javaslat az a Kistérségi Többcélú Társulásnak az 
együttműködési szabályzatát kellett korrekciózni az előírásoknak meg a változásoknak megfelelően. 
Jegyző úr majd elmondja. Egyébként jelentősebb érdemi változtatások nincsenek, formai kérdésről 
van szó. Én az egyebekben szerettem volna ezzel foglalkozni, de mivel a márciusi ülésünkön a 
Szerapisz támogatásával kapcsolatosan a képviselő-testület olyan határozatot hozott, hogy a júniusi 
testületi ülésen napirendi ponton fogunk foglalkozni ezzel a dologgal, ezért egy további napirendi 
pontra teszek javaslatot, ami az egészségügyi szolgáltatások a 24 órás ügyeleti szolgálat és a 
járóbeteg szolgálat további támogatásával kapcsolatos információt, illetve egy határozathozatal 
lenne a téma. Van-e a napirendi pontokhoz kérdés vagy további javaslat? Amennyiben nincs, akkor 
aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás módja: nyílt 
A szavazás számszerű eredménye: 
7 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
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49/2022.(VI.29.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az alábbi napirendi pontok 
megtárgyalását: 
 
1.) Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. beszámolója 
2.) Beszámoló a védőnő munkájáról 
3.) Beszámoló a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola Pusztaszeri Telephelye munkájáról 
4.) Beszámoló a Kisteleki Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde Csizmazia György Tagóvodája 

munkájáról 
5.) Beszámoló a háziorvos munkájáról 
6.) Beszámoló a fogorvos munkájáról 
7.) Dr. Balikó Katalin fogorvos megbízási szerződésének meghosszabbítása 
8.) Beszámoló a fogorvosi praxisjoggal kapcsolatos szerződés előkészítési munkáiról 
9.) Beszámoló a közművelődési referens munkájáról 
10.) A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár szakmai tájékoztatója 
11.) A Vízközmű Szolgáltató Kft. megszüntetése 
12.) Együttműködési megállapodás a Packeta Hungary Kft-vel 
13.) A Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 
14.) A Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. és a Kisteleki Térségi Járóbeteg 

Szakellátó Kft. 2022. évi finanszírozásának felülvizsgálata 
15.) Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről 
16.) 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: Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. beszámolója 
 
Máté Gábor polgármester: Első témánk a Csongrád Megyei Kegyeleti Kft beszámolója. Írásos 
beszámolót kaptunk. Én kértem az igazgató úrtól, hogy a hosszú teljes kft beszámoló helyett inkább 
egy Pusztaszert konkrétan érintő témákról számoljon be nekünk elsősorban. Mondta a Varga György 
úr, hogy valószínű nem tud megjelenni a testületi ülésünkön, viszont a helyi képviselőjét Julikát 
minden képpen delegálni fogja. Ha valakinek kérdése van, ha Julika tud válaszolni rá, válaszol, ha 
nem akkor pedig továbbítja igazgató úrnak a kérdést és akkor ő majd a későbbiekben megválaszolja.  
 
Szász Julianna: Nekem küldött egy rövid beszámolót.  
 
Máté Gábor polgármester: Azt mi is megkaptuk. Nem kell felolvasnod. Csak hogy lássad te is, 
hogy milyen információ van a rendelkezésünkre bocsátva. Ha ehhez hozzátennél valamit, akkor 
természetesen meghallgatjuk. Ha a képviselőknek lesz kérdés azt elmondják és ha tudsz válaszolni 
válaszolsz. 
 
Szász Julianna: Ehhez különösebben nem tennék hozzá semmit.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Képviselők részéről?  
 
Bitó Zsolt képviselő: Egy dolog merült fel bennem. Amikor egy általános iskoláról beszélünk és egy 
általános iskolából akármi miatt elviszik a gyerekeket Kistelekre vagy valahova akkor az okokat az 
iskola működésében lehet keresni, de itt a beszámolóban egyáltalán nem értem, hogy mennyire 
szoros az összefüggés, ez egy kérdés lesz. Mennyire szoros az összefüggés a temetés szervezése, 
lebonyolítás színvonala és az között, hogy valaki itt akarja eltemettetni a halottját. Az én gondolat 
menetemben nem vagyon vannak párhuzamok.  
 
Máté Gábor polgármester: Szerintem félreértésben vagyunk. Nem az hogy itt temeti-e el a 
hozzátartozó a halottat, hanem hogy kivel temeti el. Erre valamilyen módon reakció a beszámolóba, 
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hogy az előző képviselői a Kegyeleti Kft-nek nem a lakosság megelégedésére végezték a munkájukat 
ilyen-olyan okok miatt. Az egyik a gondatlansága a másik pedig a stílusa miatt. Diszkréten utaltak 
rá, aki ismeri a helyzetet, az tudja, hogy mik voltak évekkel ezelőtti dolgok. Ez nagyon nagy eróziót 
jelentett a Kegyeleti Kft érvényesülésében. Ilyen alapon a kisteleki és sándorfalvi cég elvitték a 
szolgáltatás jelenős részét és a szokásokat nagyon nehéz átvinni más irányba. Rajta vagyunk 
természetesen, egyelőre a Kegyeleti Kft részéről türelem látszik és pozitív hozzáállás a dolgokhoz.  
 
Szász Julianna: Most nehéz helyzetbe vagyok, mert nagyon nehéz ezt a módot megtalálni, hogy 
hogyan is tájékoztassuk az embereket, mert amikor hozzám jönnek a ravatalozást kifizetni, akkor 
meg vannak lepődve és ezt nem tudom milyen módszerrel lehetne megelőlegezni, hogy egy kicsit 
tájékozottabbak legyenek. Fogalmam nincs.   
 
Katona Mária képviselő: Először is, hogy miért vannak meglepődve? A következő kérdésem pedig, 
de valószínűleg meg is kaptam a kérdésemre a választ, akkor más szolgáltatóval intézték a temetést 
azért csak kettő temetés van itt megemlítve a 2021-es évre. Illetve örömmel olvasom, hogy meg 
vannak elégedve munkáddal, hogy végre olyan ember képviseli őket, akivel ők is meg vannak 
elégedve. Köszönet és hála neked. Meg amit az utolsó bekezdésben írtak, hogy ez a mindenszenteki 
fény installáció úgy tűnik, hogy nagyon bevált és tetszést vált ki.  
 
Szász Julianna: Igazából a Kegyeleti Kft valamiért kivonult a közösségi szemléletből. Egy egyszerű 
példát mondok, ha elmennek az Ambrus temetkezéshez ott megcsinálják a számlát és a következő 
lépés az, hogy hozzám jöjjenek. Ilyenkor meglepődnek, hogy miért kell hozzám jönni és a nevemet 
is akkor hallják és mondják, hogy ők ezt nem is tudták. A korábbi ügyintézőhöz nem szerettek menni, 
ezért is nehéz ezt visszahozni. Nekem is nagyon kellemetlen, de rajta vagyok és megpróbálom. Sok 
munka kell ehhez és türelem.  
 
Máté Gábor polgármester: Egy nagyon intim dolog a temetés kérdése. Elrontani nagyon könnyen 
el lehet a dolgokat, a múlt időben nem volt jó iránya ennek a dolognak. Julikának aztán ezzel elég 
sok dolga van, mire ez a szemlélet és információ megváltozik.  
 
Körmendi Zsuzsa képviselő: Én csak annyit szerettem volna, hogy tudjunk arányosítani, hogy 
hány temetésünk volt 2021-ben ezt tudjuk-e vagy hány halottunk volt a faluban?  
 
Szász Julianna: 25. 
 
Nagy Emese képviselő: Nyilván sokkal kedvezőbb ár fekvés akkor, hogyha a Kegyeleti Kft-vel mert 
egyébként hangosítással meg egyéb különböző plusz díjak vannak hogyha egy másik temetkezési 
vállalat végzi a temetést. De így ahogy mondja Juli, lehet, hogy ez sokan nem tudják, csak akkor 
szembesülnek vele, mikor már ott vannak a számlák.  
 
Szász Julianna: Igen, elég kemény kritikát szoktam ez végett kapni, amit lenyelek, nem szólok 
érte, de azt sem tudják az emberek, hogy ha most hozzám fordulnak a hozzátartozók azt sem tudják, 
hogy nekik utána már egy lépést sem kell tenni. Próbálom elmondani, de minden nap nem 
foglalkozhatok vele, hiszen van más tevékenységem is.  
 
Máté Gábor polgármester: Annyit mondok, hogy ugye minden hirdetőn kint van a kft hirdetése, a 
temetőn kint van a hirdetése, az előző Hírfutárba szó szerint több mondatban nem csak 
megemlítésként, hanem részletesen kielemezve foglalkoztam én a saját cikkemben azzal, hogy a 
Kegyeleti Kft tevékenysége milyen formában változott és ki, mihez, hogyan fordulhat. Azt gondolom, 
hogy egy összetett marketing eredménye lehet csak az, hogy egy kicsit átlépjünk ezen a dolgon. Ha 
folyamatosan vannak pozitív tapasztalatok és információk én úgy gondolom, hogy a következő 
újságba is beszélhetünk erről és még tovább erősíthetjük. Akár ennek kapcsán, hogy többen nem is 
tudják, hiába volt leírva. Nem foglalkoztak vele vagy átléptek rajta, hogy teljes körű szolgáltatás van 
a Julinál. Odáig eljuthatna az önkormányzat, hozhatna egy olyan rendeletet, hogy kizárólagosságot 
ad a Kegyeleti Kft-nek a pusztaszeri temetőben való temetésre. Én ezt viszont nagyon nem 
szeretném. Vannak erre példák, van több ilyen példa is. Ott viszont a teljes temető kezelését a kft 
végzi és akkor ő rendelkezik róla, és ha mégis mást akarsz akkor annak ilyen meg ilyen plusz 
költségei vannak. Én azt gondolom ahogy Juli mondta, türelem kell most ehhez meg szépen 
türelemmel mondani az információkat az emberek felé. Ezzel együtt azt gondolom az se lenne jó, ha 
hallom, hogy meghalt xy és mindjárt rohannánk oda, hogy akkor most velünk temettessenek.  
 
Szász Julianna: Igen, ez egy kicsit durva dolog, de én is föl akartam azt hozni. Tudván tudom, hogy 
vannak települések, ahol senki mást nem engednek be. Kistelek, Sándorfalva ugyanez és akkor ott 
csak ők végzik senki más nem teheti meg. Itt Pusztaszeren meg ugyanúgy ők is idejönnek meg más 
is idejön. Ez lett volna a következő lépésem, de a választ már megadtad rá, hogy nem szeretnéd.  
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Máté Gábor polgármester: Én személy szerint. Persze a képviselők határozhatnak másképpen. 
Tűzhetünk napirendi pontra ilyet, hogyha igény van rá, hogy hozzunk-e ilyen határozatot.  
 
Sági Mihály képviselő: Zsoltinak az első mondatából úgy értettem, hogy elviszik innen a 
halottjainkat. Nem viszik el, félre érthető volt, hanem én azt tapasztalom, hogy magával az egész 
pusztaszeri temetkezéssel mindegy, hogy ki gyakorolja a temetést, biztos, hogy meg vannak 
elégedve, hisz a vidéken elhunyt pusztaszerieket is hazahozzák ide. Valószínűleg nem az a gond. Azt 
tudni kell, hogy ha valamit elrontunk azt nagyon könnyű elrontani, és bizony hosszú napok, évek 
kellenek ahhoz, hogy azt visszaállítsuk. Most mit a bizottság elnöke szeretném mondani, hogy a 
bizottság egyébként a beszámolót elfogadásra javasolta. Köszönöm szépen.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen.  
 
Katona Mária képviselő: Még annyit szeretnék mondani, hogy említetted az előbb, hogy az előző 
Hírfutárban adtál információkat, de mivel a te neved alatt futott. Mi lenne, ha most egy külön cikkben 
a Kegyeleti Kft-ről szóló cikkben jelenne ez meg.  
 
Máté Gábor polgármester: Kifejezetten erre koncentrálva a beszámoló kapcsán is 
rámozdulhatunk, hogy miért van ez és akkor elbeszélgethetünk róla, hogy ez valószínűleg miből 
adódik. Rá kell erre erősíteni, ez az eszköz áll a rendelkezésünkre. Azt már én nem gondolom, hogy 
olyan irányba kellene mennünk, hogy kizárólagosságot adni vagy egy ilyen direkt marketinget 
csinálni a temetésből.  
 
dr. Jaksa Tibor jegyző: Jogszabály szerint nem lehet kizárni temetkezési vállalkozókat egy-egy 
helyről. Az, hogyha a Kegyeleti Kft-nek átadjuk az egész köztemetőnek az üzemeltetését, 
karbantartását, az egy dolog, akkor is be kell, hogy engedjék a dolgot. Azt tudom én is, hogy a 
gyakorlatban a cégek kartelleznek.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen. Egyéb kérdés van-e?  
 
Körmendi Zsuzsa képviselő: Én még csak annyit szeretnék, de ez is csak a tájékozatlanságom 
miatt, hogy azt hallottam, hogy nem kizárható, de ilyenkor, ha külsős nem általunk szerződtetett 
cég temettet, arra nincsen külön díj?  
 
Máté Gábor polgármester: De van. Éppen a Kegyeleti Kft-nek kell fizetnie a ravatalozó használati 
díjat. Minden egyes temetésnek részese a Kegyeleti Kft mert Julika minden egyes temetésen ott van 
a hangosítást, a nyitást, a takarítást, a használati eszközöknek a bérleti díját, egyéb dolgokat. Van 
a Kft-nek az idegen temetésekből is bevétele, de az lenne jó, ha teljes körű szolgáltatást nyújtana 
vagy legalábbis nagyobb arányba részesülne a teljes körű szolgáltatások terén. Egyébként minden 
egyes temetés, aki a ravatalozóba be akar menni fizet ezért természetesen.  
 
Szász Julianna: Igen, ez lenne az a ravatalozási díj, ami jelenleg a Kegyeleti Kft részéről 23 875 
forint és akkor ebbe benne van a zene szolgáltatás, audió használat a ravatalozás, amit én csinálok. 
A másik cégnek csak a dolga, hogy ő elhelyezze az elhunytat a sírba.  
 
Máté Gábor polgármester: Meg a fuvarozás, ha van ilyen, meg a hamvasztás szervezés. A 
Kegyeleti Kft a bejelentéstől az utolsó koszorú fölrakásáig mindent képes megoldani.  
 
Szász Julianna: Mikor elvállaltam ezt a munkát én sem gondoltam, hogy ennyire nehéz lesz. 
Tulajdonképpen fizetés csak akkor jár, ha egy teljes körű temetés szervezés van. Van némi havi 
minimum fizetés 20 órára, de az nagyon minimális. Nyilván azért nem fizetés és jogosan nem fizet 
a Kegyeleti Kft amikor az Ambrusék vagy a Lévaiék temetnek akkor én azért egy fillért nem kapok 
és mégis ott kell lennem levezetni a temetést. A ravatalozást előkészíteni, mert ez az én dolgom.  
 
Máté Gábor polgármester: Azt gondolom az önkormányzat részéről egy újabb reakciót a Hírfutár 
irányába minden képpen megtehetünk. Egy fél oldalnyi kifejezetten erről szóló információ megjelenik 
azzal valamit lépünk tovább ebbe a dologba. Egyéb kérdés van-e?  
 
Nagy Emese képviselő: Köszönöm szépen neked a munkádat és a beszámolót is a Kegyeleti Kft-
nek. Nekem csak az jutott eszembe, hogy évente egyszer a közeljövőre tekintettel a 
temetőgondnoknak is lehetne szólni, hogy legyen itt vagy legalább egy évben egyszer. Most van egy 
olyan kérésem, hogy van olyan pad, ami szét van törve vagy a leszedett koszorúk elhelyezése, hogy 
a kukák nincsenek nyitva, hogy az üveget ne egy helyre dobálnák bele a koszorúkkal. Ilyenkor 
lehetne a temetőgondnokkal is beszélni.  
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Máté Gábor polgármester: Szerintem ettől függetlenül is lehet. Nem hiszem, hogy testületi ülés 
témája lenne ez. Azonnal, ha ilyen információ vagy tapasztalás van nekem kell szólni vagy a Péternek 
kell szólni. Ezzel együtt a Pétert meghívhatjuk a jövőben. Ugye ez itt a kft beszámolója, de semmi 
gond. Azt gondolom ezen a téren is nagyon sokat léptünk előre, de minden egyes apró jelzés azt 
gondolom fontos, mert én sem veszek észre mindent, ő se biztos, hogy mindent észrevesz, vagy 
nem látja problémának. Vagy amit esetleg valaki problémának lát valójában nem az és van rá 
magyarázat, hogy miért van úgy, mert nem az elhanyagoltság az oka, hanem valamilyen más téma. 
Köszönöm.  
 
Nagy Emese képviselő: Köszönöm szépen.  
 
Máté Gábor polgármester. Meg fogjuk hívni a Péter a következőkben, erre oda fogunk figyelni, 
ehhez kötődően. Szerintem jó ötlet és semmi akadálya ennek. Köszönöm. Akkor aki elfogadja a 
beszámolót, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás módja: nyílt 
A szavazás számszerű eredménye: 
7 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
50/2022.(VI.29.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. beszámolója 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. 
beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. 
4.) Irattár 
 
2. napirendi pont: Beszámoló a védőnő munkájáról 
 
Máté Gábor polgármester: Julikának megköszönjük a munkáját a kitartást, türelmet. Hozzám 
mindig jöhetsz, ha problémád van. Következő napirendi pont a védőnő munkájának beszámolója. 
Annát már egyszer fogadtuk itt a képviselő-testületi ülésen nem is olyan régen, mert a múltja még 
nem olyan hosszútávú a pusztaszeri szolgálatban. Viszont ahhoz már elég lehet, hogy meglátásai, 
észrevételei, benyomásai legyenek és hogy ezeket az első etapból hozzá jussunk. Megkaptuk a 
beszámolóját is Annának. Tetszik benne az, hogy egyszerű és teljesen közérthető. Közvetlen 
hangnemben és lényegre törő információkat kaptunk. Szóban valamit hozzá szeretnél-e tenni esetleg 
az írásos anyaghoz?  
 
Rózsa Anna: Úgy érzem kifejtettem mindent, amit szerettem volna így a munkámmal kapcsolatban. 
Nem tudom esetleg van-e valakinek kérdése?  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Átadom a képviselő-testületnek a szót.  
 
Kósáné Buknicz Mária képviselő: Köszönjük szépen a beszámolót. Nekem is nagyon tetszett a 
beszámoló, olyan közvetlen hangvételű és ez a rövid idő alatt nyilván leírtál mindent, ami szükséges 
és ami tükröződik is itt a munkádból és a lelkesedést is tapasztalom rajta. További lelkesedést 
kívánok és jó munkát. Köszönöm szépen.  
 
Rózsa Anna: Én is köszönöm.  
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Katona Mária képviselő: Én is köszönöm a beszámolót és én tanúsítani tudom, hogy az iskolában 
rendszeresen találkozom Annával és tényleg nagyon jó a folyamatos kapcsolattartásnak az egyik 
jele. Valószínűleg az én tájékozatlanságom és kíváncsiságom, hogy ki a nőgyógyász, aki kijár ide?  
 
Rózsa Anna: A Balogh István doktor úr.  
 
Katona Mária képviselő: Kistelekről?  
 
Rózsa Anna: Igen.  
 
Katona Mária képviselő: Következő, olvastam itt az utolsó bekezdésben a baba-mama klubot. Ez 
a gyerekesély baba-mama klubja mellett van vagy ennek folytatása lesz, mert tudom, hogy most 
véget ér a gyerekesély pályázat.  
 
Rózsa Anna: Én egy olyasmit szerettem volna elindítani és akkor mondták az anyukák, hogy már 
létezik egy ilyen. Feljött az igény arra, hogy az anyukák szemszögéből közelítenénk meg. Nekik is 
vannak olyan problémáik, amiket otthon mondjuk nem tudnak megbeszélni mert inkább csak a 
gyerekekkel vannak otthon. Tudom, hogy most megszűnt ez a másik baba-mama klub így most már 
vegyesben lesz. Van, amikor szülői témákat hozok fel, van amikor pedig ilyen mondókás dolgok 
lesznek.  
 
Katona Mária képviselő: Úgy emlékszem, hogy a korábbi gyerekesély pályázatnak a dolgai ott a 
védőnőnél van elhelyezve vagy az óvodában van?  
 
Máté Gábor polgármester: A Szociban van.  
 
Katona Mária képviselő: Köszönöm szépen. Akkor azokat tudjátok majd használni a továbbiakban 
gondolom.  
 
Rózsa Anna: Vannak eszközök, nem tudok róla.  
 
Katona Mária képviselő: Igen, az előző gyerekesély pályázatból itt maradt dolgok.  
 
Máté Gábor polgármester: Katival vedd föl a kapcsolatot mert ő valamilyen módon benne van 
ebbe a témába. Nekem az nagyon tetszett egyébként, hogy alternatívák meg ötletek is megjelentek. 
Azt gondolom nem tőlünk kell induljon ez az igény, hanem egyrészt a szakmából másrészt pedig az 
érintett szülőktől. Ha erre érzékenyek vagyunk, oda tudunk rá figyelni, meglátjuk ezt az igényt, 
akkor nekünk feladatunk, hogy próbáljuk meg olyan irányba terelni, amiből érték is tud lenni. Az 
egész témához még azért mondanék annyit, hogy még mindig nem kerek egyébként az Annának a 
munkaszerződése mert a védőnői felügyelet a mai nap is megkeresett egyrészt, hogy itt is bele 
kellett tennünk valamelyik dokumentumba az ügyeleti időpontokat ezt most hiánypótoltuk ebben a 
témában. Kérdezték, hogy mit jelent az, hogy a méahnyakrák szűrést szüneteltetni akarjuk miközben 
benne van a működési szerződésbe? Mondtam, hogy szüneteltetni szeretnénk, nem akarjuk egyelőre 
csinálni mert Annának kezdő védőnőként még a legkisebb gondja is nagyobb annál, hogy most még 
ilyennel terheljük. Meddig akarjuk ezt? Mondtam, hogy határozatlan időre, lehet, hogy két hét, lehet, 
hogy három hónap, lehet, hogy három év, nem tudom megmondani. Mi pillanatnyilag szüneteltetni 
akarjuk ezt a szolgáltatást, de nem akarjuk megszüntetni, mert az bonyolultabb lenne. nem tudtak 
választ adni, hogy akkor most ez így jó vagy nem. Majd megkérdezik a vezető védőnőt. Most 
ennyiben maradtunk a védőnői megbízási szerződés kapcsán.  
 
Sági Mihály képviselő: Ritkán tapasztalja a képviselő-testület, de ma többször, hogy a Kegyeleti 
Kft-t a bizottság elfogadásra javasolta, viszont a védőnői beszámolót csak tárgyalásra találtuk 
alkalmasnak, mert szerettük volna, ha a képviselő társaink is hozzászólnak. Azt akartam ebből 
kihozni, hogy tárgyalásra alkalmasnak és én is örülök ennek a kis rövid beszámolónak, ami mindent 
tartalmaz amire én kíváncsi lettem volna. Külön örülök annak, hogy a rövid idő alatt is legalábbis a 
beszámolóból az derül ki, hogy talán megtalálja a közös hangot a pusztaszeri kismamákkal. Ennek 
én nagyon örülök mert én is az az ember típus vagyok, hogy azt szeretem amikor valaki 
kezdeményez valamit és ahhoz kér segítséget nem az, hogy csináljátok és majd én segítem. Én sok 
sikert kívánok magának! 
 
Rózsa Anna: Köszönöm szépen.  
 
Nagy Emese képviselő: Köszönöm a beszámolódat Anna. Meg szeretném erősíteni, hogy valóban 
egy nagyon lendületes nagyon sok jó öltettel előálló védőnőnk van. Nagyon kedves munkatárs, 
nagyon jó vele együtt dolgozni. Úgy látom nem csak mi szerettük meg, hanem a szülők is meg a 
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kismamák is és a kisbabák is. Az Anna úgy gondolom nagyon jó helyen van most itt. A méhnyakrák 
szűréssel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy neked van-e ehhez valamilyen tanfolyamod, mert 
én úgy tudom, hogy az Ica elvégzett egy tanfolyamot.  
 
Rózsa Anna: Nekem alapból benne volt.  
 
Máté Gábor polgármester: Ez az én és Anna döntése volt. Mi egyelőre ezzel nem akarunk 
foglalkozni, többek között azért, mert nem is nagyon volt rá igény.  
 
Nagy Emese képviselő: Köszönöm.  
 
dr. Jaksa Tibor jegyző: Jó lenne, ha egyszer majd megint ebben az országban jogszabályok alapján 
dolgoznánk, nem az ügyintézőknek a bemondása alapján. Hanem mint régen, le volt írva, hogy mi 
kell egy védőnő működési engedélyeztetéséhez, meg milyen nyomtatványt kell használni, és azt 
beadtuk a megfelelő mellékletekkel. Nem pedig most így gondolomra ideszólok már, és ezt 
produkáljuk, meg azt produkáljuk.  
 
Máté Gábor polgármester: Annyit tennék én hozzá, hogy ez egy pályázatos történet volt, bizonyos 
eszközök ez az amaz, ezen keresztül jöttek nem tudom itt maradnak-e vagy sem. Ha bármilyen 
eszközre szükség van vagy bármi olyan alkalmasságot kell produkálni, akkor szóljál és igyekszünk 
megoldani tehetségünkhöz és az anyagi lehetőségeinkhez képest. Láttad, hogy a testület mellette 
áll ennek a dolognak. Nem hiszem, hogy ha elérhető dolgok lesznek, azok ne lenne megoldható.  
 
Rózsa Anna: Rendben.  
 
Máté Gábor polgármester: Egyéb kérdés? Aki elfogadja a beszámolót, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás módja: nyílt 
A szavazás számszerű eredménye: 
7 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
51/2022.(VI.29.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Beszámoló a védőnő munkájáról 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a védőnő munkájáról szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) Rózsa Anna védőnő 
4.) Irattár 
 
3. napirendi pont: Beszámoló a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola Pusztaszeri 
Telephelye munkájáról 
 
Máté Gábor polgármester: Következő témánk általános iskola beszámolója. Iskola vezető úr nincs 
jelen.  
 
Sági Mihály képviselő: Tisztelt képviselő-testület! Nem folytatta tovább Gábor a mondatát, ezt a 
napirendi pontot is csak tárgyalásra alkalmasnak találtuk mert volna a bizottságnak is meg másnak 
is kérdése a beszámolóhoz. Tisztelettel kérdezem, hogy hogyan tovább? Így fogadjuk el ahogy van?  
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Máté Gábor polgármester: Nem, kérdéseket meg lehet fogalmazni azt tudom továbbítani és utána 
emailen keresztül a válaszokat is meg tudom adni majd, vagy Kati bizonyos kérdésekre tud 
válaszolni. Így az iskola valamilyen szinten képviseltetve van, ha nem is hivatalosan, de informálisan 
igen.  
 
Sági Mihály képviselő: Mint képviselő az a véleményem, hogy egy évben egyszer van beszámolója 
az iskolának a munkájáról, tudom, hogy nem mi vagyunk a fenntartók, de talán megérdemelné ez a 
képviselő-testület az, hogy a helyi vezetője vagy esetleg az intézmény fenntartója is részt vegyen 
ezen, hisz nem megyünk el szó nélkül az iskola munkája mellett. Mind anyagiakkal mind erkölcsileg 
mi a helyi iskolát úgy tudom, hogy nagyon szépen segítjük. Nem minden településen van ez egy. Én 
úgy gondolom, hogy minden féle képpen szóvá kellene tenni, és én ezt képviselőként javaslom nem, 
mint bizottság hisz nem beszéltünk róla, hogy azért ezt jegyezzük meg, hogy elvártuk volna a helyi 
intézmény telephely vezetőt vagy az Ibolyát is erre a beszámolóra. Köszönöm szépen.  
 
Máté Gábor polgármester: Ezt a véleményt természetesen továbbítom az iskola vezetés felé. 
Valami konkrét kérdés?  
 
dr. Jaksa Tibor jegyző: Az igazgató asszonyt kétszer próbáltam fölhívni hivatali számról, nem 
hívott vissza bennünket.  
 
Nagy Emese képviselő: Én a továbbképzéseket szeretném tőled megkérdezni, hogy mit takarnak 
ezek a fantázianevek?  
 
Katona Mária képviselő: Konkrétan tudom mondani, mert én is részt vettem mind a kettőn. A 
Prekog Alfa Kft-nek van egy ilyen programja, aminek keretében akkreditált 30 órás pedagógus 
továbbképzéseket tart. Szándékosan olyan helyeken, ahol elvileg a pedagógusok nehezen jutnak el 
egyébként. Rendszeresen ilyen hétvégi továbbképzésekről van szó, péntek, szombat, vasárnap. 
Wellness hotelekbe, ami csapat építésre is nagyon jó. Ingyenes továbbképzésekről van szó, aminek 
a feltétele az, hogy vasárnap mielőtt mi elhagyjuk a helyszínt mi le is vizsgázunk. Péntek, szombat, 
vasárnap mi részt veszünk az előadásokon és beszámolunk záró dolgozattal ezt a 30 órát. Azért is 
jó, mert négy település tartozik össze a Szent Miklósba és Ibolya ki szokta használni a lehetőségeket 
és arra a pénteki napra rakunk tanítási nélküli munkanapot, hogy el tudjunk menni minél többen. 
Ilyenkor mód van arra is, hogy ne csak az új ismeretekkel gazdagodjunk, hanem egymással is a 
négy tagintézmény pedagógusai együtt lehessenek, beszélgessünk és jól érezzük magunkat együtt 
is.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Csak jeleznék egy dolgot a bizottsági ülésen merült fel a 
négy táblázat értelmezése. Eredetileg a tanulók név szerint voltak megjelenítve és elkezdtem 
gondolkodni, hogy miért csak négy. Rájöttem, hogy a 6. osztályban négy fő van. A neveket én 
személyesen szedtem ki belőle. Én úgy értékelem az iskola teljesítményét, hogy nagyon nyugodt, 
nagyon higgadt az iskolai hangulat, amit én most így látok belőle. A betanító tanárok, akik nem 
Pusztaszeren vannak régóta alkalmazásban, hanem utazóként kerülnek ide Pusztaszerre mindenki 
nagyon szeret idejönni, úgy a kollektívához, mint a gyerekekhez is. Mindenki felüdülésnek érzi azt, 
hogy Pusztaszeren lehet. Az is megnyugtató számomra, hogy kezd fiatalodni a kollektíva. Több fiatal 
van most már azért a csapatban, ez az ért fontos, mert az elmúlt évtizedben nagyon durva lett a 
korfája a tantestületnek abból adódóan, hogy 30 évvel ezelőtt 30 év alatti volt a tantestület. Ez egy 
stabil tantestület lett aztán. Külön nagyon örvendetes számomra, hogy helyi fiatalok által történik a 
fiatalodás, szerintem ez nagyon jó.  
 
Körmendi Zsuzsa képviselő: Ezt akárki is írta, mert azt nem találtam meg benne, ki kell, hogy 
emeljem, mert ez egy nagyon gyönyörű beszámoló szerintem. teljesen szakmailag szépen föl van 
építve. Bár nem volt még alkalmam ilyen beszámolót látni az iskolától, de ez tényleg nagyon szépen 
meg van írva. Köszönjük szépen az iskolának. Csatolva a te gondolataidhoz valóban én is úgy látom, 
hogy nagyon jó irányba javult az iskola megítélése attól függetlenül, hogy még mindig vannak szülők, 
akik a gyerekeket elviszik a településről, de nagyon pozitív az elmúlt négy évhez viszonyítva valóban 
egy sokkal nyugisabb, sokkal békésebb közeg meg hangulat van a szülők és a pedagógusok között. 
Emlékszünk, hogy voltak problémák, én úgy gondolom, hogy tényleg összhangban van a lakosság 
meg szülők a pedagógusokkal is, meg a gyerekek is nagyon pozitívan ítélik meg az iskola képét. 
Hajrá, meg köszönjük szépen.  
 
Máté Gábor polgármester: A szülők nagy részének nagyon komoly tapasztalata van, mint diák a 
tanárokkal kapcsolatban. Abban a helyzetben van, hogy az itt lévő tanárok nagy része neki is tanára 
volt.  
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Katona Mária képviselő: Ehhez én tudnék mit fűzni. Ha megnéztétek a táblázatokat feltűnhetett 
néhány adat. A figyelmeztetéseknél, illetve hiányzásoknál olyan adatok kerültek bele, ami a korábbi 
években nem voltak jellemzőek. Alsó tagozatban öt figyelmeztetés, ebben osztályfőnöki és igazgatói 
figyelmeztetés is van. Illetve igazolatlan hiányzás szintén az alsó tagozatban. Nem büszkén, de 
elmondom, hogy ez mind az első osztályból az én saját osztályomból került ki. Említetted a szülőkkel 
való kapcsolatot, hogy valóban ezeknek a gyerekeknek a szülei egy része már a tanítványaink voltak. 
Személy szerint nekem is három a saját osztályomból és megmondom neked, hogy a legnehezebb 
dolgom jelenleg velük van. A legnagyobb kritikával élnek és ami korábba nem volt jellemző, mindig 
nagyon jól együtt tudtam dolgozni a szülőkkel, partnerek voltak, most ők nehezítik meg legjobban a 
munkámat. Most is visznek el gyereket, meg valószínűleg vissza fog kerülni Tömörkényre, akit 
kaptunk, illetve a kistérségen belül marad, Csengelére visz át egy anyuka egy elsőst. Az iskolában 
nagyon jó a hangulat. A másik, együtt öregedtünk meg valóban, három új kollegánk van és akkor 
most el szeretném mondani, mert Ibolya is elmondta és tudok még plusz információkat. Hozzám járt 
az elmúlt tanévben egy utolsó éves tanító képzős hallgató, Hajdú Sára, Munkástelepről került ide és 
szerencsére a tavalyi nyári napközi és foglalkozások alkalmával miközben ő jött a diákmunkával az 
iskolába takarítani összeismerkedtünk és megbeszéltük, hogy jöhet az elsőseimhez segíteni amikor 
csak tud és utána gyakornoki heteit is itt végezte el. Ibolya szerződtette, még nem tudta, hogy hova, 
melyik telephelyre fogja tudni rakni, mert valószínűleg megint lesznek nagy elmozdulások 
augusztusban. Illetve a másik fiatal kolléganő, akivel már szintén szerződést kötött Ibolya, Sipka 
Ivett. Ő nálam volt pedagógiai asszisztens a gyerekesély pályázat keretén belül és mint 
gyógypedagógus szerződteti le Ibolya. Ivett jelentkezett is gyógypedagógiára, várja a felvételi 
eredményt. Még ennyivel is tudok büszkélkedni. Köszönöm szépen. 
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen.  
 
Kósáné Buknicz Mária képviselő: Én két dologhoz akartam hozzászólni, de az egyik dolgot már 
mondtad is, ez az igazolatlan hiányzás. Mindig néztem, itt soha nem volt igazolatlan hiányzás, míg 
a többi iskolában volt, mert láttam az eddig kapott beszámolókban. Most csak Pusztaszeri specifikus 
beszámoló van. Azt akarom megkérdezni, hogy problémás gyerek, nyilván?  
 
Katona Mária képviselő: Itt is szóba került már nálunk ez a család. Abból adódott, mint ahogy 
tapasztaltam az elmúlt és beírtam a beszámolóba is, hogy a gyerek problémája a családból, a szülőtől 
ered mindegyiknél. Itt is a szülő nagyon nehezen fogadta el, és szokta meg, hogy itt már nem olyan, 
mint az óvodában, hogy egyszer csak megérkezünk mondjuk tízóraira, hanem ide háromnegyed 8-
8 óra fele meg kellene érkezni. Előfordult, hogy fél 10-kor hozta a gyereket, nem egy alkalommal, 
nem két alkalommal. Illetve az egész napos hiányzásokról sem kaptunk igazolást többszöri fölszólítás 
alkalmával sem. Neki van védelembe vételi eljárása jelenleg.  
 
Kósáné Buknicz Mária tag: A másik a tanulmányi eredményekről. Megnyugodva láttam, hogy több 
tantárgyból is van kis emelkedés, azt gondolom ez pozitívum. Talán azért is, hogy a légkör is jó egy 
kicsit. Ezt megnyugtató volt látni. Köszönöm.  
 
Bitó Zsolt képviselő: Attól függetlenül, hogy ez egy kerek beszámoló ahogy a képviselő társaim is 
mondták, a teljes objektivitást hiányolom belőle, vagy csak nem találtam meg. Pusztaszer község az 
egészet alapul véve az általános iskolás tanköteles tanulói létszámból hányan tanulnak itt és hányan 
nem, ez nincs benne. Ez pedig egy bizonyos nézőpontból reprezentálná másképpen az iskolát. Nem 
biztos, hogy a munkáját, de valamilyen szinten a megítélését vagy bármi mást. Illetőleg az is, hogy 
hányan tanulnak itt és állandó lakóhely szerint nem ebbe az iskolába járnak. Ezeket a számokat én 
üdvözölném, ha benne lennének, hogy teljes képet kapjunk ennek az iskoláról.  
 
Máté Gábor polgármester: Ezt továbbítom Zsoltinak, pótlólag el fogom küldeni a képviselőknek, 
hogy ez az információ is legyen meg. Köszönöm. Egyéb?  
 
dr. Jaksa Tibor jegyző: Kósáné Buknicz Mária képviselő asszony távozott, hatan vannak jelen a 
testületből. 
 
Sági Mihály képviselő: Azt szeretném mondani, hogy mind a Szülői Munkaközösség részéről, mind 
a szülők részéről a mostani tanév ballagási ünnepélye után többen megkerestek engem is, el akartak 
jönni a mai képviselő-testületi ülésre, mondtam, hogy nincs rá szükség, de szívesen látjuk őket. 
Következő dologgal kapcsolatban és ezt szerettem volna a Zsoltinak elmondani, hogy az iskola 
nagyon sok mindent kapott ettől az önkormányzattól. Durván 2 000 000 forintért padokat a gyerekek 
számára, meg még több értéket. Külön tankönyveket, amikor Kati is igényelte, hogy neki más 
tankönyvekre van szüksége. Ezt a szülők úgy könyvelték el, hogy ezt nem tudták, hogy a Pusztaszer 
Önkormányzat részéről egy segítség az iskolának, hanem kapták és kész. Én azért, mivel Zsolti is itt 
élte már le az életét, ennyire népszerűsítettem volna ezt az önkormányzatot és ezért fogok nemmel 
szavazni a beszámolóra, hogy megérdemelte volna ez az önkormányzat, egyetlen egy másik iskolába 
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nem kapnak még jobb módú önkormányzatoktól sem ilyen segítséget. Egy szóval nem említik soha 
sehol ezeket a dolgokat, miért van ez? Mondták, hogy akkor most már tudják, hogy az 1%-ukat 
hova kell utalni. Köszönöm szépen.  
 
dr. Jaksa Tibor jegyző: Kósáné képviselő asszony visszajött. Hét fő van jelen.  
 
Máté Gábor polgármester: Én elébe megyek azért, mert az, hogy ez nincs közzétéve a Hírfutárnak 
a megjelenése miatt nincs. A Zsolti írt egy cikket a Hírfutárba, sőt a Zsoltinak a cikke már bele is 
van szerkesztve a Hírfutárba. Még nem teljes az újság minden egyes oldala. A Zsolti kifejezte ez 
irányú köszönetét meg más témákkal kapcsolatosan is.  
 
Sági Mihály képviselő: Jó, visszavontam.  
 
Máté Gábor polgármester: Az, hogy Zsolti itt van-e vagy nem ezzel én is egyetértek. Én is 
szerettem volna, ha itt van, mert egyrészt az elismerésünket is szívesen mondtuk volna neki meg 
azt gondolom a közös megegyezésnél azokat is érdemes elmondani, mert akkor tudunk tovább lépni.  
 
Katona Mária képviselő: Konkrétan a padokhoz szeretném elmondani, hogy a tanévet mi is új 
padokkal kezdtük meg a szomszéd tanteremben is és a szülőket tájékoztattuk erről, hogy az 
önkormányzattól kaptuk a padokat.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Van-e még az iskolához kötődően valami? Aki elfogadja a 
beszámolót, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás módja: nyílt 
A szavazás számszerű eredménye: 
6 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
1 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
52/2023.(VI.29.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Beszámoló a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola Pusztaszeri Telephelye munkájáról 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola 
Pusztaszeri Telephelye munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) Szent Miklós Katolikus Általános Iskola Pusztaszeri Telephelye 
4.) Irattár 
 
4. napirendi pont: Beszámoló a Kisteleki Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde Csizmazia 
György Tagóvodája munkájáról 
 
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont az óvoda beszámolója. Ildikó, szóbeli 
kiegészítés esetleg a beszámolódhoz szeretnél-e tenni?  
 
Szeriné Lajos Ildikó: Csak annyit, hogy ismét szeretném megköszönni Zsuzsi nektek a szülői 
munkaközösségnek azt az adományt, amit kaptunk karácsonykor, meg Marika neked is a 
gyerekjátékokra mert nagyon jól esik és szépen beosztogatjuk egész évre, hogy mindig tudjunk újat 
mutatni és adni a gyerekeknek. Ez nagy segítség volt, még egyszer nagyon szépen köszönjük.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Kérdés?  
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Sági Mihály képviselő: Az óvoda beszámolóját a bizottság tárgyalásra alkalmasnak találta.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen.  
 
Szeriné Lajos Ildikó: Örömünk, hogy nő a gyerek létszám. Egész komoly csoport létszámaink 
lesznek, szinte már majdnem 20-20.  
 
Máté Gábor polgármester: Ez az iskola szempontjából is nagyon örvendetes mert ebből adódóan 
úgy látszik, hogy egy kicsit fellélegezhetünk. Én most azt látom, hogy 10 fölé mennek az 
osztálylétszámok. Magam részéről rendszeresen szoktam az óvodában megjelenni ilyen-olyan 
érdeklődéssel vagy egyáltalán a rendezvényekhez kötődően vagy bármilyen segítségnyújtás 
kapcsán. Ugyanazt tapasztalom, hogy nagyon jó a hangulat a dajkák, az óvónők nagyon szépen 
dolgoznak együtt. A gyerekek nagyon aranyosak, közvetlenek, engem is üdvözölnek.  
 
Kósáné Buknicz Mária képviselő: Én szeretném megkérdezni, hogy az intézményi ellenőrzés 
megtörtént azt hiszem, hogy hogyan zajlott?  
 
Szeriné Lajos Ildikó: Félig történt meg mert a módszertani ellenőrzés folyamatban van. Nekik 
holnap jár le a határidejük, ami a Kormányhivatal kiszabott, hogy adják le az elemzést, de még 
ezidáig nem jelentkeztek, hogy jönnének. Egyébként a Kormányhivatal részéről pár adminisztrációs 
pótlásra van szükség. Egyébként mindent rendben találtak. Az a része már megjött, úgyhogy írták 
is, hogy már csak a módszertani részét várják. Ez egy kétévenkénti ellenőrzése a mini bölcsődének.  
 
Nagy Emese képviselő: Én szeretném megköszönni a beszámolót. Nekem személyes 
tapasztalatom is van az óvodával. Minden rendben van csak az étkezéssel kapcsolatban szeretnék 
annyit kérdezni, hogy nincs arra lehetőség, hogy legkisebbek Kistelekről kapjanak olyan ételeket, 
ami a korcsoportjuknak megfelelő? Én tudom, hogy hivatalosan úgy van, hogy például bölcsődébe 
levest nem is lehetne.  
 
Szeriné Lajos Ildikó: Át is alakította Soós Mihály a bölcsődéseknek az étrendjét, úgyhogy nem 
ugyanazt eszik. Ők levest nem is esznek.  
 
Nagy Emese képviselő: Tavaly még nem volt.  
 
Szeriné Lajos Ildikó: Tudom, ez nem olyan régi történet. Tavasz vagy február környékén beszéltem 
meg vele, hogy kellene módosítani, mert most már ezt nagyon szigorúan fogják venni. Módosított 
rajta, nem teljesen ugyanazt eszik, mint az óvodások.  
 
Nagy Emese képviselő: Nagyan finoman főznek tényleg igazi házias kaják vannak, de én úgy 
gondolom, hogy egy chilis bab nem egy bölcsődés gyereknek való, de szokott lenni, tudjuk. 
Megkérdeztem kisteleki óvodát, ott is egész más menüsor van, azért kérdeztem.  
 
Szeriné Lajos Ildikó: Én úgy tudom, meg látom is, hogy igyekszik a kisteleki mintára ő is olyan 
ételeket előhozni, ami a kicsiknek jó. Több a főzelék azért, ők nem mindig kapják ugyanazt az ételt, 
mint az ovisok.  
 
Nagy Emese képviselő: Jó, ezt nem tudtam, de szülő is volt már aki rákérdezett erre.  
 
Szeriné Lajos Ildikó: Igen, nekem is volt már jelzés, és akkor én is jeleztem nekik, hogy ezt 
mégsem kellett volna, de van szó róla.  
 
Nagy Emese képviselő: Köszönöm. Egyébként az ott dolgozók mindenki nagyon aranyos és 
rugalmas.  
 
Körmendi Zsuzsa képviselő: Én most csak azért csatolnám, nem teljesen ide függő egy ilyen 
elméleti fölvető kérdés, más máskor is eszembe jutott az étkeztetéssel kapcsolatban, hogy halljuk, 
hogy a vendéglátó egységünk eladásra van kínálva. Aztán hogy ez mikor valósul meg, lehet, hogy 
soha, de hogy van-e más opció iskolai étkeztetésre, ha véletlen ez az üzemegység majd nem tudja 
ezt ellátni.  
 
Máté Gábor polgármester: Van, de nem örülünk ezeknek az opcióknak. Kistelekről lehet 
kiszállítani.  
 
Körmendi Zsuzsa képviselő: És az iskolai étkeztetés majd lezajlik ott?  
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Máté Gábor polgármester: Ez majd a fenntartónak lesz a problémája. Ezen a hídon majd akkor 
megyünk át, ha odaérünk. Nyilván meg kell oldani valamilyen formában, de nem lesz egyszerű az 
biztos, de egyelőre erről még nincs szó. Ha eladásra is kerül ez a dolog akkor én erről a Misivel már 
beszéltem, mielőtt megtörténne idejében értesüljünk egyrészt, ha van vevő, neki mi a szándéka, 
csinálja-e tovább ezt a dolgot, mert akkor semmi probléma. Érdemes neki tovább csinálni, mert ez 
a biztos jövedelmi forrása, ami a szociális étkeztetés és az iskolai, óvodai étkeztetés van, mert 
egyébként ide ilyen befizetős ebéd az minimális. Jogos az aggodalom ez ügyben azt gondolom.  
 
Katona Mária képviselő: Én is köszönöm a munkátokat és a beszámolót is. Szintén étkeztetéshez 
lenne kérdésem, mert régi személyes tapasztalat volt és probléma, olvasom, hogy 44 gyerek étkezik. 
Senki nem szorul diétára jelenleg?  
 
Szeriné Lajos Ildikó: Jelenleg egy-két gyereknek van tej allergiája. Ők azon a napon hoznak 
otthonról és ott megmelegítjük nekik az ebédet. Szerencsére nincsenek sokan, meg valaki bizonyos 
húst nem eszik. Ő is azon a napon, amikor olyan étel van, akkor ő is hozza.  
 
Katona Mária képviselő: Jó, köszönöm.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm.  
 
Bitó Zsolt képviselő: Volt egy olyan kivonulásunk az óvodába, amikor bemutatkozott két 
óvodapedagógus. Mivel nekem nincs közvetlen kapcsolatom, csak kérdezni szeretném, hogy a 
beszámolóból úgy tűnik, hogy sikeres beilleszkedés volt, ez meg tudod-e erősíteni?  
 
Szeriné Lajos Ildikó: Megerősítem teljes mértékben, nagyon lendületesek, nagyon kreatívok és 
nagyon jó munkatársak. Hálásak lehetünk a sorsnak, hogy idevezette őket.  
 
Bitó Zsolt képviselő: Köszönöm.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Egyéb kérdés még? Amennyiben nincs, akkor aki elfogadja 
a beszámolót, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás módja: nyílt 
A szavazás számszerű eredménye: 
7 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
53/2022.(VI.29.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Beszámoló a Kisteleki Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde Csizmazia György Tagóvodája 

munkájáról 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisteleki Óvoda, Bölcsőde és Mini 
Bölcsőde Csizmazia György Tagóvodája munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) Kisteleki Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde Csizmazia György Tagóvodája 
4.) Irattár 
 
5. napirendi pont: Beszámoló a háziorvos munkájáról 
 
Máté Gábor polgármester: Következő a háziorvos munkájáról szóló beszámoló. Ezt utólag küldtem 
el emailben, nem tudom, hogy megkaptátok-e? Most így külön nem nyomtattam belőle ebből 
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adódóan.  Doktor úr mondta, hogy mivel neki Kisteleken van rendelési ideje ezért nem tud a testületi 
ülésen részt venni, de Emesét megbízta a képviseletével, ha jól tudom. Ha kérdés van Emese érintett 
a dologban.  
 
Kósáné Buknicz Mária képviselő: Nekem volna egy kérdésem, nekem nincs most itt előttem a 
beszámoló, elolvastam, az időpontok kérése. Én is voltam olyan helyzetbe, hogy én mindig kérek 
időpontot és a doktor úr mindig megerősíti, hogy jól csinálom és akkor néznek rám, hogy engem 
behívnak és azt hiszik, hogy én biztos protekcióval bemegyek, pedig nem mert időpontom van. Ez, 
hogy alakul? Változik-e már?  Az emberek kérnek-e időpontot? Az jutott ezzel kapcsolatban is 
eszembe, hogy megkérdezem, hogy alakulnak a dolgok, hogy esetleg ezt is lehetne-e kicsit 
foglalkozni vele az újságba?  
 
Nagy Emese képviselő: Ma is volt kettő vagy három, akinek nem volt időpontja. Mindig mondom, 
hogy de nincs időpont mi a baj? Ha nem olyan éles a baj, akkor adok holnapra, holnaputánra. Ha 
úgy ítélem meg, ma is volt egy olyan, hogy ne várjon, és ha már nem kért időpontot akkor üljön le 
és mindig mondom, hogy egy picit várni kell. Ő nem volt ildomos, hogy várjon holnapig, viszont az 
időpontos előtt nem fogom behívni. Nagyon sokan vannak és úgy rácsodálkoznak, hogy időpontot 
kell kérni, hát alig van valaki. Igen, mert azt szeretnénk elkerülni, hogy egyszerre ne legyenek bent 
tízen, másrészt hiába ülnek bent tízen nyilván a tíz embernek valamelyike már várni fog. Az időpont 
nyilván erre való. A telefont megmondom őszintén nem tudok minden telefont felvenni. Ha mobilon 
hívnak igyekszek visszatelefonálni, mindenkit visszahívni, ha vezetékesen hív azt nem írja ki, azt 
nem tudom. Van, amikor föl tudom venni, van, amikor nem. Az, hogy írom a füzetbe, hogy kinek mit 
kell csinálni és próbálom nem elfelejteni, húzgálom, amit már megcsinálok, azért bent is van teendő. 
Nem csak adminisztrálok meg gyógyszereket írok, hanem ekg-t kell csinálni, sebet kell ellátni 
vérnyomást kell mérni. Igyekszünk megoldani, de a 24 órás ügyelet nagy segítség továbbra is. 
Nyilván vannak olyan esetek és ez nem gyakori szerencsére, amikor tényleg nem tudja megvárni 
azt, hogy befejezzük délbe a rendelést és majd délután kimegyünk. Ha sürgős, akkor mondjuk, hogy 
hívja a 112-őt. Ha olyan állapotú, hogy be tudja hozni akkor bekéri a doktor, ha valaki behozza és 
mozdítható nyilván, és akkor idekérjük a mentőt. Ezért fordul elő, hogy nálunk is itt áll a mentő.  
 
Kósáné Buknicz Mária képviselő: Köszönöm.  
 
Nagy Emese képviselő: Én is köszönöm.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Kérdés?  
 
Sági Mihály képviselő: A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót. Lehet, hogy volna 
protekcióm, lehet, hogy mehetnék soron kívül, de én sem élek vele. Én is bejelentkezek és időpontra 
megyek. Én teljesen elfogadom ezt a mostani rendszerünket az orvosi gyakorlattal szemben. Az 
orvosi ügyeletről meg majd az utolsó napirendben beszélünk. Elfogadásra javaslom 
magánszemélyként is.  
 
dr. Jaksa Tibor jegyző: Szegedi szakrendelésen ez, hogy én időpontra megyek, ez annyit jelent, 
hogy miután kivártam a két órahosszát, utána esetleg név szerint szólítanak. Ott olyan nincs, hogy 
bemegyek hamarabb. Szerintem is ez lenne a követendő, hogy aki időpontra megy, az bemegy az 
időpontra.  
 
Nagy Emese képviselő: És még ott is lehet csúszás. Egy nagyobb rendelőbe azért van így, mert 
nekik meg van az, főleg azért, mert ott olyan rendelések vannak, hogy letelik a munkaidő és átadja 
egy másik orvosnak ugyanazt a területet és akár háziorvosi rendszerben is így van. nem nagyon tud 
belecsúszni mert a következő műszak kezdene és meg van, hogy abban a rendelési időben körülbelül 
mennyi beteg fér be.  
 
Máté Gábor polgármester: Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás módja: nyílt 
A szavazás számszerű eredménye: 
7 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
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54/2022.(VI.29.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Beszámoló a háziorvos munkájáról 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvos munkájáról szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) Dr. Elekes Attila háziorvos 
4.) Irattár 
 
6. napirendi pont: Beszámoló a fogorvos munkájáról 
 
Máté Gábor polgármester: Következő a fogorvosi beszámoló. Balikó doktornő jelezte, hogy nem 
tud és nem is kíván részt venni a testületi ülésen. A beszámolóhoz nem tud hozzátenni többet.  
 
Nagy Emese képviselő: Én azt látom, hogy a doktornő vagy asszisztenssel, vagy asszisztens 
nélkül, de betartják a munkaidejüket, jönnek. Vannak emberek, akik, és minden hétfőn és szerdán 
érkeznek kezelésekre. Van olyan, aki igénybe veszi Pusztaszeren a fogászati ellátást. Szerintem ők 
így helyettesítésben is bőven meg tudják csinálni. Én azt gondolom ettől többre nincs igény 
Pusztaszeren. Én már találkoztam olyannal, aki nagyon meg volt elégedve és tényleg nagyon szép 
munkát láttam a doktornő kezéből kiengedve. Nagyon szépen ellátják szerintem a területet. Ritkán 
kér a doktornő segítséget, legtöbbször én szoktam észrevenni hogyha valami van, ilyen most az 
egyik csap, ami nem nagyon működik, úgyhogy azt valószínű ki kell cserélni, de ők nem szólnak.  
 
Sági Mihály képviselő: Fölvetődött az, hogy koránál fogva alkalmas-e még a feladat ellátására.  
 
Nagy Emese képviselő: Én minden képpen azt gondolom, igen.  
 
Sági Mihály képviselő: Elfogadásra javaslom a beszámolót.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Egyéb kérdés? Amennyiben nincs, aki elfogadja, kérem, 
kézfelelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás módja: nyílt 
A szavazás számszerű eredménye: 
7 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
55/2022.(VI.29.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Beszámoló a fogorvos munkájáról 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fogorvos munkájáról szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
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1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) Dr. Balikó Katalin fogorvos 
4.) Irattár 
 
7. napirendi pont: Dr. Balikó Katalin fogorvos megbízási szerződésének meghosszabbítása 
 
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, a megbízási szerződés meghosszabbítása.  
 
Sági Mihály képviselő: A bizottság javasolja a meghosszabbítást.  
 
Máté Gábor polgármester: A következőkben foglalkozunk a praxisjog további kérdésével, de ettől 
függetlenül saját magunkat bebiztosítva minden képpen szeretnénk egy évre meghosszabbítani a 
doktornővel való szerződésünket, azzal, hogy doktornő is tud róla, hogy keressük a praxisjogos 
szolgálat ellátást. Ez nem akadálya annak, hogy tovább lépjünk ebben a témában, illetve szervezzük 
a praxis jogos feladat ellátást és én úgy látom, hogy nem lesz az azért olyan gyors. Nem fog pikk-
pakk megoldódni. Ha fél éven belül ez a dolog a helyére áll, akkor én már elégedett leszek vele. 
Nyugodt szívvel tudunk egy éves szerződést kötni a doktornővel. Van-e ellenvetés esetleg vagy más 
gondolat? Aki elfogadja az egy éves meghosszabbítást, hasonló keretek között, kérem 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás módja: nyílt 
A szavazás számszerű eredménye: 
7 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
56/2022.(VI.29.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Dr. Balikó Katalin fogorvos megbízási szerződésének meghosszabbítása 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete további 1 év időtartamra szerződést köt 
a fogászati alapellátás biztosítására Dr. Balikó Katalin fogorvossal. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) Dr. Balikó Katalin fogorvos 
4.) Irattár 
 
8. napirendi pont: Beszámoló a fogorvosi praxisjoggal kapcsolatos szerződés előkészítési 
munkáiról 
 
Máté Gábor polgármester: Jegyző urat kérem meg, hogy számoljunk be arról, hogy hol tartunk a 
praxis jogos feladat ellátás terén?  
 
dr. Jaksa Tibor jegyző: Azóta, hogy az összevont testületi ülés alkalmával volt alkalma a Tisztelt 
Képviselő-testületnek megismerkedni a Dr. Becsei Rolanddal és konkrétan, aki majd a feladatot 
ellátná, a Dr. Becsei-Romsics Líviával, azóta annyi történt, hogy egy Dr. Csőke Márton Péter doktor 
úrnak az iratait benyújtva az Országos Kórházi Főigazgatóságnál véleményt kértünk, hogy van-e 
valami akadálya a feladaellátási előszerződés megkötésének. Látja a Tisztelt Képviselő-testület, hogy 
milyen érdekes választ küldött az általam csak nemzetes főispotályosságnak hívott valami, hogy nem 
látszik akadálya, hogy a doktor úrral feladatellátási előszerződést kössünk. Köszönjük szépen, ezt 
eddig is sejtettük. Nem derül ki nekem, hogy van akadálya vagy nincs akadálya ennek a dolognak. 
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A következő lépésnek annak kellene, hogy legyen, hogy ez alapján szerződést kötnénk a Dr. Csőke 
Márton úrral praxisjog átadásáról, illetve egy úgynevezett feladatellátási előszerződést is meg 
lehetne egy alkalommal kötni. Ez be lenne nyújtva megint csak ehhez a főispotályossághoz, és akkor, 
ha ők is mindent rendben látnának, akkor lehetne megkötni a végleges feladatellátási szerződést a 
Csőke doktor úrral. Nekem ezzel a problémám személy szerint is meg egyébként jogszabályokból 
adódóan is, hogy egyrészt ezt a Csőke doktor urat nem ismerjük, nem tudom ki ez, egyébként pedig 
a tárgyalások folyamatosan arról szólnak, hogy a Romsics Lívia doktornő lenne az, aki ténylegesen 
a rendelést folytatná itt, de nem az ő nevére kerülne a praxisjog. Ennek a kis praxisközösségnek 
minden tagjának van a nevén valahol valamiféle praxisjog, csak nem mindenki ott dolgozik, ahova 
a praxisengedélye neki szól. Ez az, ami nekem aggályos. Ez az, amikor személyesen is volt alkalmam 
tárgyalni a Becsei doktor úrral leginkább, akkor már neki szegeztem ezeket a kérdéseket. Mindenre 
megvan a válasz, csak engem még nem győzött meg. Az, hogy ők kft-ben gondolkodnak, számomra 
nem fér bele itt a vonatkozó jogszabályokba. A bizottsági ülésen is felolvastam ezt a három 
jogszabályi rendelkezést, amivel valamit kezdenünk kellene. Az első az önálló orvosi tevékenységről 
szóló 2000. évi II. törvény 2.§ (1) bekezdése, hogy a háziorvos, értjük ez alatt a fogorvost is, önálló 
orvosi tevékenységet akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve csak 
személyesen folytathat az önkormányzat által meghatározott háziorvosi körzetben a praxisjogot 
engedélyező határozat véglegesség válásától. Vagy ugyanúgy ennek a törvénynek a 2. § (9) 
bekezdése a praxisjog bérbe, haszonbérbe nem adható és gyakorlásának joga sem ingyenesen sem 
visszterhesen más részére át nem engedhető. A harmadik passzus, ami ide passzolna, ennek a 
törvénynek a végrehajtására kiadott 313/2011-es kormányrendelet, amiben a 7.§ (1) bekezdés 
mondja, hogy a praxisengedélyt vissza kell vonni, ha a praxisjog jogosultja a jog elnyerése iránti 
eljárás során az ügy érdemi elbírálása szempontjából rosszhiszemű volt. Lejjebb definiálja, hogy 
rosszhiszeműnek minősül különösen az a személy, aki az eljárás során valamely, az engedély 
megadása szempontjából fontos tényt, adatot, körülményt elhallgat, adatot meghamisít vagy más 
módon a hatóságot megtéveszti. Megint csak az van, hogy 7. § (1) bekezdés d) pont a 
praxisengedélyt vissza kell vonni, ha az engedélyező szerv ismételt figyelmeztetése ellenére a 
háziorvos az ellátást nem, illetve a helyettesítés kivételével nem személyesen nyújtja. A bizottsági 
ülésen konkrét kérdés is volt, hogy egyáltalán az tisztázódott-e már, hogy a praxisjog fölött most az 
önkormányzat jogosult-e rendelkezni? Hajlok affelé, hogy igen. Az, hogy a Csőke doktor úrnak a 
szerződéskötési alkalmasságat megfuttattuk a főigazgatóságnál, pont ezt a célt is szolgálta volna, 
hogy nem-e esetleg az Ónodi Izabella doktornő nevén van még mindig a praxisjog. Hát ez ebből nem 
derült ki.  
 
Máté Gábor polgármester: Jó. Köszönöm. Annyit a témához, hogy az elővezetett információkból 
nyilván kitűnik, hogy nem ilyen egyszerű a kérdés. A bizottsági ülésen is erről beszélgettünk, hogy 
elengedhetetlen az, hogy a Csőke Márton doktor úrral személyesen leüljünk és föltegyük ezeket a 
kérdéseket. Mi biztosítja a megfelelő működést miközben mi a jogszabályban nem látunk erre 
fedezetet, sőt kifejezetten ellene megy a jogszabály ennek a megoldásnak, hiszen világosan leírja, 
hogy amennyiben nem személyesen látja el ezt a helyettesítést. Ezt itt a fő mondat, amire kíváncsi 
lennék, hogy mit válaszolnak nekünk. Egyébként teljesen mindegy, hogy milyen jogcímen és hogy 
látják el szolgáltatást, ha azt jól csinálják. Viszont itt a törvényes útnak is meg kell felelnünk. Nekünk, 
mint törvény hozó és alkalmazó szervnek ezekre ügyelnünk kell.  
 
Sági Mihály képviselő: Tisztelt képviselő-testület! Hétfőn legalább háromnegyed órát ezzel a 
témával foglalkoztunk a bizottsági ülésen. Mondhatnám azt, hogy mikor leültünk három bizottsági 
tag, öt vélemény volt, és a legvégére sikerült egy olyan közös álláspontot kialakítanunk, hogy mind 
a három bizottsági tagnak a véleményét tudom elmondani, sőt csatlakozott hozzá a polgármester úr 
is hogy ezzel a javaslattal éljek a képviselő-testület felé. Mint a napirendi pont is mutatja itt két 
dologról van szó. Nem tudtunk ennek a napirendi pontnak mást címet adni, mint az, hogy beszámoló. 
Azzal a javaslattal élnénk a képviselő-testület felé, hogy mivel beszámolt a jegyző úr is meg a 
polgármester úr is, hogy hol áll most a fogorvos praxisjoga ezt a részét a képviselő-testület fogadja 
el és vegye tudomásul, mert léptek benne. A megoldásban azt javasolja a képviselő-testületnek a 
bizottság, hogy csak akkor lépjünk tovább, ha sikerül személyes találkozót létrehozni a Csőke Márton 
Péter leendő praxisjog vásárlóval. Mielőtt bármit kötünk vele, vagy elkötelezzük magunkat, sem 
előszerződés, se semmilyen írásos dokumentum előtt nem hivatalosan üljünk le és kérdezzük meg 
ezekről a dolgokról, amiket itt a jegyző úr konkrétan felolvasott. Gábor elmondta a bizottsági ülésen, 
hogy nem akarunk asszisztálni ahhoz, hogy tudjuk, hogy szabálytalanul működik, mert ha az 
érzéseinkre hallgatunk akkor talán szükség volna egy új fogorvosra. Nem szeretnénk, hogy ez 
szabálytalanságba torkolljon. A beszámolót javasoljuk elfogadni, lépett benne a polgármester úr és 
a jegyző úr, de a további lépésekben minden képpen hallgassuk meg személyesen a Csőke Márton 
Péter doktor urat. Ez volna a javaslatunk. Addig semmiféle szerződéskötésre ne kerüljön sor. 
Köszönöm szépen.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Egy munka megbeszélés keretében, azért, hogy ne 
terheljük magunkat újra jegyzőkönyvekkel, nem lényeges, hogy erről most jegyzőkönyv szülessen. 
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Ha tudunk megállapodást kötni, akkor az elő szerződés bizonyítja ezt. Nem vagyunk szorítva mert a 
fogorvosi ellátás így vagy úgy, de biztosítva van. Amikor jegyző urunknak aggályai merülnek fel, azt 
érdemes nekünk komolyan venni, mert azok megalapozottak általában.  
 
Nagy Emese képviselő: Én pár héttel ezelőtt hívtam fel a jegyző urat egy kérdéssel, én 
gondolkodtam ezen az egészen, és egy praxisjoggal kapcsolatos dolog miatt jutott eszembe és én 
erről a doktor úrral beszéltem is és ennek nagyon ilyen érzete van egyébként, hogy miért is kellene 
ez a praxis egy olyan embernek, akit nem is ismerünk. Kell-e nekünk az hogy a most biztosan jól 
működő mert működik és elengedő ennyi óraszámban ez a fogászat ami van.  
 
Sági Mihály képviselő: Az sem lesz több.  
 
Nagy Emese képviselő: Fölcserélni egy ismeretlen olyannal, ami, mi már megégettük kétszer 
biztos az önkormányzat a praxis miatt, az itt lévő fogorvos miatt a dolgot. Nem mindig pozitív irányba 
mozdultak és zárultak. Itt van egy csomó orvos, mindjárt hármat tudunk mondani és igazából ki is 
fog itt dolgozni, hát praxisra volt szükségünk praxis közösséghez kell egy biztos alapú bizonyos 
létszámú praxis amire már meg lehet igényelni a nem kevés állami támogatást. Egyre inkább az 
motoszkál a fejemben, hogy ez valami ilyen és az Elekes doktor is mondta, hogy ebben nagyon lehet 
egy ilyen gondolatmenet. Én ezt elengedném, most valamiért olyan érzésem van. bármennyire is 
szeretnénk egy olyan fogorvost, aki állandóan itt van, itt lakik, ide költözik családostól akármit el 
tudok képzelni.  
 
Sági Mihály képviselő: Ezt a lényeges kérdést kihagytam, nem akartam belemenni a testületi 
ülésen, hogy mi az egész bizottsági ülést a praxisjoggal kezdtük. Ott is ez volt a vélemény, hogy a 
praxisjog, ha átszáll valakire az utána adható és vehető pici értéken. A kormányrendelet 
meghatározza durván a piaci értékét, de ez nem mindig tartható be. A másik az óraszám. Pusztaszer 
11,5 órával finanszírozza az állam. A Balikó Katalin doktornő 10 órát dolgozik most, tehát 1,5 órát 
nyernénk ezzel a bizonytalan dologgal.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Számunkra bizonytalannak tűnik most. Én minden képpen 
azt mondom, hogy menjünk azért végig ezen, nézzük meg, hogy a Csőke doktor úr hajlandó-e leülni 
velünk beszélni, mert ha nem akkor szóba sem kerülhet ilyen dolog. Abból a szempontból, hogy 
tapasztalatokat gyűjtsünk egyáltalán mi van ebben a világban én azért ezen az úton mennék egy 
darabig, amíg nem ütközünk falakba. Most látjuk a falakat, csak még elég messze vannak. Kíváncsi 
vagyok, hogy ezeket a falakat valaki le tudja-e bontani mire odaérünk. Én azt gondolom, amit a 
bizottsági ülésen is kitaláltunk, hogy azt a lépést még tegyük meg, hogy interjúvoljuk meg a Csőke 
doktor urat, hogy akkor most, hogy is szól ez a történet és mit is reagál arra a jogi kikötésre, ami 
fehéren-feketén írja le a dolgokat. Összehozza a rosszhiszeműséggel ezt a szabálytalanságot, ha jól 
látom.  
 
dr. Jaksa Tibor jegyző: Amit még bizottsági ülésen is mondtam, hogy például a feladatellátási 
előszerződésben, ha most éppen arról beszélgetnénk, már a helyettesítés rendjét is meg kellene, 
hogy fogalmazzuk. Nyilván a doktornőnek tételezzük fel, hogy ő fog itt dolgozni azért az eléggé föl 
fogja adott esetben adni a leckét, hogy itt a környékben őt senki nem ismeri szerintem. Nehéz 
bedolgozni magát egy ilyen területre.  
 
Máté Gábor polgármester: Ez az ő problémája. Most két irányba megyünk. Egyrészt a beszámoló 
elfogadását fogom föltenni szavazásra.  
 
dr. Jaksa Tibor jegyző: Mehet az egyben is.  
 
Máté Gábor polgármester: Egyben szavazunk. Egyrészt a beszámoló elfogadásáról másrészt pedig 
arról, hogy a Csőke doktor úrral kezdeményezzük ki egy megbeszélést, amire a képviselő-testület 
tagjait is meg fogjuk hívni. Aki ezt így ezzel a kiegészítéssel elfogadja, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás módja: nyílt 
A szavazás számszerű eredménye: 
6 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
1 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 



oldal: 18/28 

57/2022.(VI.29.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Beszámoló a fogorvosi praxisjoggal kapcsolatos szerződés előkészítési munkáiról 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fogorvosi praxisjoggal kapcsolatos 
szerződés előkészítési munkáiról szóló beszámolót elfogadja, és felkéri a polgármestert, hogy az 
önkormányzati képviselők bevonásával munkamegbeszélés keretében kezdeményezzen személyes 
tárgyalást dr. Csőke Márton Péter fogorvossal. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) Irattár 
 
9. napirendi pont: Beszámoló a közművelődési referens munkájáról 
 
Máté Gábor polgármester: Zsófi napirendi pontja következik. Ezt is elküldtem a hétfői nap nektek. 
Szóbeli kiegészítésre természetesen mindenkinek lehetősége van. Zsófi neked adnám a szót.  
 
Szabó Zsófia: Köszönöm szépen. Megmondom őszintén kicsit bajban voltam, hogy mennyire szabad 
elmenni abba az irányba, hogy mi a helyzet. Pont ma reggel találkoztam Sági Mihály képviselő úrral 
és nagyon egymásra néztünk, hogy értjük egymás szavát. Hozzáteszem nem feltétlenül látok 
megoldást, hogy milyen úton-módon lehet megmozgatni, bevonzani a pusztaszeri közösséget a 
rendezvényekre. Ha már így szóba került nekem az egyik ilyen nagyon kellemes élmény pont a 
falukarácsony volt mert nagyon sokan nagyon sok mindent hozzátettek. Kezdve azzal, hogy maga a 
halászlé főzés egy civil fölajánlás volt, hirdettünk csecse-becse meg sütemény vásárt. Nagyon sok 
felajánlás érkezett. Bitó Zsolt képviselő úr hozzátette a méltán híres forralt borát. Nagyon sokan 
hozzátették azt a pici pluszt, ami személy szerint ezekről a rendezvényekről hiányolok. Ilyen 
szempontból bár ezt nem emeltem ki a május 1-je, illetve annak a visszhangja volt egy ilyen 
mélypont. Nem tudom én hallottam-e rosszul vagy tényleg rosszak voltak az arányok. A kritika 
kezdve azzal, hogy miért nem volt ugrálóvár, miért kellett idehozni katonákat Pusztaszerre, miért 
virsli volt, amikor a sült kolbász sokkal jobb lett volna, miért nem volt főzőverseny. Akivel 
személyesen tudtam beszélni elmondtam, hogy évente kettő főzőverseny van Pusztaszeren nem 
akartam egy harmadikat. Az egyik az augusztus 20-ai, tavaly 8 csapat volt, tavaly előtt 6. Vasárnap 
volt, anyák napja, akkor voltak az iskolás ballagások. Én azt gondoltam, hogy ebben a formában 
talán kevesebb kötöttséggel és külső munkával gondolok arra, hogy össze kellene a csapatoknak 
fogni, ez így megoldható volt. Személy szerint bajban vagyok a hogyan továbbal. Egyetlen egy 
konkrét kérdés merült még fel bennem itt a segítséggel kapcsolatosan, ami többször visszatérő 
probléma, az installációk rendezése, hogy ez most a közmunkások feladata vagy nem a közmunkások 
feladata, hogy ezt miért nem tudják megcsinálni a közmunkások vagy miért nem tudják megcsinálni? 
Esetleg abban egyfajta állásfoglalás, hogy lásd akár a gyereknap után, hogy lehet-e egy olyan 
rendszert kitalálni, hogy mondjuk egy szabadnapért cserébe a közmunkások bejönnek lebontani a 
sátra, összepakolni a padot vagy marad a körbe udvarlás és könyörgés a népnek. Így hirtelenjében 
ennyi a hozzáfűzni valóm. 
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Kérdések, vélemények?  
 
Nagy Emese képviselő: A beszámolód nagyon jó, tetszik. Merjed kimondani, ha van valami 
vélemény. én most az utolsó rendezvény után tapasztaltam ezt a ki fogja kihelyezni ki fogja 
lebontani. Amikor megtörtént a bepakolás majd hétfőn polgármester úr szabadságon volt akkor én 
jöttem a Szacsihoz és mondtam, hogy ez és ez ott volt és én szeretném, ha jeleznéd nekik, hogy 
valahogy kompenzálni nekik, hogy ott voltak és pakoltak. Azt mondta, hogy nem kell külön 
jutalmazás, tudják ezek, hogy mikor nem jönnek akkor majd nem jönnek. Én szerettem volna ezt, 
én úgy éreztem, hogy a többi lássa, hogy ha odateszem magam akkor kapok cserébe egy napot.  
 
Szabó Zsófia: Ezt beszéltük Gáborral és abban maradtunk, hogy pénteken volt sátor állítás, hogy 
ha meg van a sátor állítás, azok, akik szombaton eljönnek azok elmehetnek hamarabb. Nagyon 
kellemes meglepetés volt, hogy érkezett még plusz segéderő.  
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Máté Gábor polgármester: Ehhez a kérdéshez annyit mondanék, hogy mindig is úgy volt, hogy ha 
hétvégén be kellett jönniük valamiért akkor azt kompenzáltam nekik. Most nem én foglalkoztam 
ezzel a témával, de azt tudni kell, hogy a közmunkások nem erre vannak. Ők azért vannak az idén, 
hogy az Arborétumot meg az utaknak a gazmentesítését elvégezzék. Az, hogy mellette a termet 
berendezik, hogy mellette takarítanak, hogy mellette sátrat állítanak, sátrat bontanak, az egy 
kényelmi dolog és a mi hozzájárulásunk a dologhoz. Ezzel együtt azt gondolom, hogy mondjuk egy 
sátor bontásnál elég, ha egy személy ott van, aki érti a dolgát és mellé bárki odajöhet akár 
közmunkás is, annak ellenére, hogy van-e kompenzáció vagy nincs. Ő is a falu lakója, tehet érte 
ellentételezés nélkül is dolgokat csak azért, mert a közösség tagja vagyok. Amikor odáig jutunk egy 
közösségi szervezésbe, hogy azon gondolkodok, hogy kapok-e én ezért kompenzációt. Nyilván 
vannak gesztusok ebben a témában, meg amikor tényleg úgy látom, hogy valamilyen formában 
ösztökélni kell az embereinket, hogy ne a morgás legyen meg a tevékenység elvégződjön akkor azért 
teszünk nyilván ilyeneket. Nem ezen kellene, hogy múljon a történet.  
 
dr. Jaksa Tibor jegyző: Katona Mária távozott, hatan vannak jelen. 
 
Körmendi Zsuzsa képviselő: Én értem, hogy mit akarsz mondani meg azt is értem, hogy eddig 
mindig mindent megoldottunk meg igyekeztél megoldani, köszönjük is szépen. De azért mégsem 
érvelhetünk ezzel. Teszem fel, ha egy önkormányzati rendezvényt csinálsz és a közmunkások nem 
erre valók, akkor kivel oldod meg ezeket a feladatokat?  
 
Máté Gábor polgármester: Civilekkel, a falu lakosságával. Akik fontosnak tartják ezeket a 
dolgokat.  
 
Körmendi Zsuzsa képviselő: Valami megoldásnak erre születni kell. 
 
Máté Gábor polgármester: A településeken úgy működik, hogy vannak civil szerveződések, mint 
például a szülői munkaközösség, akik hozzáteszik a dolgokat és szívüket, lelküket beleteszik. A 
Zsófinak is ez egy feladat, hogy hogyan tudja maga mellé állítani az embereket, milyen módszerekkel 
milyen módon. Nyilván látjuk a problémát valamilyen szinten. Mindaddig amíg egy szervező mellé 
nem tud egy csapat odaállni önzetlenül akkor az a rendezvény nem fog tudni megvalósulni.  
 
Körmendi Zsuzsa képviselő: Ez igaz, de a Zsófi a közművelődési referensünk hivatali úton, akkor 
ehhez hivatali úton kell neki segítséget nyújtanunk. Ő meg majd összetoborozza a kis csapatát, 
akivel meg tudja valósítani a kulturális vonalát, de a technikai részekhez nem hiszem, hogy neki kell 
megoldást találni.  
 
dr. Jaksa Tibor jegyző: Katona Mária visszajött, jelen van hét fő.  
 
Szabó Zsófia: Nem tudom van-e megoldás, mert megmondom őszintén, hogy amikor én a 
kötelezően elvégzendő OKJ-s képzésre beültem ezek a problémák nagyon sok helyről elhangzottak. 
Nincsenek igazából eszközök arra, hogy hogyan lehet ennek megálljt parancsolni.  
 
Máté Gábor polgármester: Szervezés kérdése elsősorban, hogy átlátjuk-e ezeket a dolgokat, de 
konkrétan mire gondoltok? Mondjuk a közmunkás mit tegyen még azon kívül, hogy felállítja a sátrat, 
felállítja a színpadot, odaviszi, elhozza, összeszedi a szemetet.  
 
Körmendi Zsuzsa képviselő: Nincs több.  
 
Máté Gábor polgármester: De hát ezt megcsináljuk mindig. A probléma arról szól, hogy ezen felül 
nem áll oda mellé ember, vagy ha éppen nem tudok kiállítani öt embert, csak egyet vagy kettőt, 
mert azoknak is van hétvégéjük, és mindaddig amig ő közmunkás státuszban vannak és nem az 
önkormányzat közalkalmazotti emberei, akikkel aztán azt mondhatnám, hogy azt a munkát csinálod, 
amit mondok, mert itt én is meg vagyok kötve valamilyen szinten. Elvileg nem hozhatnám őket 
semmilyen sátor állitásra és hogyha nekik fölbüffenne ez a történet és azt mondanák a közmunka 
felügyeletnek, és mire is kaptunk engedélyt az arborétum takarításra meg a fűnyírásra. Ha elkezdem 
szabályszerűen csinálni a dolgokat akkor bizony nincs sátorállitás, annyi se, ami most van. a Mihályt 
egy személyben utasíthatom. Úgy történik, hogy olyan rendezvény még nem volt, ahol a színpadot 
a közmunkások ne állították volna fel, hogy a sátrat a közmunkások ne állították volna fel, és azt el 
ne bontották volna. Általában kaptak érte kompenzálást. Ha az van, hogy szombaton be kell jönniük 
akkor egy napot kapnak, általában a pénteket adom oda nekik. Az, hogy most volt egy utolsó 
rendezvény, ahol ez most félre ment egy csak egy egyedi probléma. Azzal együtt, az, hogy a faluban 
bizonyos szervezeteknek ötletei vannak és azt szeretnék, ha ezt a közmunkások kiszolgálnák ez nem 
fog menni.  
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Körmendi Zsuzsa képviselő: Eddig se vettük igénybe, eddig se ilyen szinten vettük igénybe. Tőled 
megkaptuk mindig a segítséget, ez igy is van, csak nem szeretnénk, hogy ha ekkora piedesztára 
kelljen emelni, hogyha szombaton egy négy órás szabadnap fejébe ki kell jönni sátrat állitani mert a 
Zsófi megkért valakit nagyon jó lenne, ha ez az ő együttműködésével is ugyanúgy működne, mint 
mikor te kéred meg őket és te itthon van. az, hogy ha nem vagy itthon és nem úgy működik a dolog.  
 
Máté Gábor polgármester: Ha nem vagyok itt, akkor is működnie kell.  
 
Kósáné Buknicz Mária képviselő: Ötletem csak annyi, de most azt is mondtad, hogy jöttek 
segíteni főzni a virslit meg stb, akkor voltak segítségek.  
 
Szabó Zsófia: A Zsótér Ibolya jött első szóra május 1-jén. Az én fejemben, ami egy ilyen kritikus 
dolog az pont az önkormányzathoz köthető, az önkormányzati rendezvények. Ott nyilván nem 
várhatom el, hogy a jegyző urammal fogunk padokat cipelni. Pont a május 1-jére visszatérve több 
markos legényt megkértem előzetesen, hogy annyi, hogy ki kell dobálni a székeket meg vissza 
kellene dobálni a székeket, padokat. Az elején a Kiss Tibi is segített, a végén hároman maradtunk 
én a Gábor meg a párom. Ez egy kétségbeesett kérdés, hogy hogyan lehet ezen változtatni?  
 
Kósáné Buknicz Mária képviselő: Azt szeretném mondani, hogy esetleg lehetne-e egy olyat, hogy 
meghirdetnéd azt, hogy egy rendezvény szeretnél és odaírnád, hogy segítséget vársz, hogy kérek 
segítséget. Fele arról szól, hogy eljönnek és fele arról szól, hogy eljönnek, meg a negatív hangok. 
Én ajánlottam föl neked, hogy szívesen segítenék, amikor rendezvényt készítesz, nem szóltál, én 
jönnék segíteni. Misinek is mentem segíteni. Az nem működné, ha meghirdetnéd?  
 
Katona Mária képviselő: Én sem tartom elvetendő ötletnek.  
 
Kósáné Buknicz Mária képviselő: És akkor a jóhiszeműekből lehet, hogy összejön három-négy 
ember és azt mondják, hogy jövök.  
 
Máté Gábor polgármester: Az előző Hirfutárba meghirdettük, hogy a polgárőrökhöz nagyon kellene 
toborozni embereket. Azt se kérdezték meg, hogy mi az a polgárőrség.  
 
Kósáné Buknicz Mária tag: Az más.  
 
Szabó Zsófia: Ehhez kapcsolódóan pont a május 1-je volt az, hogy meghirdettük, hogy szeretnénk 
egy kiállítást csinálni, hogy dobjuk össze, hogyan ünnepeltünk régen. Senki nem kérdezte meg, hogy 
akkor mi ez és hogy van. szerettem volna májusfát állitani, május 1-jén. A húsvét után azt mondtam 
a Gábornak, hogy én még egyszer ebbe a pofonba nem megyek bele, hogy a húsvétra nem tudtunk 
összeszedni 6 legényt.  
 
Máté Gábor polgármester: Meg volt hirdetve fotókkal, mindennel úgy ahogy kell. Elmondom 
három fiú jelentkezett, Grósz Sándor, Máté Gábor és Szabó László.  
 
Sági Mihály képviselő: Tisztelt képviselő-testület. Először is a Zsófi megemlített mert ma reggel 
mi ezzel kezdtük a napunkat 9 órakor. Mielőtt rátértünk a dologra kiveséztünk különböző dolgokat. 
Gábor is célzott rá, hogy én is csinálok rendezvényeket. Nem tudom, hogy Pusztaszer hol vesztette 
el. Itt van ez a pusztaszeri sakk, én arra gondoltam, hogy itt vagyunk Pusztaszeren tizenegy 
néhányan, akik sakkozunk. Kettő pusztaszeri jön el erre a versenyre és hatvannégy vidéki. Nem 
érdekli, nem tudom az okát, hogy hova lett a pusztaszeri közösség. Fölmerült az, hogy kik csinálták. 
Annak idején május 1-jén nem volt közmunkás mégis 11 bogrács főtt a szobornál, fel volt állítva a 
sátor és egyéb, mindig voltak, akik megcsinálták, volt egy közösség, aki megcsinálta. Nem kapott 
érte se szabadnapot, se pótlékot, se egyebet mégis megcsinálták. Nem tudom, hogy hova lett ez a 
közösség. Nagyon nehéz ma Pusztaszeren és ne keseredjetek el hisz nagyon nehéz azokat 
összeszervezni. Itt is azon fog múlni, hogy nem lesz kiszolgáló, aki kiszolgáljuk ezt a 80 személyt 
kávéval és egyebekkel július 23-án. Nem elég, hogy jön a polgármester meg jövök én, kell még 
hozzá 8-10 személy meg 3-4 személy, aki odakint a pörköltöt megfőzi. Ezekhez nem kérünk 
közmunkást. Ma még megtalálom, de hogy jövőre megtaláljuk-e nem tudom, mert egyre rosszabb 
irányba megyünk. Az az 50 év feletti korosztály még talán akar valamit, akar esetleg segíteni, de a 
mostani fiatalság, ha részt kell benne venni akkor meg már pláne nem. Érdekes dolog és én nagyon 
sajnálom a Zsófit ezen a területen. Ettől függetlenül a Zsófinak ma is mondtam, hogy az őszinte 
hangnemért gratulálok mert ez a szent valóság és nem látom a kiutat. Ha eszem-iszom van akkor 
összejönnek, ha nincs, akkor köszönjük szépen nem. Sok sikert kívánok és továbbra is azt mondom, 
hogy ameddig én bírom, nem a pad hordásban és a sátor állitásban akarok részt venni mindenkinek, 
ha tudok segíteni segítek, de nagyon nem jó felé tendálunk. Elfogadásra javaslom.  
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Nagy Emese képviselő: Én csak annyit szerettem volna mondani, hogy a régi kultúrházat festeni 
kellett. Elmentem az összes szobafestőt megkerestem, hogy mást nem tudunk cserébe adni, de lesz 
zsíros kenyér hagymával, ki kellene festeni ezt az épületet. Az összes szobafestő, aki Pusztaszeren 
volt, én ekkor tudok menni és akkor tudok menni, volt, amikor hárman voltak egyszerre, ki volt 
festve a kultúrház. Azok az emberek még olyan szemlélettel voltak, a maiak nem igy vannak sajnos.  
 
Katona Mária képviselő: Én szeretném megköszönni Zsófi munkáját és minden erőfeszítését és 
nagyon meg tudom érteni a problémáját. Ezt a kis közösségben az iskolában is átérezzük egyébként. 
Kritizálni nagyon tudnak, viszont, ha már tenni kellene érte akkor az már nem olyan könnyen megy.  
 
Körmendi Zsuzsa képviselő: Nekem egyetlen az eszem-iszomhoz, ha már elhangzott, nekem van 
erről egy személyes véleményem, hogy a család is az asztalnál együtt igyekszik lenni, ha más nem 
hozza össze az embereket, akkor ezt kell megközelíteni. Ebből kiindulva én annyit tudok a Zsófinak 
segíteni, hogy bármennyire is mondjátok vannak közösségi ötletek, hogy mit szeretne a közösség. 
Lehet, hogy nem a mi kulturális igényeinknek megfelelő, de igenis figyelembe kell venni ezt évek óta 
mondom. Azért, hogy történjen valami meg egy kicsit a közösség összekovácsolódjon két indítványos 
rendezvény van, ami közöségi indítvány, amit próbálunk megvalósítani. Az egyikkel Zsófival 
beszéltünk és Zsófi tud róla, július 30-án szeretnénk egy utcabálat csinálni a szüreti bálat meg a 
tavaszi bálas rendezvényt félre téve. Semmi extra projekt, a piactéren szeretnénk egy ingyenes 
kajával, de van a kajára felajánlás 150 fő erejéig. Zenész le van szervezve, aki jön jön, aki nem 
nem. Teljesen közösségi vágy, ez július 30-a. a második viszont amit muszáj lesz önkormányzati 
segítséget kérnünk hozzá és lakossági kezdeményezés lenne. Szeretnének a mezőgazdászok egy 
napot tartani traktoros találkozóval, felvonulással szeptember hónap folyamán. Ennek a kérdése, 
hogy még nincs földterület hozzá. Vagy lenne, de érdemes lenne összeülni a kezdeményezőkkel mert 
nagyon lelkesek és nagyon szeretnék ezt megvalósítani. Pénzügyileg nem nagy finanszírozást 
igényel.  
 
Máté Gábor polgármester: Megoldható. Most hallok először róla, nyomokban sem hallottam róla.  
 
Körmendi Zsuzsa képviselő: Azért jók az ici-pici rendezvények, mert a múltkor például gyereknap 
volt és bevontuk a traktorosokat egy kicsit, hogy legyen valami a gyerekeknek látvány. Akkor merült 
fel ez az igény, hogy nagyon szívesen, meg hogy nagyon szeretnék és hogy gondolkoznak már régóta 
rajta. Mondtam, hogy szerintem ez nem megvalósíthatatlan lenne. Majd a Zsófi segít nekünk ebben 
és a területet átbeszélni meg a gazdákat összefogni. Már rengeteg ötletük van a feladatokra a 
traktoros bemutatókkal, mindennek kapcsolatban.  
 
Máté Gábor polgármester: erről beszélünk gyakorlatilag. Ha van olyan elképzelés, ami mellé oda 
tudnak állni és az előbb éppen ezt akartam mondani. Ha mi egy rendezvény mellé odaállunk és van, 
aki ebben hisz, hogy ezt meg lehet csinálni, akkor azt meg kell csinálni. Utána, ha sokan jönnek jó, 
ha nem jönnek sokan az is jó, mert csináltunk egy rendezvényt és ha 10-20 embernek tudtunk 
örömet szerezni akkor 10-20 embernek szereztünk örömet. Ezt meg lehet csinálni és én azt mondom, 
hogy nem kell elkeseredni mert ez mindig benne van ebbe a témába, hogy vannak, akiknek ez nem 
fog tetszeni mert nem tudják ez mivel jár, fogalmuk sincs róla. Ha bármikor bármilyen csoport 
valamilyen ügy mellé oda tudott állni vagy volt elképzelése róla és akkor végig tudták vinni, mi még 
az önkormányzat részéről soha senkinek nem, hogy gátat nem vetettünk, hanem ahol tudtunk ott 
segítünk akár anyagilag akár emberrel akármilyen más formában. Vannak erre pozitív példák azért. 
Nem mindig sikertörténet ez, de kell az emberek között megfelelő tolerancia és odaadás, hogy 
legyen. Ezt a 30-át én most hallom először, sajnálom, hogy ilyen hipp-hopp és egy hónap múlva 30-
a van. én nem is vagyok itthon 30-án elmondom. Sajnálom, hogy éppen ekkor nem tudok itt lenni, 
nem is tudtam hozzá időzíteni semmit. Ezzel együtt, ha bármilyen utcabál volt bármikor maximálisan 
odatesszük, amit kell és ha nem vagyok itthon akkor is az előkészítésben minden tőlünk telhetőt 
meg fogunk tenni, hogy ez sikeres legyen. Állok elébe és várom az ötleteket, hogy mi az elképzelés 
és mi az, amiben segítség kell.  
 
Körmendi Zsuzsa képviselő: Én sem vagyok itthon, de nélkülünk is ez nagyon szépen le fog 
zajlani. Ági meg Lajos Regina tudnak segíteni ebben. Azért lett végül is 30-a, mert a Hegedüs 
fivéreknek ez volt az egyetlen időpont, ami megfelelő lett volna. Erre a zenészekre az anyagi forrás 
meg van. a gyereknapból maradt annyi pénzünk, hogy ezt meg tudjuk finanszírozni. A kajára pedig 
körömpörkölt lesz 150 főre, de meg vannak rá a támogatók, ez is fölajánlásból van. igazándiból 
padra és asztalokra lesz hozzá szükség. Szeretnénk ezt a piactéren lefolytatni.  
 
Máté Gábor polgármester: Szerintem ezt most nem kell itt megtárgyalnunk. Számtalan olyan 
rendezvény volt amire büszkék lehetünk és erre koncentráljunk. Másik nagyon fontos és ezt Zsófinak 
is szoktam mondani, hogy mindig gondolni kell a rendezvény végére is, hogy ki lesz az név szerint, 
aki nem csak ígéretet tesz, hanem ott is lesz, hogy pakoljon. Köszönöm. Egyéb kérdés? Aki elfogad 
a Zsófi beszámolóját, kérem, kézfelemeléssel jeleze. 
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás módja: nyílt 
A szavazás számszerű eredménye: 
7 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
58/2022.(VI.29.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Beszámoló a közművelődési referens munkájáról 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési referens munkájáról 
szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) Szabó Zsófia közművelődési referens 
4.) Irattár 
 
10. napirendi pont: A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár szakmai tájékoztatója 
 
Máté Gábor polgármester: Következő téma a Somogyi Károly város és megyei könyvtár szakmai 
tájékoztatója. Itt a Tímeánál mellé mentünk valamennyire, talán mi is hibásak vagyunk, hogy Tímeát 
külön nem hívtuk meg egy meghívóval ez ügyben. Én nem hiszem, hogy kellett volna megmondom 
őszintén, mert neki ezt meghívó nélkül is tudnia kellett volna, de már beszervezett magának egy 
olyan programot, amit nem tudott elhalasztani. Én annyit közvetítek az ő részéről, hogy a pusztaszeri 
könyvtárnak a vizes blokkja és a padlózatának a rendbe tétele azt valamilyen módon be kellen 
ütemezzük. Ez teljesen jogos igény, viszont azért ez egy nagyobb tételű dolog. Jó lenne pályázatból 
megoldani, viszont most úgy tűnik, hogy az imaháznak a sorsa is most rövid úton eldőlt. Olyan 
szempontból, hogy kipakolnak onnan olyat, ami nem odavaló aztán meg eladogatjuk, ami eladható 
belőle. Utána én a könyvtárral még egy kört szeretnék futni, hogy esetleg mi lenne, ha a könyvtárat 
hosszú távon oda helyeznénk inkább át. Az mégis egy jobban használható terület. Ha úgy dönt a 
Somogyi könyvtár, hogy inkább maradnának ott, ahol most vannak akkor viszont oda koncentrálnánk 
majd egy anyagi fejlesztést. Ott a vizes blokkot meg a burkolásokat minden képpen célszerű lesz 
majd helyre tenni, ha az egy véglegesnek tűnő helyzet lesz. Ennyit én kiegészítésként, amit a Timivel 
való beszélgetésem kapcsán közvetíteni tudok és a Marika ezt megerősíti gondolom.  
 
Kósáné Buknicz Mária képviselő: Igen, én voltam ott és utána leültünk Gáborral beszélni, hogy 
akkor most ennek a végleges helye itt lesz vagy ott lesz. Nem tudom az a helyiség egyébként milyen? 
Azt nem kellene megnéznünk, hogy tényleg jobb, mint ez?  
 
Máté Gábor polgármester: Ha felújítjuk bármelyik jó lesz.  
 
Kósáné Buknicz Mária képviselő: A másik, hogy pályázat lesz-e belátható időn belül? Ezt jó lenne 
minél hamarabb megoldani.  
 
Máté Gábor polgármester: Milliós történetről beszélünk. Az, hogy önerőből ezt megoldjuk az nem 
biztos, hogy megy.  
 
Kósáné Buknicz Mária képviselő: Csak a legszükségesebbeket elősorban.  
 
Sági Mihály képviselő: Elfogadásra javaslom.  
 
Máté Gábor polgármester: Van-e kérdés a könyvtár beszámolójához? Ha nincs, akkor aki 
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás módja: nyílt 
A szavazás számszerű eredménye: 
7 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
59/2022.(VI.29.)Kt. határozat 
 
Tárgy: A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár szakmai tájékoztatója 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somogyi Károly Városi és Megyei 
Könyvtár szakmai tájékoztatóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 
4.) Irattár 
 
11. napirendi pont: A Vízközmű Szolgáltató Kft. megszüntetése 
 
Máté Gábor polgármester: Következő a víz közmű szolgáltató kft megszüntetése. Itt kaptam egy 
feladatot, hogy ajánljuk fel a részünket Bartucz Tibornak. Ő azt mondta nekem amikor elmentem 
hozzá ezzel a határozattal megmutattam neki, hogy nem lenne rossz ötlet, ha ez fölmerült volna már 
akkor, amikor a kft tagjai ezt igy bedobták volna a képbe. Én meg azt mondtam, hogy ezt akkor még 
a kft tagjai a polgármesterek nem tudták bedobni, mert ahhoz meg egy képviselő-testületi határozat 
kellett volna valamilyen formában. Nem tudjuk, hogy melyik lehetett volna előbb. Mindjárt az 
ügyvéddel is tudtam beszélni addig sikerült eljutnom, hogy sikerült kieszközölnöm azt, hogy 
nyilatkozzanak, hogy ez nekünk nem fog további anyagi terheket jelenteni. Ezt meg is kaptuk, 
úgyhogy ilyen alapon én azt gondolom, hogy nem kellene erőlködnünk most már abba az irányba, 
hanem fogadjuk el ezt igy és utána erre hivatkozva fölszámolják a kft-t gyorsan és akkor nem lesz 
semmilyen költsége a dolognak meg nem is követelünk semmit. Van-e kérdés?  
 
dr. Jaksa Tibor jegyző: Határozat javaslat, a képviselő-testület hozzájárul, hogy végelszámolással 
a Vízközmű Szolgáltató Kft. megszüntetésre kerüljön.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm.  
 
dr. Jaksa Tibor jegyző: A bizottság ezzel javasolja elfogadni.  
 
Máté Gábor polgármester: Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás módja: nyílt 
A szavazás számszerű eredménye: 
7 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
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60/2022.(VI.29.)Kt. határozat 
 
Tárgy: A Vízközmű Szolgáltató Kft. megszüntetése 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Vízközmű Szolgáltató Kft. 
(cégjegyzékszám: 06-09-009637, székhelye: 6760 Kistelek, Rákóczi u. 44.) végelszámolással 
történő megszüntetéséhez. 
 
A Képviselő-testület meghatalmazza Máté Gábor polgármestert a fentiekkel kapcsolatosan keletkező 
dokumentumok aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) PROBART Kft. 
4.) Gazdálkodás helyben 
5.) Irattár 
 
12. napirendi pont: Együttműködési megállapodás a Packeta Hungary Kft-vel 
 
Máté Gábor polgármester: Együttműködési megállapodás a Packeta Hungary Kft-vel. Küldtem 
anyagot róla. A piacnak a túlsó oldalára lenne elhelyezve közvetlen a fal mellé. a megközelítést is 
biztosítaná ez a terület. Ők ezt jónak találják a tájolása is jó, a helye is jó. Szerintem azért is jó, 
mert nem kerül a falu képbe annyira bele, mert azért egy ilyen piros-fehér dobozt nem szerettem 
volna a falu központba frekventált helyre tenni. Itt viszont közel van mindenhez, mindenki láthatja, 
ha kell. Még annyit, hogy amikor már folyamatban volt ez az egész a múlt hét végén vagy a hét 
elején itt az úton közlekedve láttam, hogy a katona boltba meg ott van, hogy GLS csomagpont. 
Mindjárt mentem is Ágihoz, hogy mit szól ehhez. Azt mondta, hogy neki ez nem megélhetési forrás 
nem fogja őket zavarni. Majd meglátjuk, hogy melyik működik. Egyelőre itt tartunk. Aki ezt a 
megállapodás tervezetet elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás módja: nyílt 
A szavazás számszerű eredménye: 
7 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
61/2022.(VI.29.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Együttműködési megállapodás Packeta Hungary Kft-vel 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztéssel egyezően jóváhagyja 
a „Z-BOX KIHELYEZÉSRŐL ÉS ÜZEMELTETÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL SZÓLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI 
MEGÁLLAPODÁS” című dokumentumot. 
 
A Képviselő-testület meghatalmazza Máté Gábor polgármestert a fent megjelölt dokumentum 
aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
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2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) Packeta Hungary Kft. 
4.) Gazdálkodás helyben 
5.) Irattár 
 
13. napirendi pont: A Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása Társulási 
Megállapodásának módosítása 
 
Máté Gábor polgármester: Most jön a két plusz napirendi pont. Az egyik a többcélú kistérségi 
társulás megállapodásának formai módosításához való hozzájárulása az önkormányzatnak. 
Naprakésszé tétele a dolognak, nincsen semmilyen érdemleges módosítás.  
 
Sági Mihály képviselő: A bizottság elfogadásra javasolja.  
 
Máté Gábor polgármester: Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás módja: nyílt 
A szavazás számszerű eredménye: 
7 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
62/2022.(VI.29.)Kt. határozat 
 
Tárgy: A Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztéssel egyező tartalommal 
jóváhagyja a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 
módosítását, és a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegezését. 
 
A Képviselő-testület meghatalmazza Máté Gábor polgármestert a fentiek szerinti dokumentumok 
aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) Nagy Sándor elnök, Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása 
4.) Irattár 
 
14. napirendi pont: A Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. és a Kisteleki 
Térségi Járóbeteg Szakellátó Kft. 2022. évi finanszírozásának felülvizsgálata 
 
Máté Gábor polgármester: Utolsó napirendi pont a Szerapisszal kötött támogatás a 24 órás illetve 
a járóbeteg szolgálattal kapcsolatosan. Márciusban hoztunk egy olyan döntést, hogy júniusig a 
döntésünk érvényes és a júniusi testületi ülésen megfelelő információ után újra foglalkozunk a 
témával. Ezt akkor elküldtük a Nagy Zsoltnak. A múlt hétig nem küldtek semmit. Én kértem tőlük 
egy információt a múlt héten, nem kaptam információt ezzel kapcsolatban. Szereztem viszont 
információt, hogy Ópusztaszer semmit nem fizet a járóbeteg ellátásra a 24 órás szolgálatra 100 000 
forintot fizet havonta ez fele annyi, mint a minek és többet kellene, hogy fizessenek. Ez már eleve 
kiváltja azt a helyzetet, hogy a javaslatom az, hogy további intézkedési ezeket az egészségügyi 
támogatásokat felfüggesztjük és utána küzdünk még egy sort ezzel kapcsolatosan. Én mondtam a 
lányoknak, hogy júliustól nem fizetünk. Mi tisztességgel, becsülettel fizettük azt, amit kell.  
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Sági Mihály képviselő: Tisztelt képviselő-testület! A bizottság többet foglalkozott vele, de nem sok 
értelme van, hogy a testületi ülésen a részletekbe belemenjünk. A bizottság azt javasolja, hogy július 
1-től mindenfajta fizetést függesszünk fel.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Egyéb hozzászólás? Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás módja: nyílt 
A szavazás számszerű eredménye: 
7 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
63/2022.(VI.29.)Kt. határozat 
 
Tárgy: A Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. és a Kisteleki Térségi Járóbeteg 

Szakellátó Kft. 2022. évi finanszírozásának felülvizsgálata 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisteleki Térségi Járóbeteg Szakellátó 
Kft. által végzett 24 órás ügyeleti tevékenység ellátására, és a Kisteleki Térségi Egészségügyi 
Központ Nonprofit Kft. által végzett járóbeteg szakellátás támogatására 2022. július 1. napjától nem 
folyósít támogatást, az ezekkel kapcsolatosan keletkeztetett fizetési igények teljesítését megtagadja. 
 
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 
 
15. napirendi pont: Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről 
 
Máté Gábor polgármester: Polgármester tájékoztatója. Két hét telt el, nem olyan sokat tudok 
mondani. A legörömtelibb dolog az, hogy a munkástelepi aszfaltozás elkészült. Nagyon szép látvány 
és nagyon örömteli a dolog. Ezzel párhuzamosan elindult a Tas utca és az Előd utca építése is. 
Ugyanis az utcákból kijövő vegyes föld alkalmas arra, hogy aztán ott a padkázást megcsináljuk 
egyrészt az új út mellett másrészt a bekötő út mellett is. Annyi földet viszünk ki oda most, ami ezekre 
a feladatokra kell. A bekötő út melletti padkázást mi saját erőből fogjuk megcsinálni a saját 
gépeinkkel. A másik padkázás meg része a pályázatnak. A többi föld a Pali mögé fog kerülni. Mindjárt 
történik itt a vizesblokk műszaki átadása és utána ennek a pályázatnak a zárása is megtörténhet. Az 
MVM és a gázszolgáltatónak nyilatkoznunk kellett, hogy milyen formátumban kapjuk ezeket a 
dolgokat. Teljesen rendezetlen volt a dolog, hogy hogyan, mi módon kell ezeket a nyilatkozatokat 
megtenni mert utána ilyen meg olyan retorziók vannak, ha ezt nem tesszük meg. Megtettük, ami 
tőlünk telhető. Pillanatnyilag úgy tűnik, hogy július 1-től az önkormányzat sem tud kedvezményes 
áron benzinhez, gázolajhoz jutni. Káosz volt az egész, most meg fog oldódni, viszont 800 forint lesz 
literje. A rendezvények sorához mondanék egy információt. Éveken keresztül segítettünk az Anna & 
The Barbies együttesnek az ópusztaszeri rendezvényéhez színpadot kölcsönöztünk nekik, meg 
szalmabálákat szereztünk számukra. Az idén megrendezésre kerül szűk körben ez a rendezvény. 
Ennek fejében folyamatban van egy akusztikus koncert szervezése július 24-én vasárnap délután a 
templomban itt Pusztaszeren. A kormányablak busz a későbbiekben nem a sportterem előtt fog 
szolgáltatni, hanem a piactéren. Kérték, hogy árnyékos helyet találjunk, mert ott nagyon meleg van. 
A Grósz Sándorral megcsináltatom a pavilont, ahol a gyerekek szoktak ücsörögni, illetve csináltattam 
vele egy hirdető táblát is a piactérre. A favágással kapcsolatban beszéltünk róla, hogy megvennék 
5000 forintért köbméterét. Ezt még annyira megspékelték, hogy a vékonyabb ágakért meg adnak 
3000 forintot. Az eltakarítás indokolt az ajánlat meg több mint korrekt. A családsegítő szolgálatnál 
személyi változás történt. Szerettem volna az új embert bemutatni. A következő volt a helyzet, 
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HATÁROZATOK JEGYZÉKE 
 

Sorszám Tárgy Határidő 
49/2022.(VI.29.)Kt. határozat Napirendi pontok elfogadása azonnal 
50/2022.(VI.29.)Kt. határozat Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. beszámolója azonnal 
51/2022.(VI.29.)Kt. határozat Beszámoló a védőnő munkájáról azonnal 
52/2022.(VI.29.)Kt. határozat Beszámoló a Szent Miklós Katolikus Általános 

Iskola Pusztaszeri Telephelye munkájáról 
azonnal 

53/2022.(VI.29.)Kt. határozat Beszámoló a Kisteleki Óvoda, Bölcsőde és Mini 
Bölcsőde Csizmazia György Tagóvodája 
munkájáról 

azonnal 

54/2022.(VI.29.)Kt. határozat Beszámoló a háziorvos munkájáról azonnal 
55/2022.(VI.29.)Kt. határozat Beszámoló a fogorvos munkájáról azonnal 
56/2022.(VI.29.)Kt. határozat Dr. Balikó Katalin fogorvos megbízási 

szerződésének meghosszabbítása 
azonnal 

57/2022.(VI.29.)Kt. határozat Beszámoló a fogorvosi praxisjoggal kapcsolatos 
szerződés előkészítési munkáiról 

azonnal 

58/2022.(VI.29.)Kt. határozat Beszámoló a közművelődési referens 
munkájáról 

azonnal 

59/2022.(VI.29.)Kt. határozat A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 
szakmai tájékoztatója 

azonnal 

60/2022.(VI.29.)Kt. határozat A Vízközmű Szolgáltató Kft. megszüntetése azonnal 
61/2022.(VI.29.)Kt. határozat Együttműködési megállapodás a Packeta 

Hungary Kft-vel 
azonnal 

62/2022.(VI.29.)Kt. határozat A Kistelek Környéki Települések Többcélú 
Társulása Társulási Megállapodásának 
módosítása 

azonnal 

63/2022.(VI.29.)Kt. határozat A Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ 
Nonprofit Kft. és a Kisteleki Térségi Járóbeteg 
Szakellátó Kft. 2022. évi finanszírozásának 
felülvizsgálata 

azonnal 

64/2022.(VI.29.)Kt. határozat Polgármester tájékoztatója két ülés közötti 
időszak eseményeiről 

azonnal 

 







 

Ikt. sz.: 314/2022 
tárgy: Tájékoztató a ravatalozó 2021. évi üzemeltetéséről 
Máté Gábor Polgármester Úr részére 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
 Kérésének eleget téve a pusztaszeri temető ravatalozójának üzemeltetéséről az alábbiakat 
kívánom előadni: 
 
 Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! 
 
 A települési temető ravatalozóját a Csongrád Megyei Kegyeleti Kft 2011 óta üzemelteti, melyre 
2021-ben újabb 10 évre kaptunk bizalmat, amit ismételten köszönök. A ravatalozó hátsó helyiségében 
a gyászoló családok által választható koporsókat, urnákat, kegyeleti eszközöket tartalmazó 
bemutatótermet alakítottunk ki a minőségi választék és szolgáltatás érdekében. 2020 decembere óta 
a kegyeleti ügyintézést Szász Julianna látja el, aki talán a legalkalmasabb erre a feladatra a korábbi 
kollégákat figyelembe véve. Kérem, hogy munkáját a Tisztelt Testület továbbra is támogassa. Cégünk 
0-24 ügyeletet lát el a településen. A Kft mérlegbeszámolója részletesen elérhető a Polgármester 
Úrnál. A legfontosabb, hogy a tavalyi év eredménye alapján a tagság osztalékfizetést szavazott meg, 
melyből Pusztaszer 197.798.-ot kapott. 
2021-ben sajnálatos módon mindössze 2 temetést végeztünk, mely valószínűleg köszönhető a korábbi 
kollégák hozzáállásának. Bízom benne, hogy a gyászoló családok látva a színvonalas ügyintézést és a 
homokhátságon is elismert minőségi temetési szolgáltatást és azt az előnyt, hogy mindent helyben el 
lehet intézni a továbbiakban mind többen fordulnak a Csongrád Megyei Kegyeleti Kft-hez.  Ez közös 
érdekünk, hiszen a településnek, mint tulajdonosnak is értéke van annak, hogy a helyi lakosok végső 
útjában is kivegye a részét a Kft-n keresztül. 
A visszajelzések alapján örömmel fogadta a lakosság a mindenszenteki fényinstallációt, mely országos 
eseménnyé nőtte ki magát, amihez a mécseseket cégünk biztosította. Az esemény a médiában 
főműsoridőben lett élőben sugározva. Örömmel és egyre nagyobb létszámmal vettek részt a 
mécsesgyújtáson, melyen legalább 350 db mécsest raktunk ki alakzatba. Az idei évben ismét 
megrendezésre kerül az esemény hasonló támogatással a Kft részéről. 
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, kérdés esetén Szász Juliannával állunk szíves rendelkezésükre. 
 
Hódmezővásárhely, 2022.06.22. 
 
Tisztelettel: 

.  
Varga György 
   ügyvezető 



Pusztaszer Község Képviselő-testülete részére  

Pusztaszer 

Kossuth utca 45. 

6769  

Védőnői beszámoló 

Tisztelt Képviselő testület, engedjék meg, hogy védőnői beszámolómat köszönettel kezdjem, 

igaz bemutatkozásomkor már megköszöntem bizalmukat, de a védőnői tanácsadó felszereltsége 

és modernitása miatt még nem, melyet ezúton szeretném pótolni. 

 Az itt eddig eltöltött rövid védőnői munkámra tekintettel messzemenő beszámolóval 

nem tudok szolgálni, de elmondhatom, hogy a pusztaszeri gondozottak nagyon fegyelmezettek 

és minden általam kért szűrővizsgálaton és tanácsadáson haladéktalanul megjelennek, senkit 

nem kellett ezért felszólításban részesíteni. 

 Gondozási körzetem egy vegyes körzet, hisz az általános iskola egészségnevelési 

tevékenységét is ellátom a várandósok, csecsemők és kisgyermekek mellett, mely örömmel telt 

el és még volt szerencsém a nyári szünet előtt belecsöppenni az iskola életébe is és 

egészségnevelési tanórákat tartani, valamint az előírt kötelező szűrővizsgálatokat elvégezni. Az 

iskola dolgozóival az együttműködés kifogásolhatatlan volt, akárcsak a háziorvossal és a 

családsegítő munkatárssal is, kikkel szinte napi kapcsolatban állok a munkám során.   

A pusztaszeri munkatársak mellett a Mozgó Szakorvosi Szakszolgálat által a településre 

havonta kettő alkalommal, gyermekorvossal tartott közös tanácsadást szervezünk, illetve 

havonta egy alkalommal, nőgyógyász szakorvossal közösen várandós tanácsadást tartunk, 

melynek rendszeres szervezése és lebonyolítása is zökkenőmentesen zajlik. 

 Ahogyan már említettem a tanácsadó felszereltsége hiánytalan, minden eszköz és 

feltétel alkalmas ahhoz, hogy a munkámat zavartalanul végezhessem. Terveim között szerepel 

a tanácsadó egyik falának festése a gondozottakkal közösen - ezzel is növelve a község lakóinak 

közösségépítését -, melytől engedélyt és anyagi támogatást kértem a Polgármester Úrtól. 

 A héten kezdtem el indítani egy baba-mama klubot, melyre az igényfelmérésem alapján 

nagy volt az érdeklődés és szeretettel fogadták a gondozottjaim, ezt heti rendszerességgel a 

jövőben is tervezem a szervezni és lebonyolítani, valamint szeptembertől újra egészségnevelési 

tevékenységemet folytatni az általános iskolában. 

 

Pusztaszer, 2022. június 23. 

Rózsa Anna 

Védőnő 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda  

2021/2022-es tanév év végi beszámoló 

Pusztaszeri telephely 

 

 

 

 

 

 

 

 OM: 201616  

 

 



 

 

 

Személyi feltételek 
 
Utazó pedagógusok:  
Betanítók:  

Tóth Mariann földrajz 
Vágó Tibor testnevelés 

 
Áttanítók:  

Mészáros Zsolt Tömörkény, Baks, Ópusztaszer kémia 
 
Pedagógus minősítések:  

Kordás Tímea pedagógus II. 
Mészárosné Varga Gabriella mesterpedagógus 
Mészáros Zsolt mesterpedagógus 

 
Továbbképzések:  

Trianon 100 30 órás- Katona Mária, Mészárosné Varga Gabriella, Fekete 

Melinda, Vágó Tiborné 

Út a szabadsághoz 30 órás- Katona Mária, Mészárosné Varga Gabriella, 

Fekete Melinda, Vágó Tiborné, Kordás Tímea, Laczkó Martina 

 

Létszámadatok 
 

A tanév elején a tanulói létszám 65 fő volt, 3 fő magántanuló, félév zárásakor 66 ebből 
3 fő magántanuló, tanév végén 67 fő ebből 3 fő magántanuló 
 
Az összetételre vonatkozóan: 
3H-sok száma: 6 fő 
2H-sok száma: 3 fő 
 
Védelembe vett tanuló: idén:  1 fő             tavaly:   0 fő 
 
Alapellátásban részesülnek: idén:   6 fő    tavaly: 7 fő. 
 
Integráltan oktatott SNI tanulók:  13 fő 

alsóban 6 + 0 TANAK-os, felsőben 5 + 2 TANAK-os.  
 
BTMN-es tanulók:  8 fő 

alsóban 4 fő, felsőben 4 fő 
  



 

 

Tankönyellátás: 
Ingyenes tankönyvellátásban részesült minden tanuló. 

 
Étkezés: 

 idén tavaly 
Ingyenesen ebédeltek: 16 fő 15 fő 
50% -ot fizettek: 8 fő 9 fő 
Teljes árú ebédet fizettek: 25 fő 24 fő______    
Összes ebédes: 49 fő 48 fő 

 
 
 
Tanulói létszámok alakulása: (teljes létszám/magántanuló) 

1. osztály: 12 fő  osztályfőnök: Katona Mária 
2. osztály: 8/1 fő  osztályfőnök: Vágó Tiborné 
3. osztály: 5 fő  osztályfőnök Vágó Tiborné 
4. osztály: 13 fő  osztályfőnök: Gajdacsi Zoltán 
5. osztály: 5/1 fő  osztályfőnök: Mester- Szabó József 
6. osztály: 4 fő  osztályfőnök: Mester- Szabó József 
7. osztály: 8 fő  osztályfőnök: Kordás Tímea 
8. osztály: 12/1 fő osztályfőnök: Mészárosné Varga Gabriella 

össz.:   67/3 fő 
 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása: 
 

 

 

 

 

 

Osztály TANAK normál Összesen 
1. 0 3 3 
2. 0 1 1 
3. 0 0 0 
4. 0 2 2 
5. 0 1 1 
6. 1 1 2 
7. 1 1 2 
8. 0 2 2 

Összesen: 2 11 13 



 

 

 

Tanulmányi eredmények 

 

 
 

  

 

Osztály: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2020/21 
 

2021/22 

Magatartás 3,8 4,6 4,6 4,5 4,25 4 5 4,67 4,5 4,5 
Szorgalom 4 4,6 4,6 4,4 4,5 3,5 4,4 3,9 4,2 4,2 
Magyar nyelvtan  4,6 4,4 3,8 4,2 3,25 3,75 4 3,8 4,4 
Magyar irodalom  4,6 4,6 3,9 4,6 3,5 4 4,25 3,9 4,2 
Történelem     4,6 3,75 4,25 4,3 3,9 4,2 
Angol    4,2 4,2 3,7 3,6 3,8 3,6 3,9 
Matematika  4,4 4,6 4 4,6 3,75 3,9 3,9 4,1 4,2 
Informatika     5 4,5 4,6 4,5 4,7 4,6 
Természetismeret   5 4,15 4,75 3,25   4,1 4 
Fizika       3,4 3,7 3,5 3,6 
Biológia       3,7 3,5 3 3,6 
Kémia       3,6 3,6 3,3 3,6 
Földrajz       3,75 3,4 3,1 3,6 
Ének-zene  5 5 4,9 5 4,75 5 5 5 4,9 
Rajz  5 5 5 5 4,75 4,9 4,75 4,8 4,9 
Életvitel  5 5 4,7 5 5 5  4,9 4,9 
Testnevelés  5 5 5 4,6 4,25 4,1 4,2 4,7 4,6 
Hittan  5 5 5 5 4,5 4,9 4,75 4,7 4,9 
Honismeret      4,3    4,3 
Osztály átlag:  4,8 4,8 4,5 4,7 4,1 4,2 4,1 4,2 4,3 



 

 

Erkölcsi, hitéleti nevelés 
 

Ebben a tanévben új hitoktatóként kezdtem meg munkámat Pusztaszeren. Újként, mint 
tanár, de tudni kell, hogy én is ebben az iskolában koptattam a padokat. Fontosnak éreztem, 
hogy a hittan olyan ismereteket és tapasztalatokat nyújtson a gyerekeknek, melyek megerősítik 
a hit alapjait, annak jelentőségét mind maguk, mind környezetük számára. Ebben nem csak a 
tanórák, hanem a szentmisék való részvétel, ministrálás is hozzájárulnak, illetve a fontos 
ünnepek, az első félévében az adventi, karácsonyi készülődés, mint közösségi élmény és 
kapcsolat is hozzájárult.  

A második félévben a nagyböjti időszakban a hittanórákon próbáltam elmélyedni az 
imádságokban, lelki dolgokban, illetve arra ösztönözni őket, minél több jócselekedetet 
tegyenek az életükben és legfontosabb feladataim közé tartozott a hit továbbadása, a szeretet, 
közvetítése is fő érték volt számomra. Büszke voltam arra is, hogy Virágvasárnap a 
templomban vállalták, hogy felolvassák a Passiót, Jézus szenvedéstörténetét, így is emlékezve 
Megváltónkra. Jó volt látni, hogy hétről hétre jártak szentmisére, ministráltak, olvastak, 
segítettek, amiben csak kellett így példát mutatva társaiknak. Mérhetetlen nagy öröm volt tehát, 
hogy május 21.-én a pusztaszeri Szentháromság templomban 8 gyermek lett elsőáldozó. Bízom 
benne ez továbbra is így lesz és nem rendül meg ez a lelkesedésük.  

Nyáron napközis hittantábort is szervezek a gyerekeknek, öröm számomra, hogy már most 
nagyon várják a gyerekek és velük együtt én is. A Szentírás egyik mondatával zárnám 
beszámolómat: „Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a 
tudományokat, hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek”  

 
 

Tábit Brigitta 
hitoktató 

  



 

 

Osztály- és tantárgyi átlagok 
 
Kitűnő tanulók száma: idén  tavaly 

- alsó tagozaton:    8 
- felső tagozaton 5     
összesen:  13  10 
 

Bukott tanulók száma:  idén  tavaly 
- alsó tagozaton 1 fő (4 tantárgy)  0 fő 
- felső tagozaton: 0 fő  0 fő  
összesen: 1 fő (4 db tantárgy) 0 fő 

 
Kitűnő tanuló:    

1.o.: 0  fő 
2.o.: 5 fő 
3.o.: 0 fő 
4.o.: 3 fő 
5.o.: 2 fő 
6.o.: 0 fő 
7.o.: 1 fő 
8.o:  2 fő 
össz: 13 fő 

 
Tantárgyi dicséretek száma: idén  tavaly 

- alsó tagozaton  24 
- felső tagozaton: 11     
összesen 35  19 

 
Tantárgyi figyelmeztetések száma: idén  tavaly  

- alsó tagozaton  0 
- felső tagozaton: 6     
összesen 6  0 

  



 

 

A tanulók magatartása a félév során 
 

Dicséretek 
  igazgatói 
  alsó fölső összesen 
idén 0 9 9 
tavaly 0 0 0 
  telephelyvezetői 
  alsó fölső összesen 
idén 0 0 0 
tavaly 0 0 0 
  osztályfőnöki 
  alsó fölső összesen 
idén 0 0 0 
tavaly 5 0 5 
  szaktanári 
  alsó fölső összesen 
idén 0 0 0 
tavaly 0 0 0 

Figyelmeztetések 
  fegyelmi tárgyalás 
  alsó fölső összesen 
idén 0 0 0 
tavaly 0 0 0 
  igazgatói 
idén 1 0 1 
tavaly 0 0 0 
  telephelyvezetői 

  alsó fölső összesen 

idén 0 0 0 

tavaly 0 0 0 

  osztályfőnöki 
  alsó fölső összesen 
idén 5 0 5 

tavaly 3 0 3 

  szaktanári 

  alsó fölső összesen 

idén 0 8 8 
tavaly 0 10 10 

 
 
 



 

 

Hiányzások alakulása 
 

Alsó  

  Összes óra Igazolt óra Igazolatlan óra/fő 

idén 2570 2554 16 68 

tavaly 1124 1124 0 37 

Fölső  

  Összes óra Igazolt óra Igazolatlan óra/fő 

idén 1021 1021 0 35 
tavaly 1796 1796 0 50 

 
összesen 

 Összes Igazolt  Igazolatlan  óra/fő 

idén 3591 3575 16 53,6 

tavaly 2917 2917 0 44 

 

Továbbtanulási eredmények: 
 
Gimnázium 3 fő 

Szakgimnázium 5 fő 

Szakiskola 

(Szakközépiskola) 

4fő 

Összesen 12 fő 

 
 
Átmenet az óvodából az első osztályba: 
 

A tanévet 13 fővel kezdtük (mind fiú). Közülük 10-en helybeliek, tehát az óvodában is egy 
csoportba jártak. 3-an másik településről kerültek az osztályba.  

A helyiek többségével már nagy csoportos korukban elkezdődött az ismerkedés, a közös 
munka. A Gyerekesély pályázat keretében hetente 1 alkalommal mesés, kézműves 
készségfejlesztő foglalkozást tartottunk nekik ketten (a hittanos kolléganővel), amikor a 
járványhelyzet azt megengedte. 

Az év folyamán folyamatos volt a kapcsolat az óvónőkkel, és a szülőkkel. Hogy minél 
jobban megismerhessük, megszokhassuk egymást, a tanévet megelőző nyáron a fiúknak 
lehetőségük volt részt venni az alsósok nyári napközis táborában. A többségük ott is volt. 



 

 

Ismerkedtek a nagyobbakkal, az iskolával. Ezek az alkalmak nagyban megkönnyítették az 
átmenetet, az iskolai beilleszkedést.  

Szeptemberben már összeszokva, ismerős környezetben kezdhettük a munkát. Az újonnan 
jött 3 gyereknek sokkal nehezebb volt a dolga. Súlyos beilleszkedési, tanulási, és magatartási 
problémáik miatt nehezen váltak a közösség tagjaivá. (Az ópusztaszeri fiú március végén 
távozott is az osztályból.) 

A 13 fiúból 3 SNI-s, 1 (később 2) BTMN-es volt. Rajtuk kívül még többnek is segítségre 
volt szüksége, ezért a fejlesztőkön, és a gyógypedagóguson kívül plusz segítséget is igénybe 
kellett venni. Hetente 2 napon pedagógiai asszisztens (Gyerekesély pályázat), 1-2 órában 
szociális segítő, pszichológus, és amikor ideje engedte (plusz a gyakorlati hetek alatt) végzős 
tanítóképzős gyakornok segítette a munkánkat. Nagy szükség volt minden támogatásra. A 
beigazolódott tanulási, és magatartási, valamint idegrendszeri problémák mellett több gyerek 
sorsát, iskolai munkáját nehezítették a súlyos családi problémák, amik hatással voltak a 
többiekre is. (A 13 fiú közül csak 5 él olyan családban, ahol a saját apja, és anyja van vele.) 2 
gyerek ügyében rendszeresen tartottuk a kapcsolatot a családgondozóval. Közülük 1 
nevelőszülőnél van elhelyezve, 1 pedig védelembe vételi eljárás alatt van.  

Az előzmények ellenére az átlagosnál hosszabb időt vett igénybe a beszokás. A rendkívül 
sok hiányzás (össz. 1058 óra) mellett fél évnek kellett eltelnie, mire megszokták a tanítási órák 
rendjét, az iskolai szabályokat. Lassítani kellett a tempón, a tananyagot kellett hozzájuk 
igazítani. A családi nevelésből kimaradt hiányosságokat is együtt kellett megtanulnunk 
(zsebkendőhasználat, cipőkötés, kézmosás, köszönés…). Az iskolai házirendhez való 
alkalmazkodás is gondot jelentett több családban hónapokon keresztül (tanítási órák kezdete, 
napközi vége, iskolamisék).  

Többségük a tanév végére igazi kis iskolássá vált. Kicsit lemaradva, de biztos alapokkal 
haladunk tovább (ketten engedéllyel, egy pedig bukással évet ismétel). A felméréseiket 
rendszeresen 80 % feletti osztályátlaggal írták meg. Sokat fejlődött a kitartásuk, a 
feladattudatuk, az önállóságuk. Hozzászoktak az órák rendjéhez, igyekeznek alkalmazkodni az 
elvárásokhoz. Amelyik családban a szülő partner, ott a gyerek is könnyebben elfogadja a 
szabályokat. (Ezen is sokat kellett dolgozni.) 

Szívesen vettek részt iskolán kívüli tevékenységekben (úszás, focis-, főzős szakkör, 
tanulássegítés).   

A tanév végére mindenki jól elfáradt.  
  
  

Katona Mária  
 
 
Átmenet az alsóból a felsőbe: 1. sz. melléklet 
  



 

 

A napközis csoportok létszáma és összetétele 
 

 október 1-jén június 15-én 

1. sz. csoport 21 19 fő 

Tanulószoba 28 29 fő 

2. sz. csoport - - 

összesen: 49 fő 48 fő 

 
 Kiemelkedő tanulói teljesítmények (megyei és országos versenyeredmények) 

 
Területi Matematika 8. o. Kovács Botond, Jójárt Bálint, Szél Leon 

Informatika 8. o. Kovács Botond, Jójárt Bálint, Szél Leon, 

Czinege Tamás 1. hely 

Éjszakai Molnár Péter emlékverseny 8. o. 8 fő 

Ki a mester 2 keréken- Gyarmati Áron 1 hely 

Megyei Ki a mester 2 keréken- Gyarmati Áron 1. hely 

Országos Ki a mester 2 keréken- Gyarmati Áron 

Regionális (határon túli is)  

Nemzetközi  

 
 
Országos mérések tapasztalatai (kompetenciamérés – szövegértés, matematikai 
eszköztudás, idegen nyelvi mérés, Netfit-mérés), tervezett intézkedések 
 

FIT–jelentés 2021 

Eredmények: (smile-val -      )  

Nem írtak 

Képességek szerint: 

 

NETFIT értékelés 
Nem volt 

 
 



 

 

Tanórán kívüli tanulással kapcsolatos tevékenységek, versenyek, 
ünnepségek: 

Tanévnyitó szentmise 
Őszi iskoladíszítés 
Aradi vértanúk napja 
Őszi akadályverseny 
Okt. 23. ünnepség 
Téli iskoladíszítés 
Adventi gyertyagyújtások  
Adventi műsorok, 4. advent a templomban 
Mikulás futás 
Osztálymikulások 
Karácsonyi ajándékkészítés 
Karácsonyi műsor 
Tavaszi iskoladíszítés 
Farsang 
Márc. 15. ünnepség 
Húsvéti iskoladíszítés 
Anyák napja 
Tavaszi természettudományi témanap 
Classic Művészeti Magániskola ünnepélyes vizsgabemutatója 
Elsőáldozás 
Gyermeknap 
Szentháromság templom 1 éves évfordulója 
Ballagás 
Tanévzáró szentmise 
Évközi diákmisék 
Pályázati forrásokból kirándulások, pályaorientációs bemutatók 
Lázár Ervin program 
Határtalanul program 
Nyári napközis hittantábor 
Néptánc tábor 

 
Pusztaszer, 2022. június 15.      Mészáros Zsolt 

telephelyvezető 
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1. ÁTMENET 

A gyerekek életében jelentős változást jelent/jelenthet az óvodából az iskolába való átlépés, illetve 

ehhez hasonló fordulatot hoz a diákok életében a negyedik osztályból az ötödik osztályba 

való átmenet. 

Sok minden megváltozik a felső tagozatban az alsó tagozathoz képest. 

Az egyik jelentős változás, hogy a gyermekeknek el kell szakadniuk az alsó tagozatos tanítójuktól, aki 

négy éven keresztül velük volt az iskolában, és aki óvta, védelmezte őket. 

A tantárgyak kibővülése és az új ismeretek sokasága, sokfélesége is további nehézségeket hoz a diákok 

mindennapi életébe. 

További „traumát” okozhat az értékelés megváltozása, az osztályozás szigorodása. 

A felső tagozaton nem csak az iskolai körülmények megváltozásával kell szembenézniük a tanulóknak, 

hanem azzal a ténnyel is, hogy ők maguk is megváltoznak. 

2. AKADÁLYMENTESÍTÉS 

Nézzük meg, hogy teheti/tette akadálymentessé ezeket a változásokat a leendő osztályfőnök mint 

osztályfőnök, és mint szaktanár!!! 

2.1 Biológia 

A biológiai változást tényként kell kezelnünk, viszont az ezzel járó esetleges belső feszültségek 

leküzdésében segítséget tudunk nyújtani. 

A korábbi években nem csak belépéskor, hanem a későbbi években is szerveztem a házi orvos, illetve 

a védőnő segítségével olyan „előadásokat”, amelyeken a diákokat megismertetik a változás 

okozta nehézségek feldolgozásával. Ezen törekvésem kiegészült azzal, hogy a biológia szakos 

kolléga is tartott a gyerekeknek „felvilágosító” órákat. Jelenleg a védőnő és a kolléga nyújt 

ezen a téren támogatást a gyerekeknek. Az általam nyújtott segítség elmaradása objektív 

okokra vezethető vissza, amelyet jelen beszámolómban nem szeretnék részletezni. 

  



 

 

2.2 Hogyan értékelik a munkámat? 

Úgy gondolom, hogy az értékelésben és az osztályzásban történő változás nem okozott túl nagy 

problémát a diákok életében. Igaz, elmaradtak a mosolygós napocskák, a szigorú tekintetű 

boszorkák, és maradtak a könyörtelen számjegyek, de amelyik diák alsóban is odatette 

magát, ő most az ötödik osztályban is hozta a formáját. Az osztály két kitűnő tanulója igazolja 

ezen állításomat. 

2.3 Mit és hogyan tanuljak? 

A „beszoktatás” – nem szeretem ezt a kifejezést, de nem jutott más az eszembe – időszakában, amely 

körülbelül az első félévre esik, mindannyian – a kollégák és én is – ügyeltünk arra, hogy a 

gyermekek memóriáját csak a legszükségesebb új ismeretanyaggal terheljük le. Ez a 

tevékenység – most csak magamra gondolok – sokszor sajnos a szakmaiság rovására is ment. 

A vonalból nem lett egyenes, a karikából nem tudtunk kört alkotni, a természetes számokat 

még mindig sok esetben számokként emlegetjük, a törteknek vagy van számlálójuk és 

nevezőjük, vagy csak felső és alsó részük… 

Sokkal szigorúbban képzeltem el a matematika és az informatika oktatását, de mindig volt valaki – hol 

József, hol Zoltán –,aki megkérdezte tőlem: Melyik a fontosabb? Egy jó beszélgetés az 

osztállyal vagy az, hogy mennyi kettő harmad + három negyed? 

Korábban tettem lépéseket annak érdekében, hogy megismerjem a matematika sajátos – alsós – 

nyelvezetét. Az „átmeneti időszakot” megelőzően több ízben látogattam az alsós tanító néni 

matematika óráit a fent említett ok miatt. Ezek a hospitálások, szakmai megbeszélések 

valamilyen okból kifolyólag az elmúlt időszakban elmaradtak. Lehet, úgy éreztem, hogy 

sikerült elsajátítanom a nyelvet. Ez azonban nem biztos, hogy így is van. 

2.4 Hová lett a tanító néni? Ki ez az ember? Nem is ismerem!!! 

Az elválás és a váltás okozta nehézségeket eddig kétféleképpen próbáltam enyhíteni. 

Az egyik jól bevált módszer a „folyamatos és állandó” személyes jelenlét biztosítása volt. Ez az 

óralátogatások keretében, valamint a leendő osztályom részletes szakmai elemzésében 

öltött testet. Ebben az évben, illetve ezt megelőzően ezek a beszélgetések elmaradtak. Több 

kifogást is kereshetnék, de nem teszem, mert valószínűleg engem terhel a felelősség. 

Valami azért megmaradt. Mint testvérosztály megpróbáltunk minél több közös rendezvényt „csinálni”, 

így valamilyen szinten sikerült közelebb kerülnöm a leendő tanítványaimhoz. 



 

 

3. ÉS A SZÜLŐK… 

Eddig nem tettem róla említést, de fontosnak tartom – tartottam??? –, hogy rendszeresen és 

személyesen tartsam a kapcsolatot a szülőkkel. Eddig két lehetőséget hívtam segítségül, 

amelyek közül mára egyiket sem sikerült maradéktalanul megvalósítanom. 

A rendszeres szülői értekezletek elmaradásának az oka a túlzott elfoglaltság, az időhiány. Hogy melyik 

fél részéről? Ezen kérdés megválaszolását az olvasóra bízom. 

Amikor diák voltam, természetes volt számomra és a szüleim számára is, hogy az osztályfőnök eljön 

hozzánk, és „szemrevételezi”, hogy hogyan élünk. Ezt hagyományt próbáltam az előző 

osztályomnál feleleveníteni, de több esetben zárt kapukat döngettem. Most nem 

próbálkoztam a kapcsolattartás ezen módszerével, mert úgy gondoltam, nem járnék sikerrel. 

Igaz, nem is kérdeztem a szülők véleményét erről. Lehet, ők szívesen beengednének az 

otthonukba.  

  



 

 

MELLÉKLET 

Az átmenet „nehézségei” a száraz tények tükrében. 
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A nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart, két részből áll: szeptember 1 –május 31-ig 
szorgalmi idő, június 1 –augusztus 31-ig nyári élet. 
 
Infrastruktúra 

 
A tagóvoda nyitva tartása takarítással: reggel 6.00 – 18.00 
Gyermekek fogadása: 7.00 - 17.00 
Mini bölcsőde nyitva tartása:8.00-16.00 
A tagóvoda 5 napos (hétfőtől péntekig) heti 60+1 (+1 óra fogadó óra) órás , két műszakos 
munkarenddel üzemel. Eltérő az óvodai munkarend, a gyermekek fogadásának rendje abban az 
esetben, ha a munkaszüneti napok rendje is eltérően alakul. 
Nyári takarítási szünet: 202. augusztus 01-21-ig tart. 
Nevelés nélküli munkanapok: Nem vettük igénybe ebben a tanévben. 
 
Az óvodai férőhelyek száma: 
2 óvodai csoportban 50fő 
A mini bölcsőde csoportban 7 fő. 
 
 
Az óvodás gyerekek létszáma: 2021 okt .1-én  : 33 fő 

2022 máj. 31-én : 37 fő 
Mini bölcsődés gyerekek létszáma 2021 okt.1-én: 5 fő 
     2022 máj.31-én: 7 fő 
2022. szept. 1-én várható létszám: - óvodás: 38 fő 

                       - mini- bölcsődés 5 fő 
 

HH(hátrányos helyzetű gyermek):0 
Rendszeres gyermek véd. kedvezményre jogosult: óvodás 2 fő, bölcsődés 0 fő. 
Tanköteles korú gyermek : 10 fő, iskolába megy 9 gyermek. 
1 gyermek a szakértői bizottság döntése alapján még egy évig óvodában marad.  
 
 
A következő 2022/2023-es  tanév életkori eloszlása: 
Tanköteles korú : 12 fő 
Középsős korú:  13 fő 
Kiscsoportos korú:13 fő 
Bölcsődés: 5 fő 
A gyermekek hiányzása és annak igazolása rendben zajlott, szabálysértés nem történt. 
A beíratkozás probléma nélkül zajlott. 
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Járványhelyzet 
 
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya által két alkalommal 
kerültünk teljes járványügyi megfigyelés alá, egy alkalommal pedig részlegesen, ekkor nyitva 
tudtunk tartani a nem kontakt személyeknek. 
 
 
 
Személyi feltételek: 
Óvoda: 
3 óvónő, 2 dajka, dolgozik az óvodában, két műszakos munkarendben. Egy betöltetlen óvoda 
pedagógus állás van, a  délutáni munkát csoport összevonással oldjuk meg.  
 
 
Mini bölcsőde: 
1 csecsemő és kisgyermek nevelő, 1 bölcsődei dajka  
Gyarmatiné Kálmán Rozália kisgyermeknevelő szeptember 1-től visszatér gyedről, jelenleg 
szabadságát tölti. 
 
Logopédus heti 4 órában állt rendelkezésünkre, 9 óvodás beszédét fejlesztette. 
Fejlesztő pedagógushoz:  12 gyermek járt. 
Sajátos nevelési igényű gyermekünk nem volt. 
 
Heti 2 órában szociális munkás segíti munkánkat. 
 
Tárgyi feltételek: 
Két foglalkoztatóban folyik az óvodai nevelés. A harmadik foglalkoztatóban a mini-bölcsőde 
működik. 
Sajnos a logopédusnak és a fejlesztő pedagógusnak nincs megfelelő hely a foglalkozások 
megtartásához. 
A működéshez szükséges eszközök, berendezések rendelkezésünkre állnak. 
A mini bölcsődés gyerekek számára biztosított a többi korosztálytól elkülönített játszó udvar. 
 
Kapcsolat a szülőkkel 
Állandó, napi kapcsolatot tartunk a szülőkkel, a beszoktatás ideje alatt a szülők bejöhetnek 
gyerekeikkel a csoportszobába, megismerkedni az óvodával, bölcsődével, a gyerekekkel, 
óvónénikkel.  
Ha szükséges, családlátogatást szervezünk, főleg a hátrányos helyzet csökkentése és a segítség 
adás érdekében. 
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 Kapcsolat az iskolával  
Az iskola vezetőivel egyeztetjük a tankötelezettség kapcsán a teendőket, a rendezvényeket, 
szülői értekezleteket. Szoros kapcsolatot tartunk a leendő tanítóval, több alkalommal találkoznak 
a leendő iskolások vele. 
 
Kapcsolat a Térségi Intézményi Társulással 
Az intézmény igazgatójával és a  tagintézmény vezetőkkel tartjuk a  kapcsolatot, ha szükséges 
segítjük egymást.  
 
Nevelési munka 
Az óvodában ebben a tanévben egy  nagy-középső csoport és egy kis-középső csoport működött. 
A mini bölcsődében jelenleg 2-3 év közötti gyerekek vannak. Az óvoda Pedagógiai Programja a 
Tevékenységközpontú Óvodai Program szemléletét követi. A mini bölcsőde programja az 
óvodához hasonlóan élmény és tevékenység alapú. A gyermekek egyéni fejlődését fejlődési 
naplóban követjük nyomon, erről  a K.T. rendelkezése alapján évente  legalább kétszer 
tájékoztatjuk a szülőket, ezt aláírva tudomásul veszik. 
Főbb feladataink közé tartozik a minél több, változatos tevékenység lehetőségének 
megteremtése, a gyerekek képességeinek kibontakoztatása, az alap kompetenciák fejlesztése. A 
részképességek fejlődésében elmaradott, ill. a kiemelkedő képességű gyerekekre, egyénre 
szabott fejlesztési terveket készítenek az óvónők, a Szakszolgálat ellenőrzése és útmutatása 
alapján.  Sajnos egyre több azon gyerekek száma, akik ilyen felzárkóztatást, fejlesztést 
igényelnek. Pontos heti-, ill. órarend szerint történik a gyerekek differenciált fejlesztése. 
 2022. februárjától lehetőségünk nyílt az Úszó Nemzet Program keretében heti egy alkalommal 
úszás oktatásra vinni a nagycsoportos gyermekeket. Felmenő rendszerben 2. osztályos korukig 
járhatnak úszni, az utazás és az úszó felszerelés ingyenes számukra.  
 
Gyermekvédelem.  
Szoros kapcsolatot tartunk a védőnővel, jegyző úrral, igyekszünk minden lehetőséget 
megragadni, hogy segíteni tudjunk a rászorulóknak. A családsegítő szolgálattal is megfelelő a 
kapcsolatunk.  
 
Étkezés 
A tagintézményben melegítő konyha üzemel. Az ételszállítást és a  konyha működtetését heti 
váltásban 1 dajka végzi, HACCP  minőség biztosítási rendszer előírásait követve. 
44 gyerek étkezik, 2 gyermekvédelmi kedvezmény alapján, 39-en jövedelem , vagy 
nagycsaládos nyilatkozat alapján, tartósan beteg és nevelésbe vett státusz alapján kapnak 
ingyenes étkezést,  jövedelem nyilatkozat alapján 3 gyermek fizet teljes árat az étkezésért. 
Az étel minősége jó. Fizetéssel elmaradva  nincs senki. A mini-bölcsődei csoportban a 
legkisebbek étkeztetését külön kell szervezni, ők 4-szer étkeznek naponta.. 
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Intézményi ellenőrzés  
 Jelenleg folyamatban van a Mini Bölcsőde kormányhivatali ellenőrzése. 
 
A tanév végén a pedagógiai munka belsőellenőrzése a megfelelő szempontok alapján történik. 
 
  
Rendezvényeink  
 
Mikulás, Fenyőünnep, Farsang,  
Anyák napi ünnepség, Családi gyereknap, Évzáró ünnepség családtagok, vendégek jelenlétében 
került megrendezésre. 
 
 
 
Pénzügyek 
A tagintézmény költségvetése megközelítőleg a tervezettnek megfelelően alakul. A fenntartótól 
minden erkölcsi és anyagi támogatást megkapunk. 
 
 
Pusztaszer 2022. 06.21.  
 

Szeriné Lajos Ildikó 
 tagintézmény-vezető 

 



Beszámoló  
(Pusztaszer háziorvosi praxis tevékenységéről 2021-ben) 

 
2021- ben folytatódott a koronavírus járvány elleni védekezés, de itt elsősorban már a 
védőoltások beadásának megszervezése volt a feladat. 
Kezdetben nagy volt a bizonytalanság, azzal kapcsolatban, hogy hány védőoltást kell beadni 
a teljes védettség eléréséhez , ezért ez  eleinte „never ending story” -nak tűnt. 
Tevékenységünket meghatározta az a tény is , hogy  kisebb volt a védőoltás mennyiség , mint 
az oltást igénylők száma. Ezért, a kormányhivatal oltási rendjéhez kellett alkalmazkodnunk, 
amely sok konfliktus forrása volt. A kórházi oltópontok megjelenésével valamelyest csökkent 
a teher a háziorvosi praxisokon,  de az adminisztratív feladatok csak nőttek, mert az 
oltópontokra is nekünk kellett megszervezni az oltásokat. Ezen kívül szokásos prevenciós 
feladatainkat is el kellett látnunk, mint a kötelező és az ajánlott gyermekkori védőoltások 
beadása. Így tavaly 985 darab oltást adtunk be a rendelőben, amely majdnem 3-szor több, 
mint 2020-ban, amikor 337 védőoltás beadás történt. Az is szembetűnő, hogy, amíg 2020-
ban 230 db influenza elleni védőoltás került beadásra ( tombolt a járvány és még nem volt 
Covid-oltás!), addig 2021-ben már nem „féltek” annyira az emberek az influenzától, hiszen 
csak 115-en kértek influenza elleni oltást!  
Ami a betegek szokványos orvosi ellátását illeti: a koronavírus járvány kitörése óta 
Pusztaszeren folyamatosan jelenléti és telemedicinális betegellátás történik, a mindenkori 
ellátási rendnek megfelelően, amelyet az Országos Tisztifőorvos határoz meg. Ezt azért kell 
hangsúlyoznom, mert hallottunk olyan megjegyzéseket bizonyos betegek részéről, amelyek 
ezzel ellentétesek, és minden valóságot nélkülöznek. Az is gyakran elhangzik, hogy minket 
(háziorvos, nővér) nem lehet elérni! 2020 márciusa óta  az önkormányzat segítségével , 
mindenki számára elérhetővé tettük telefonszámainkat (két saját mobilszám és rendelői 
telefonszám), ennél többet nem tudunk tenni!  
A telemedicinális ellátásról is kell írnom néhány sort, mivel ez az ellátási forma egyre 
nagyobb teret kap a betegellátásban. Ennek lényege, hogy a betegnek nem kell megjelenni a 
rendelésen, hogy az ellátást megkapja. Leggyakoribb formája az e-recept, és ezt már a 
számítógépes rendszerünkben is fel tudjuk tüntetni. Ez azért fontos, mert ez az ellátási forma 
korábban is létezett , de nem tudtuk rögzíteni a betegellátás során. Az e-recepten kívül még 
számos lehetőség van telemedicinális ellátásra, ilyen pl. leletek megbeszélése, magas 
vérnyomás, cukorbetegség, pajzsmirigy betegség gondozása vagy bőrbetegségek 
diagnosztizálása. Ezek kidolgozása még folyamatban van. Ennek alapján 2021-ben 4206 
ellátás történt a rendelőben, 176 esetben a beteg lakásán történt az ellátás, 6856 esetben 
pedig telemedicinális ellátás történt. Mivel a különböző ellátási formák egy időben 
történnek, ezért van szükség a programozott jelenléti ellátásra, amit előjegyzés alapján 
tudunk csak biztosítani. 
Az ügyeleti ellátás továbbra is 24 órás rendben működik, háziorvosi és önkormányzati 
finanszírozásból, ami óriási segítség volt a Covid-járvány idején is.  
Köszönettel tartozok  mindenkinek,  aki segített a tavalyi év embert próbáló feladatainak 
megoldásában! 
 
 
Dr. Elekes Attila         2022.06.25 
háziorvos 



                                       FOGORVOSI    KEZELÉSEK 

 

A 2021 –es  évben  a  kezelhető betegek száma korlátozott volt.A fogorvosi 

kezelések esetében nem lehetett a Covid miatt minden beteget ellátni, 

csak az arra kijelölt intézményekben.Jelentős esetekben el kellett 

utasítanunk beteget,mivel nem rendelkezett oltási igazolással. 

A gyakorlat azt mutatta országosan is,hogy megnőtt a fogászatilag 

indokolt fogeltávolítások száma.Ugyanígy növekedett a fogágybetegség 

gyakorisága.Sajnos ez a betegség egyre gyakoribb a fiatalabb/30-40/ 

éves emberek körében. 

Ma még nem tudni ennek a kiváltó okát,de nagy valószínűséggel össze- 

függésbe hozható a vírus terjedéssel. 

A rendelőben megjelent gyermekeknél is gyakoribb egy baktérium által 

okozott fog elszíneződés/bact. melanogenicus/,melyre csak polírizás 

segítsége lehetséges.A tejfogak esetében kisebb gondot okoz,mivel 

azokat a gyermek még váltani fogja,de már a maradó fogaknál csak 

korona készítése ad rá megoldást. 

Sajnos a gazdasági válság a betegeknél is észrevehető,mivel fogeltá- 

volítás után sokan nem tudják vállalni a pótlás elkészítését.Idősebb 

emberek esetében is a pótlás díját meg kell fizetni,ami technikai ár 

arányban sem kevés.Régebben a  TB átvállalta százalékban és a technikus 

díját is,ma már nehezen található,vagy nincs olyan technikus ,aki 

TB szerződéssel is rendelkezik. 

Mindezek megelőzése érdekében minden gyermeknél elmondjuk a 



rágótablettás megelőzési módot,ami nem színezi el a végleges fogakat és 

védettséget nyújt a korai szuvasodás ellen. 

Reméljük a jövőben nemcsak a fogeltávolítás lesz a gyakori,hanem többségé- 

ben biztosítani tudjuk a megfelelő pótlásokat mindenki számára. 

Köszönjük,azon betegek bizalmát,akik rendelőnket választották! 

Kívánunk Mindenkinek fogászatilag is jó egészséget egy élhető jövőben! 

 

Csengele.2022.06.22. 

 

 

                                                                     dr.Balikó Katalin 

 





Közművelődési beszámoló 

Mint ismeretes, a tavalyi évet is meghatározta a koronavírus járvány miatt meghozott korlátozások, 
így csak az év második felében volt lehetőségünk rendezvényeket tartani. Megrendezésre kerülhetett, 
a Honfoglaló Kupa sakkverseny, az Újkenyér ünnep, a Pusztaszeri Lovasnap, a Falukarácsony. A tavalyi 
évben személy szerint abszolút sikernek értékelem, hogy a nehézségek ellenére, a Falukarácsony 
nagybetűs közösségi rendezvényként működött. Komoly segítség volt, hogy a Magyar Falu Program 
keretében a település nyert 1.000.000,- forintot, melyből egy rendezvény sátrat és karácsonyi 
dekorációt tudtunk vásárolni, valamint egy táncházat szervezhettünk, amit végül idén tavaszra 
halasztottunk. Komlódi Jánostól civil felajánlás és munka volt a halászlé főzés, hirdettünk jótékonysági 
sütemény- és csecsebecse vásárt, amire nagyon sok felajánlás érkezett és Bitó Zsolt, önkormányzati 
képviselő, a méltán híres forralt borával egészítette ki a karácsonyi menüt. A gyertya gyújtás mellé 
alakult egy rögtönzött kamarakórus, akik önállóan is, valamint, a fúvós kvintettel kiegészülve készültek 
egy rövid karácsonyi műsorral. Öröm volt látni, hogy a korábbi alkalommal ellentétben, sokan a 
helyszínen maradtak, jóízű beszélgetés mellett, helyben fogyasztották el a halászlevet. Sokan eljöttek 
és sokan kivették a részüket abból, hogy ilyen jól sikerült ez a rendezvény. 

Tavaly, még ha a képzés lebonyolítását is nehezítette a járvány, a törvényi előírásnak eleget téve, 
elvégeztem a közművelődési és közönségkapcsolati szakember OKJ-s képzést. 

Idén márciusban minden járványügyi korlátozást eltöröltek, ez reményt adott arra, hogy felszabadultan 
lehessen rendezvényeket tartani. A tapasztalat viszont sajnos az lett, hogy nagyon nehezen lehet 
kimozdítani az embereket. Ez nem csak a személyes tapasztalat, hanem több szakmabeli kollégával 
egyeztetve, ők is hasonló jelenséggel küzdenek. Az egyik ékes példa erre a hagyományőrző húsvéti 
locsolkodás, ami idén érdeklődés hiányában elmaradt. Ennek az egyik okának azt látom, hogy a két év 
bezártság komoly nyomot hagyott az emberek hozzáállásán, viselkedésén, a másik ok, véleményem 
szerint, hogy a közösségi élet, már amennyiben ebben a formában lehet annak nevezni, nagyon 
eltolódott az online térbe, a harmadik ok pedig az, hogy eddig is, de most a feloldás után fokozottan 
igaz, hogy iszonyatos túlkínálat van programokból. Ez többek között annak köszönhető, hogy a 
rendezvények nagytöbbségét pályázati finanszírozásból oldják meg, a korlátozások miatt nem, vagy 
nagyon kötött formában lehetett rendezvényeket tartani, viszont a korlátozások feloldása után azokat 
pótolni kell, kellett. Ebből kifolyólag sok program üti egymást, illetve „immunissá” teszi az embereket. 
Nem baj, ha most nem megyek sehova, majd jövő hétvégén úgyis megint lesz a környékben tengernyi 
program. Összességében az a tapasztalat, hogy visszafogott az érdeklődés a pusztaszeri 
rendezvényekre. 

Idén két üdítő ellenpélda volt. Az egyik az áprilisban megtartott táncház. Itt külön szeretném 
megköszönni Simoncsics Pál munkáját, valamint személyes varázsát, aminek köszönhetően sok 
általános iskolás részt vett a rendezvényen, nem csak a táncbemutató erejéig, hanem végig ott 
maradtak. A másik pedig a majális. Több körülmény nehezítette a napot. Vasárnapra esett, egybe esett 
az anyák napjával, valamint azon a hétvégén voltak a középiskolás ballagások is. Ennek ellenére 
várakozáson felüli volt a létszám a Vágó Tibor tanár úr vezénylete alatt megrendezett futóversenyen, 
a Petanque versenyen, és tisztes létszámú közönség hallgatta végig a Hódmezővásárhelyi Helyőrségi 
Zenekar koncertjét. Itt is külön öröm volt, hogy a sportversenyeken sok gyerek, fiatal vett részt. 
Szokásosan szembesültünk az örök problémával, hogy nehéz önkéntes segítséget szerezni. Az első 
szóra jött Zsótért Ibolya, aki a virsli főzést és osztást vezényelte le. Viszont, annak ellenére, hogy 
előzetesen több „legényt” megkértem, hogy legyen segítségemre abban, hogy a székeket, padokat, 
asztalokat, ki- és bepakoljuk, a nap végén hárman cipekedtünk, polgármester úr, a párom és jómagam. 

A jövőre nézve, komoly kihívások elé állít az örök elégedetlenség, hogy Pusztaszeren nem történik 
semmi, de ha történik valami, akkor csak egy maréknyi ember vállalja azt, hogy hozzátegye a maga 
részét. 
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 Z-BOX KIHELYEZÉSRŐL ÉS ÜZEMELTETÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL SZÓLÓ 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
SZERZŐDÉSSZÁM: ZB0000413 

 
 Pusztaszer Község Önkormányzata 

Székhely:   
Törzskönyvi szám:  
Adószám:   
Képviseli:   

 
továbbiakban, mint „Használatba adó “ 
 
és 
 
Packeta Hungary Kft. 

székhely:  1044 Budapest, Ezred utca 1-3. B2/11. 
Cégjegyzékszám: 01-09-202186 
Adószám:  25140550-2-41 
Képviseli:  Szelezsán Krisztián Sales Manager 
 

továbbiakban, mint „Használatba vevő “ 
 
külön-külön „Fél“, együttesen „Felek” között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 
 
1. Szerződés hatálya 
 
1.1 A Felek jelen szerződést határozatlan időtartamra (a továbbiakban: „Használatba vételi időszak”) 

kötik, mely szerződés mindkét Fél aláírásának napján lép hatályba. 
 
2. Szerződés tárgya 

 
2.1. Használatba adó kizárólagos tulajdonosa  a  ......  ingatlannak. Jelen szerződés keretében hozzájárul, 

hogy Használatba vevő az ingatlanon belül  - a jelen szerződés 1. sz. Mellékletét képező alaprajzon 
jelölt helyen - Z-BOX csomagautomatát helyezzen el és üzemeltessen. (továbbiakban: 
„Használatba vett terület “).  
 

2.2. Használatba vevő főtevékenységét tekintve csomagszállító szolgáltatást nyújt ügyfelei részére, 
melynek keretében többek között olyan csomagautomatákat üzemeltet, amely automaták csomagok 
kivételét - és feladását és további szolgáltatásokat biztosítanak (a továbbiakban: „Z-BOX”) az 
ügyfelek részére.  
 

2.3. Használatba adó a 2.1. pontban meghatározott Használatba vett területet jelen Szerződésben 
meghatározott feltételek szerint a Használatba vevő részére üzemeltetési kötelezettség mellet 
használatba adja azon célból, hogy Használatba vevő a 2.2. pontban meghatározott 1 db Z-BOXot 
elhelyezhesse, a Z-BOX biztosította csomag ki- és feladását, ehhez kapcsolódó további 
szolgáltatásokat az ügyfelek igénybe vehessék és szüksége esetén a Használatba vevő a 
Használatba vett terület területén a Z-BOX telepítését, üzemeltetését, szervizelését és esetleges 
változtatását Használatba vevő elvégezhesse.  
 

2.4. A Használatba vett terület részét képezi a jelen Szerződés 1. sz. Mellékletét (a továbbiakban:” 
Alaprajz") képező vázrajzon vörös vonallal jelölt 1m2 alapterületű ingatlanrész, amely a Z-BOX 
csomagkiadó automata elhelyezésére szolgál. A Használatba vevő saját költségén köteles a Z-BOX 
árukiadó automatát felállítani és beüzemelni Z-BOX csomagautomata 2. sz. Mellékletében 
meghatározott látványterve alapján. 
 

2.5. Felek rögzítik, hogy Használatba adó jelen Szerződés alapján nem felel a Z-BOXért és az abban 
megtalálható tartalomért sem. 
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3. Használatba adó jogai, kötelezettségei 
 
3.1. Használatba adó köteles a Használatba vett területet 2022.07.04. napján a Használatba vevő 

birtokába adni. A birtokbaadásra jegyzőkönyv felvétele mellett kerülhet sor, szükség esetén 
fényképek készítésével. 
 

3.2. Használatba adó köteles biztosítani a Használatba vevő számára a Használatba vett terület 
zavartalan használatát a jelen Szerződésben meghatározott célra, valamint hozzáférést a 
Használatba vett területhez, mind a Használatba vevő és ügyfeleinek számára napi 24 órában heti 
7 napon át. 
 

3.3. A Használatba adó a Használatba vételi időszak teljes időtartama alatt szavatolja, hogy a 
Használatba vett terület szerződésszerű és rendeltetésszerű használatra alkalmas. Használatba 
adó szavatolja, hogy a Használatba vett terület megközelítéséhez használható utat, járdát, 
felületet karbantartja, a Használatba vett terület balesetmentes használhatóságát mindenkor 
Használatba adó köteles biztosítani. Abban a nem kívánt esetben, amennyiben harmadik személyt 
vagy Használatba vevő bármely alkalmazottját, képviselőjét a Használatba vett terület jogszerű és 
rendeltetésszerű megközelítésével összefüggésben bármilyen kár érné, azért fennálló felelősséget 
kizárólag Használatba adó vállalja. 
 

3.4. Használatba adó köteles tartózkodni attól, hogy a Z-BOXot bármilyen módon módosítsa, rongálja, 
továbbá nem jogosult azt áthelyezni vagy abba belenyúlni a Használatba vevő engedélye nélkül.  
 

3.5. A Használatba vett területre vonatkozóan harmadik személynek nincsen olyan joga, amely 
Használatba vevőt annak használatában korlátozza, vagy akadályozza; mentes minden olyan pertől, 
tehertől és igénytől, melyek a Használatba vevőt korlátozzák, vagy akadályozzák a Használatba 
vett terület zavartalan használatában. 

 
3.6. Továbbá kijelenti, hogy a szerződéskötéskötés idején vele szemben végrehajtási eljárás, csődeljárás 

nem indult és nincs folyamatban, továbbá vele szemben jogerős bírósági határozattal megindított 
felszámolási eljárásról szóló közlemény a Cégközlönyben nem jelent meg, illetve a felszámolás 
elrendelése iránti kérelem tudomása szerint nem került benyújtásra. 
 

3.7. Amennyiben a Használatba adónak felróható okból a Használatba vett terület használhatatlanná 
válik, megsemmisül, úgy a Használatba adó köteles Használatba vevő számára Z-BOXot a 
Használatba vett területhez közeli másik, hasonló helyen elhelyezését engedélyezni a jelen 
Szerződésben meghatározott feltételek szerint.   
 

 
4. Használatba vevő jogai, kötelezettségei 

 
4.1. A Használatba vevő tevékenységének folytatásához szükséges szakhatósági engedély beszerzése a 

Használatba vevő kötelezettsége. 
 
4.2. A Használatba vett terület területén - amennyiben ez szükséges - a Z-BOX áramcsatlakozását a 

Használatba vevő köteles kiépíteni saját költségén, a Használatba adó előzetes írásbeli engedélye 
alapján. 
 

4.3. Használatba vevő elfogadja, hogy a Z-BOX profiljának (mely a jelen szerződés 3. számú 
mellékletét képezi) megváltoztatása csak a Használatba adó előzetes írásbeli engedélye alapján 
történhet. 
 

4.4. A Használatba vevő köteles a Használatba vételi időszak alatt a Használatba vett területet 
rendeltetésszerűen használni, annak bármilyen átalakítása kizárólag a Használatba adó előzetes 
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írásbeli engedélye alapján történhet, amelyet Használatba adó nem jogosult indokolatlanul 
megtagadni. Az átalakítás költségét a Használatba vevő köteles viselni. 
 

4.5. A Használatba vevő köteles a Használatba vett területet tiszta, rendezett állapotban tartani és a 
Használatba vett területet a jelen Szerződés 3.1. pontban meghatározott időben üzemeltetni, 
továbbá a Használatba vett terület környezetében lévő más üzletek és területhasználók zavarása 
nélkül jogosult és köteles használni a Használatba vett területet. 

 
4.6. A Használatba vevő jogosult a Z-BOXra kamerát felszerelni, azonban köteles gondoskodni arról, 

hogy a kamera használata a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfeleljen. Használatba 
vevő kijelenti, hogy kizárólag ő felel az elhelyezett kamera működtetéséért, illetve az azzal 
kapcsolatban elkövetett esetleges jogsértésekért. 

 

 
5. Üzemeltetési költség 
 
5.1. Használatba vevő a Használatba vételi időszak alatt a Használatba vett terület használatáért 

bérleti díjat nem fizet. A bérleti díjra a Használatba adó nem tart igényt, tekintettel arra, hogy a Z-
BOX Használatba adó területén belül meghatározott részén való elhelyezésének engedélyezése a 
Használatba adó részéről amiatt történt, hogy a Felek által egyeztetettek alapján a Z-BOX a helyi 
lakosoknak nyújt plusz kényelmi szolgáltatást. 

 
5.2. Abban az esetben, ha a Használatba vevő az érvényben lévő hatályos jogi előírásoknak alapján a 

Használatba vett terület igénybevételével kapcsolatban köteles önkormányzati vagy bármilyen 
más egyéb díjat fizetni (helyi adó) (a továbbiakban: „egyéb díj”), Használatba vevő vállalja annak 
megfizetését.  

 
 

6. Szerződés megszűnése 
 

6.1. Mindkét Fél jogosult a szerződést indoklás nélkül felmondani, felmondási idő 3 hónap, továbbá 
súlyos szerződésszegés esetén azonnali hatályú rendkívüli, egyoldalú írásbeli felmondásnak is 
helye van, továbbá a Felek kölcsönös írásbeli megegyezésével is megszüntethető.  

 
6.2. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan és egyoldalú, rendkívüli 

felmondásnak van helye, ha  
 

- Amennyiben a Használatba vevő a rendeltetésszerű használattal összefüggő szerződésszegése 
olyan súlyos, hogy Használatba adó nem várható el a szerződés érvényben tartása, 

- Használatba vevő a Használatba vett területet a jelen Szerződésben rögzített céltól eltérően 
használja; 

- Használatba vevő ellen csőd, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, vagy egyéni 
vállalkozói státusza megszűnik, 

- Használatba adó a Z-BOX működését akadályozó technikai problémát önhibájából, 
szándékosan sem hárítja el. 

 
6.3. A Szerződés megszűnését követően a Felek kötelesek egymással elszámolni. Használatba vevő 

köteles a Használatba vett területet a Használatba adó részére a jelen Szerződés megszűnésének 
napján, a birtokbaadás napján felvett jegyzőkönyvben rögzített állapotnak megfelelő állapotban - 
figyelembe véve az általános elhasználódást - visszaszolgáltatni és ingóságait saját költségén 
elszállítani.  

 
6.4. Felek megállapodnak abban, hogy Használatba adó nem jogosult a Z-BOXot vagy annak tartalmát 

visszatartani a Használatba vevővel szemben fennálló követelések kielégítése érdekében. 
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7. Vegyes rendelkezések 
 
7.1. Vis Major 
 
7.1.1. Egyik Fél sem vonható felelősségre a jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségei 

elmulasztásáért, ha az vis major esetének következményeképpen áll elő. 
 
7.1.2. Felek megállapodnak abban, hogy az a Fél, amelynél a vis major esete felmerül, köteles 

késedelem nélkül értesíteni a másik Felet. Az ezt elmulasztó Fél korlátozás nélkül felel bármely 
olyan kárért, amely abból ered, hogy elmulasztotta értesíteni a másik Felet.  

 
7.1.3. Vis major előfordulása nem érinti a vis major előfordulását megelőzően nyújtott szolgáltatásra 

vonatkozó kötelezettségeket. 
 
7.2. Értesítések 
 
7.2.1. Más értelmű rendelkezés hiányában a jelen Szerződés alapján, Használatba adó vagy 

Használatba vevő által adandó értesítéseket az alább megjelölt email címre kell elküldeni. 
 
7.2.2. Csak az alábbi személyek jogosultak a jelen Szerződés megkötésével, módosításával vagy 

megszüntetésével kapcsolatosan nyilatkozatot tenni: 
 
Használatba adó nevében: 
 
Név:                                           
Cím:  
E-mail:  
Telefon:  
 
Használatba vevő nevében: 
 
Név: Szelezsán Krisztián 
Cím: 1044 Budapest, Ezred utca 1-3. B2/11. 
E-mail: krisztian.szelezsan@packeta.hu 
 
Kapcsolattartó: 
 
Név: Pittner Ádám 
Cím: 1044 Budapest, Ezred utca 1-3. 
E-mail:                                          adam.pittner@packeta.hu 
Telefon: 0620/226-72-71 
 
 
7.2.3. Felek kötelesek a képviselők személyében bekövetkezett bármely változást 5 napon belül 

írásban közölni. 
 

7.3. Szerződésmódosítások érvényessége 
 
Jelen Szerződést módosító minden nyilatkozatot és visszaigazolást a Felek csak akkor tekintenek 
érvényesnek, ha azt írásba foglalták és az arra jogosult képviselői aláírták. 
 
7.4. Szerződés teljessége 
 
Felek ezennel megállapodnak, hogy a jelen Szerződés aláírásával egy időben hatályát veszti minden 
korábbi megállapodás és a jelen Szerződés tárgyában tett joghatályos nyilatkozat. 
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7.5. Jogviták rendezése 
 
Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen Szerződésből eredően jogvita merül fel, akkor 
törekednek arra, hogy a nézetkülönbségeket elsősorban békés úton rendezzék. Amennyiben a jogvitát 
Felek békés úton rendezni nem tudják, úgy a vitás kérdés első írásbeli jelzésétől számított 15 napon túl 
bármelyik fél a bíróság előtt eljárást kezdeményezhet.  
 
7.6. Alkalmazandó jog 
 
A jelen Szerződésre Magyarország jogszabályai irányadók.  
 
7.7. Jogról való lemondás hiánya 
 
A jelen Szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve érvényesítésének 
elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást, illetve valamely jog részleges vagy 
kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését. 
 

 
A Szerződő Felek a jelen Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, kölcsönös felolvasás és 
értelmezés után, saját kezűleg jóváhagyólag aláírtak. 
 
Mellékletek: 
1. sz. Melléklet: Használatba vett terület helyszínrajza 
2. sz. Melléklet: Z-BOX automata látványterv 
3. sz. Melléklet: Z-BOX profil 

 
 

Budapest, 2022.06.22.  
 
 
 
 

…………………………. …………………………. 
                Pusztaszer Önkormányzata  

Használatba adó 
képviseli: ....................... 

Packeta Hungary Kft. 
Használatba vevő 

képviseli: ....................... 
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1. sz. Melléklet: Használatba vett terület helyszínrajz 

 
 

2. sz. Melléklet: Z-BOX automata látványterv 
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3.sz. Melléklet: Z-BOX profil 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. június 29-i ülésére 
 

Tárgy: Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulás társulási megállapodásának 
módosítása 
 
Előterjesztő: Nagy Sándor polgármester 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2004. július 30. napján tartott kistérségi ülésen Baks, Balástya, Csengele, Ópusztaszer, 
Pusztaszer és Kistelek települések polgármesterei – településük képviselő-testületi 
felhatalmazásának birtokában – kinyilvánították a többcélú kistérségi társulás létrehozásának 
szándékát és társulási megállapodást kötöttek, melynek alapján létrejött a Kistelek Környéki 
Települések Többcélú Társulása. 
Tájékoztatom T. Képviselő-testületet, hogy a társult önkormányzatok képviselő-testületei 
Társulási Tanácsba a polgármestereket delegálták. 
A társulási megállapodás azóta több alkalommal módosításra került.  
A társulási megállapodás legutóbbi módosítását a Képviselő-testület a 189/2019.(XI.26.) 
Kt. sz. határozatával, Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása Társulási 
Tanácsa 23/2019. (XII.17.) KKTTT. sz. határozatával fogadta el, mely módosított 
társulási megállapodásnak a Magyar Államkincstár részéről történő törzskönyvi 
nyilvántartásba vétele nem történt meg.  
A nyilvántartásba vétel az eljárás során kiírt, vonatkozó hiánypótlási felhívásban foglaltak 
teljesítését követően történhet meg, mely hiánypótlásban rögzített, a társulási megállapodás 
módosítását igénylő változásokat kizárólag a törzskönyvi nyilvántartásban szereplő okiraton 
(társulási megállapodáson) lehet átvezetni. Ez – a Magyar Államkincstár törzskönyvi 
nyilvántartásában szereplő – okirat a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása 
Társulási Tanácsa 17/2017.(V.31,) KKTTT. sz. határozatával jóváhagyott társulási 
megállapodás.  
Tekintettel a fenti körülményre, Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulás 2019. 
december 17. napján kelt társulási megállapodás hatályon kívül helyezése vált 
szükségessé.   
Az előterjesztés mellékletét képező, 2017. évi, -azóta megtett- módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt társulási megállapodásban a 2019. évben eszközölt módosítások is 
változatlan formában átvezetésre kerülnek, valamint a jelenlegi módosítás tartalmazza a 
hivatkozott hiánypótlási felhívásban foglalt előírásoknak megfelelő módosításokat is.  
 

Fent leírtaknak megfelelően Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása Társulási 
Tanácsa 17/2017.(V.31,) KKTTT. sz. határozatával jóváhagyott, 2017. szeptember 1. napján 
hatályba lépett társulási megállapodáson az alábbi módosítások kerültek átvezetésre: 
 

I. Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – jelen előterjesztés határozati javaslata 
alapján hatályon kívül helyezésre kerülő - 189/2019.(XI.26) Kt. számú határozatával 
elfogadott módosítás tartalmi elemei: 
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Tekintettel az időközben történt változásokra és a 2019.10.13. napján megtartott helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek választására indokolt a társulási megállapodás 
felülvizsgálata az alábbiak miatt: 
 

1. A társulási megállapodás 1.6 pontját a fent leírtakra figyelemmel módosítani szükséges, 
tekintettel arra, hogy Csengele Község Önkormányzatát 2019. október 13. naptól Dr. 
Tóth Tibor polgármester képviseli. 
 

2. A társulási megállapodás III. Fejezet 1. pontjának (Társulási Tanács tagjai a társult 
önkormányzatok polgármesterei. A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal 
rendelkezik.) törlése szükséges a Mötv. 94. § (1)-(2) bekezdésére figyelemmel, 
miszerint  

Az önkormányzati társulás döntéshozó szerve a társulási tanács. A társulási tanácsot a társult 
önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják, akik a megállapodásban 
meghatározott számú szavazattal rendelkeznek. 
(3) A társulási tanács és a bizottságok működésére egyebekben a képviselő-testületre és az 
önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 
 

A képviselő-testület tagjaihoz hasonlóan a társulási tanács tagjai a polgármester és az 
önkormányzati képviselő lehetnek. 
Ennek megfelelően a társulási megállapodás akár név, tisztség alapján egyértelműen nem 
határozhatja meg a képviselő-testületek által a tanácsba delegáltak személyét. 
 

3. A megállapodás III. fejezet 1.5. pontja a delegált tagok helyettesítésére vonatkozik, ezen 
szabályzás pontosítása szükséges a módosító megállapodásban foglaltak szerint. 
 

4. A társulási megállapodás a III. fejezet 3.1. pontja a Pénzügyi Bizottság tagjait is 
nevesíti, melynek módosítása az 1. pontra figyelemmel szükséges. 
 

5. A társulási megállapodás a III. fejezet 5.1. pontja alapján a munkaszervezeti feladatok 
Kistelek Város Polgármesteri Hivatala látja el. A Hivatal elnevezése helyesen Kisteleki 
Polgármesteri Hivatal. 
 

II. A Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartási eljárásában tett hiánypótlási 
felhívásában foglaltak vonatkozásában továbbá az alábbi módosítások kerültek átvezetésre: 

 

1. A társulási megállapodás 1.6 pontját módosítani szükséges a tagönkormányzatok 
megnevezését, valamint Csengele és Balástya Községi Önkormányzat képviselőjének 
megnevezését a Törzskönyvi Nyilvántartásban szereplő adatoknak megfelelően, az 
alábbiak szerint:  
Kistelek Városi Önkormányzat (székhely: 6760 Kistelek, Árpád utca 1-3.) képviseli: 
Nagy Sándor polgármester 
Pusztaszer Községi Önkormányzat (székhely: 6769 Pusztaszer, Kossuth utca 45.) 
képviseli: Máté Gábor polgármester 
Csengele Községi Önkormányzat (székhely: 6765 Csengele, Petőfi Sándor utca 13.) 
képviseli: Dr. Tóth Tibor Imre polgármester   
Balástya Községi Önkormányzat (székhely: 6764 Balástya, Rákóczi utca 5.) képviseli: 
Ujvári László polgármester 
Ópusztaszer Községi Önkormányzat (székhely: 6767 Ópusztaszer, Tóhajlat 130.) 
képviseli: Makra József polgármester 
Baks Községi Önkormányzat (székhely: 6768 Baks, Fő utca 92.) képviseli: Búza Zsolt 
polgármester  
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2. A társulási megállapodás Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása 
közfeladatainak, szakmai alaptevékenységeinek kormányzati funkciókba sorolását 
tartalmazó függelékkel egészül ki. 

A társulási megállapodás módosításához a társulásban részt vevő önkormányzatok 
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges, melyek a Társulási tanácsi 
döntésig megtörténnek.  
A társulási megállapodás elfogadásához, módosításához a Társulási Tanács minősített többségű 
döntése szükséges. 
Az előterjesztés 1. és 2. számú mellékleteiként csatolt „Kistelek Környéki Települések 
Többcélú Társulás Társulási megállapodásának módosítása” és az egységes szerkezetbe foglalt 
„Társulási megállapodás” tartalmazza a fent rögzített módosításokat. 
 
Fentiekre tekintettel és alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az 
előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot és a Kistelek Környéki Települések 
Többcélú Társulás Társulási megállapodásának módosítását elfogadni szíveskedjen. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
…/2022. (…..) Kt. sz. határozat 
Tárgy: Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulás társulási megállapodásának 
módosítása 
Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Kistelek Környéki 
Települések Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása” tárgyú előterjesztést 
és az alábbi határozatot hozta: 
 

1./ Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 189/2019.(XI.26) Kt. sz. határozatát 
hatályon kívül helyezi.  
 

2./ Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét Kistelek 
Környéki Települések Többcélú Társulás társulási megállapodás módosítását és az egységes 
szerkezetbe foglalt társulási megállapodást jóváhagyja.  
 

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy Sándor polgármestert a társulási megállapodás 
aláírására.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős:  Nagy Sándor polgármester                   
 

A határozatról értesül: 
1./ Nagy Sándor elnök 
2./ Dr. Nagy Rusztem aljegyző 
3./ Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulás (Tanácsa) 
 
Kistelek, 2022. június 24. 

 
 
                    Nagy Sándor  

                              polgármester 
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előterjesztés 1. sz. melléklete 
 

Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulás 
Társulási megállapodásának módosítása 

 

2004. július 30. napján tartott kistérségi ülésen Baks, Balástya, Csengele, Ópusztaszer, 
Pusztaszer és Kistelek települések polgármesterei – településük képviselő-testületi 
felhatalmazásának birtokában – kinyilvánították a többcélú kistérségi társulás létrehozásának 
szándékát és társulási megállapodást kötöttek. 
 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) 88. § (2) bekezdése alapján a  társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének 
minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, 
módosításához vagy a társulás megszüntetéséhez. A tagönkormányzatok képviselő-testülete a 
Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulás társulási megállapodását az alábbiak szerint 
módosítja: 
 

1. A társulási megállapodás I. Fejezet 1.6 pontja (Társulás tagjainak neve, székhelye, 
képviselője) a következőkre változik: 

1.6. Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője: 
 

Kistelek Városi Önkormányzat (székhely: 6760 Kistelek, Árpád utca 1-3.) képviseli: Nagy 
Sándor polgármester 

Pusztaszer Községi Önkormányzat (székhely: 6769 Pusztaszer, Kossuth utca 45.) képviseli: 
Máté Gábor polgármester 

Csengele Községi Önkormányzat (székhely: 6765 Csengele, Petőfi Sándor utca 13.) 
képviseli: Dr. Tóth Tibor Imre polgármester   

Balástya Községi Önkormányzat (székhely: 6764 Balástya, Rákóczi utca 5.) képviseli: Ujvári 
László polgármester 

Ópusztaszer Községi Önkormányzat (székhely: 6767 Ópusztaszer, Tóhajlat 130.) képviseli: 
Makra József polgármester 

Baks Községi Önkormányzat (székhely: 6768 Baks, Fő utca 92.) képviseli: Búza Zsolt 
polgármester  
 

2. A társulási megállapodás III. Fejezet 1. pontja törlésre kerül.  
 

3. A társulási megállapodás III. Fejezet 1.5. pontja a következőkre változik: 

A társulási tanács tagjának az akadályoztatása, ill. távolléte esetére a helyettesítésének rendjét 
a települési önkormányzat képviselő-testülete határozza meg. A települési önkormányzat 
képviselő-testülete által a helyettesítési, képviseleti joggal felhatalmazott képviselő a delegált 
tagot megillető jogkörrel (teljes jogkörrel) rendelkezik, jogai és kötelességei azonosak a tag 
önkormányzatok delegált tag jogaival és kötelességeivel. A helyettesítéssel, képviseleti joggal 
felhatalmazott képviselő felhatalmazó irat (szabályzat, határozat, kijelölő irat) bemutatását, 
átadását követően járhat el. 

 

4. A társulási megállapodás III. Fejezet 3.1. pontja a következőkre változik: 

3.1. A tanács a gazdálkodás szabályszerűségének felügyeletére 4 fős Pénzügyi Bizottságot hoz 
létre. 



5 

 

5. A társulási megállapodás III. Fejezet (a társulás szervezete és működése) 5.1 pontja az 
alábbiak szerint módosul: 

5.1. A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait (döntéseinek előkészítése, végrehajtás 
szervezése) a Kisteleki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) látja el. 
Ennek keretében: 

a) biztosítja a Társulás működéséhez (a társulási tanács, tisztségviselői feladatok ellátásához) 
szükséges tárgyi és személyi feltételeket; 

b) előkészíti a Társulási üléseket (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, 
postázása, a társulási ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása); 

c) előkészíti a Társulási döntéseket és a tisztségviselők döntéseit, ellátja a társulási és 
tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási 
feladatokat; 

d) ellátja a Társulás működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési 
feladatokat; 
 

6. A társulási megállapodás Függelékkel egészül ki, mely a Kistelek Környéki Települések 
Többcélú Társulása közfeladatainak, szakmai alaptevékenységeinek kormányzati funkciókba 
sorolását tartalmazza az alábbiak szerint: 

 

kormányzati 
funkciószám  

kormányzati funkció megnevezése  

011130  Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 
általános igazgatási tevékenysége  

013360  Más szervezet részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, 
üzemeltetési, egyéb szolgáltatások  

047410  Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek  
084070  A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai 

szolgáltatások fejlesztése, működtetése  
086090  Egyéb szabadidős szolgáltatás  
101222  Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére  
102025  Időskorúak átmeneti ellátása  
102031  Idősek nappali ellátása  
104012  Gyermekek átmeneti ellátása  
104030  Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, 

munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy 
alternatív napközbeni ellátás útján  

104042  Család- és gyermekjóléti szolgáltatások  
104043  Család- és gyermekjóléti központ  
104060  Gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító 

programok  
107051  Szociális étkeztetés szociális konyhán  
107052  Házi segítségnyújtás  
107053  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

   
Jelen Társulási megállapodás módosítás a Társulási Tanács ez irányú döntését követő naptól 
hatályos. 

 

Záradék 



6 

A társulási megállapodás módosítását az érintett önkormányzatok képviselő-testületei 
határozataikban az alábbiak szerint jóváhagyták: 

 

1. Pusztaszer Község Önkormányzat Képviselő-testülete …/2022. (……..) Kt. számú 
határozatával: 
 
 
Polgármester                                        Jegyző 
 
 
2. Csengele Község Önkormányzat Képviselő-testülete …/2022. (……..) Kt. számú 
határozatával: 
 
 
Polgármester                                         Jegyző 
 
 
3. Balástya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete …/2022. (……..)  Kt. számú 
határozatával: 
 
 
Polgármester                                         Jegyző 
 
 
4. Ópusztaszer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete …/2022. (……..) Kt. számú 
határozatával: 
 
 
Polgármester                                         Jegyző 
 
 
5. Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete …/2022. (……..) Kt. számú 
határozatával: 
 
Polgármester                                         Jegyző 
 
 
6. Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testülete …/2022. (……..) Kt. számú 
határozatával: 
 
 
Polgármester                                        Jegyző 
                                        

Kistelek, 2022…………………… 

Nagy Sándor 

      elnök 
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TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 
(egységes szerkezetbe foglalva) 

 
 
2004. július 30. napján tartott kistérségi ülésen Baks, Balástya, Csengele, Ópusztaszer, 
Pusztaszer és Kistelek települések polgármesterei – településük képviselő-testületi 
felhatalmazásának birtokában – kinyilvánították a többcélú kistérségi társulás létrehozásának 
szándékát és társulási megállapodást kötöttek. 
 
Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 87. § rendelkezéseinek értelmében 
az önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző államigazgatási 
feladat-és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátása érdekében felülvizsgálta a Társulási 
Megállapodását és módosítás keretében az alábbi új Társulási Megállapodást hozta létre. 

 
I. Fejezet 

 

Általános rendelkezések 
 
1.1. Társulás neve: Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása 
 
1.2.1 Társulás székhelye: 6760 Kistelek, Árpád utca 1-3. 
 
1.3. Társulás működési területe: a kisteleki járás területén levő önkormányzatok 
közigazgatási területe 
 
1.4. A társulási megállapodás időbeli hatálya: a társulás határozatlan időre jön létre. 
 
1.5. Társulás jogállása: jogi személy, gazdálkodására a költségvetési szervek működésére 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a pénzügyi-számviteli, gazdálkodási, döntés 
előkészítési, végrehajtás szervezési feladatait a Kistelek Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala látja el. 
 
1.6. 2 Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője 
Kistelek Városi Önkormányzat (székhely: 6760 Kistelek, Árpád utca 1-3.) képviseli: Nagy 
Sándor polgármester 
Pusztaszer Községi Önkormányzat (székhely: 6769 Pusztaszer, Kossuth utca 45.) képviseli: 
Máté Gábor polgármester 
Csengele Községi Önkormányzat (székhely: 6765 Csengele, Petőfi Sándor utca 13.) képviseli: 
Dr. Tóth Tibor Imre polgármester 

Balástya Községi Önkormányzat (székhely: 6764 Balástya, Rákóczi utca 5.) képviseli: Ujvári 
László polgármester 
Ópusztaszer Községi Önkormányzat (székhely: 6767 Ópusztaszer, Tóhajlat 130.) képviseli: 
Makra József polgármester 
Baks Községi Önkormányzat (székhely: 6768 Baks, Fő utca 92.) képviseli: Búza Zsolt 
polgármester 
1.7. A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma: 
Kistelek: 7262 fő; Pusztaszer: 1396 fő; Csengele: 1910 fő; Balástya: 3474 fő; Ópusztaszer 2102 
fő;  
Baks: 1991 fő.  

 
1 módosítva: ../2022. (……..) KKTTT. sz. határozat 
2 módosítva: ../2022. (……..) KKTTT. sz. határozat 
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A lakosságszámra vonatkozó adatot a társulás tagjai minden évben aktualizálják, ez nem számít 
a megállapodás módosításának. 
 

II. Fejezet 
A Társulás céljai és a társulás által ellátható feladatok 

 
1.3 A Társulás célja 

- olyan szervezeti rendszer létrehozása, amely keretet biztosít a társult 
önkormányzatok együttműködésének, 

- a társult településekre nehezedő feladatok ellátásának közös megszervezése, 
- térségfejlesztés: területfejlesztés és településfejlesztés összehangolása, 
- térségi szinten a szociális és gyermekjóléti intézményi ellátás biztosítása, 

szervezése, összehangolása, fejlesztése, 
- az egészségügyi alapellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinálása, 

fejlesztése, 
- a Kisteleki kistérségbe tartozó települési önkormányzatok által fenntartott 

közoktatási intézmények közötti kapcsolat- és együttműködési rendszere szervezeti 
keretének biztosítása. 

 

A Többcélú Társulás önkéntes alapon hármas funkciót lát el: 

- önkormányzati feladat- és hatáskör ellátás, térségi közszolgáltatások (ellátási- és 
szolgáltatási rendszerek, intézményrendszerek szervezése, összehangolása, 
integrálása, intézmények közös fenntartása, működtetése, fejlesztése) szervezése, 
összehangolása, biztosítása, fejlesztése, 

-   térségfejlesztés: területfejlesztés: a kistérség területének összehangolt fejlesztése, 
(fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítése, megvalósítása), 

- települések fejlesztésének összehangolása 
 
2. A Társulás feladata 
 
2.1. Szociális feladatok: Időskorúak átmeneti ellátása, helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása, 
idősek nappali ellátása, családi napközi, gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb 
szolgáltatás, gyermekjóléti szolgáltatás, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgáltatás, családsegítés, 
szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgálat, támogató szolgálat. 
 
A feladatok ellátására a társulás fenntartja és működteti a Szociális Központ és Gyermekjóléti 
Szolgálatot, mint önállóan működő költségvetési intézményt. 
 
A társulási tanács a Társulás által ellátott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotására Kistelek Város 
Önkormányzat Képviselő-testületét jelöli ki. A rendeletalkotás, a rendelt módosítás előfeltétele, hogy a 
rendelet-tervezetet a Társulási Tanács előzetesen megtárgyalja és jóváhagyja. 

 
2.2.4 Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulás közfeladatait, szakmai 
alaptevékenységeit a megállapodás 1. sz. mellékletében foglalt kormányzati funkciókba - 
funkciószámmal és megnevezéssel – besorolva végzi. 
 

 

 
3 módosítva: ../2022. (……..) KKTTT. sz. határozat 
4 módosítva: ../2022. (……..) KKTTT. sz. határozat 
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III. Fejezet 
 

A Társulás szervezete és működése 
 

A társulás szervezetének, működésének, döntés-előkészítési és döntéshozatali eljárási 
rendjének főbb szabályait jelen megállapodás, további részletes szabályait a Szervezeti és 
Működési Szabályzatban (a továbbiakban: SzMSz) a Társulási Tanács állapítja meg. Az SzMSz 
nem tartalmazhat ellentétes rendelkezést a jogszabályokban és a Társulási Megállapodásban 
szabályozott rendelkezésekkel. 
 
 
1.  A társulás szervei 
 
1.5 
1.1.A társulási tanács gyakorolja a jelen társulási megállapodásban meghatározott, valamint a 
települési önkormányzatok képviselő-testületei által megállapodásban átruházott 
önkormányzati feladat és hatásköröket. 
1.2. A társulási tanács tagjai közül elnököt és alelnököt választ. Együttes akadályoztatásuk 
esetén a tanács ülését a korelnök hívja össze és vezeti. 
1.3. 6 A társulási tanács tagjának az akadályoztatása, ill. távolléte esetére a helyettesítésének 
rendjét a települési önkormányzat képviselő-testülete határozza meg. A települési 
önkormányzat képviselő-testülete által a helyettesítési, képviseleti joggal felhatalmazott 
képviselő a delegált tagot megillető jogkörrel (teljes jogkörrel) rendelkezik, jogai és 
kötelességei azonosak a tag önkormányzatok delegált tag jogaival és kötelességeivel. A 
helyettesítéssel, képviseleti joggal felhatalmazott képviselő felhatalmazó irat (szabályzat, 
határozat, kijelölő irat) bemutatását, átadását követően járhat el. 
1.4. A társulási tanács működésével kapcsolatos egyéb kérdéseket a társulás saját maga állapítja 
meg a szervezeti és működési szabályzatában. A társulási tanács működésére egyebekben a 
képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
 
2. A Társulási Tanács elnöke 
2.1. A társulási tanács az alakuló ülésén, titkos szavazással, tagjai sorából elnököt választ. Az 
elnök személyére a társulási tanács bármely tagja javaslatot tehet. 
2.2.7 A társulási tanács elnöke képviseli a társulást. Távolléte és akadályoztatása esetén a 
társulás képviseletét az alelnök látja el. A társulási tanács elnöki tisztségének betöltetlensége 
esetén az elnök feladatait az alelnök, mindkét tisztség betöltetlensége esetén az elnöki tisztséget 
a Társulási Tanács legidősebb tagja, mint korelnök látja el, mely során az alelnököt, valamint 
korelnököt az elnöki tisztség ellátásával kapcsolatos jogok illetik meg és kötelezettségek 
terhelik. 
2.3.A Társulási Tanács elnöke: 
a) ellátja a Társulás képviseletét, 
b) összehívja a Társulási Tanács ülését; 
c) vezeti a tanácskozást; 
d) érvényt szerez a szervezeti és működési szabályzat szabályainak; 
e) gondoskodik a döntések végrehajtásáról; 
f) ellátja a társulás képviseletét; 
g) éves szinten beterjeszti a tárgyévi költségvetést és munkatervet, valamint az előző évi 
beszámolót és zárszámadást. 
 
3. A társulás az alábbi bizottságot hozza létre: 

 
5 törölve ../2022. (……..) KKTTT. sz. határozat 
6 módosítva: ../2022. (……..) KKTTT. sz. határozat 
7 módosítva: ../2022. (……..) KKTTT. sz. határozat 
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Pénzügyi Bizottság 
3.1.8 A tanács a gazdálkodás szabályszerűségének felügyeletére 4 fős Pénzügyi Bizottságot hoz 
létre. 
3.2. A pénzügyi bizottság évente kétszer tart rendes bizottsági ülést: a költségvetés elfogadása 
előtt, és a zárszámadás elfogadása előtt, véleményezve azt.  
3.3.A bizottság tagjainak egy-egy szavazata van, szótöbbséggel dönt. A bizottság tagjai az 
elnököt maguk választják meg szótöbbséggel. 
3.4. A bizottság működésére egyebekben az önkormányzati bizottságokra vonatkozó 
szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 
4. A Társulási Tanács döntései 
 
4.1. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok felével 
rendelkező tag jelen van. 
4.2. A Társulási Tanács tisztújító ülését a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
általános választását követő 30 napon belül a társulás székhely települése önkormányzatának 
polgármestere hívja össze.  
4.3. A Társulási Tanács döntéseit határozattal fogadja el. A határozatokat az év elejétől 
kezdődően növekvő sorszámmal kell ellátni. 
A határozat teljes jelölése: …./20….. (….) Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása 
Társulási Tanácsa határozat 
A határozat rövidített jelölése: ……/20….. (…….) KKTTT. 
4.4. A határozathozatalhoz legalább annyi tag egybehangzó szavazata szükséges, amely 
meghaladja a jelenlévő tagok szavazatainak felét.(egyszerű többség). 
4.5. Minősített többségű döntés szükséges: 
a) a társulási megállapodás elfogadásához, módosításához; 
b) a Társulás által a térség fejlesztését szolgáló, pénzügyi hozzájárulást igénylő pályázat 
benyújtásához, 
c) pályázathoz szükséges települési hozzájárulás megállapításához, 
d) üzleti érdek sérelmének veszélye miatti zárt ülés elrendeléshez (a Társulás vagyonával való 
rendelkezés, illetve kiírt pályázat tárgyalása esetén), 
e) a Társulási Tanács hatáskörébe utalt, választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás 
adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása, 
f) a költségvetési intézmény, gazdálkodó szerv alapításához, megszüntetéséhez, 
átszervezéséhez, 
g) a szervezeti és működési szabályzat elfogadásához, 
h) azokban az ügyekben, amelyeket a szervezeti és működési szabályzat meghatároz. 
Minősített többséghez legalább annyi tag egybehangzó szavazata szükséges, amely eléri a 
társulásban részt vevő tagok szavazatainak több, mint a felét, és az általuk képviselt települések 
lakosságszámának a felét. 
4.6. A Társulási Tanács szükség szerint, de évente legalább hat ülést tart. Az ülést az elnök, 
akadályoztatása esetén az alelnök, együttes akadályoztatásuk esetén a korelnök hívja össze és 
vezeti. 
4.7. A Társulási Tanács ülését össze kell hívni: 
a) a Társulás tagjai egynegyedének – napirendet is tartalmazó – indítványára, a javaslat 
kézhezvételétől számított 15 napon belül, 
b)9 Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére, a 
kezdeményezés kézhezvételétől számított 15 napon belül, 
c) a Pénzügyi Bizottság kezdeményezésére a kézhezvételtől számított 15 napon belül. 
4.8. A Társulási Tanács ülései nyilvánosak. 
4.9. A Társulási Tanács: 

 
8 módosítva:  ../2022. (……..) KKTTT. sz. határozat 
9 módosítva:  ../2022. (……..) KKTTT. sz. határozat 
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a) zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy 
tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás 
esetén; 
b) zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, 
annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy 
tárgyalásakor; 
c) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat 
feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az 
önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené. 
4.10. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörben dönt: 
a) elnökének, alelnökének megválasztásáról, 
b) a társulási megállapodás elfogadásáról és módosításáról, valamint a társulás 
megszüntetéséről, 
c) a szervezeti és működési szabályzat elfogadásáról, 
d) költségvetés, zárszámadás elfogadásáról, 
e) költségvetési intézmény, gazdálkodó szerv alapításáról, megszüntetéséről, átszervezéséről, 
intézmény, más szervezet közös alapítására, az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó részletes 
rendelkezéseket a társulás SZMSZ-e tartalmazza. 
f) közszolgáltatások közös biztosítása érdekében helyi önkormányzattal, más társulással történő 
megállapodásról, közös fejlesztések, beruházások megvalósításáról, 
g) tagok költségviselése mértékéről. 
4.11. A Társulási Tanács munkáltatói jogkört gyakorol a közösen működtetett intézmények 
intézményvezetői felett. 
4.12. A Társulási Tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek 
tartalmaznia kell az ülés helyét és időpontját, az ülésen megjelentek, meghívottak nevét, a 
javasolt, elfogadott és tárgyalt napirendi pontokat, az előterjesztéseket, az egyes napirendi 
pontokhoz hozzászólók nevét, részvételük jogcímét, a hozzászólásuk, továbbá az ülésen 
elhangzottak lényegét, a szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalmát, a döntéshozatalban 
résztvevők számát, a szavazás számszerű eredményét és a hozott döntéseket. 
4.13. 10A jegyzőkönyvet az elnök és a társulás munkaszervezeti feladatait ellátó polgármesteri hivatalt 
vezető jegyző írja alá. A jegyzőkönyvet az elnök az ülést követő 15 napon belül megküldi a Csongrád-
Csanád Megyei Kormányhivatal vezetőjének. 

4.14. A Társulási Tanács működésének részletes szabályait a Szervezeti és Működési 
Szabályzata tartalmazza, amelyet a Társulás megalakulását követő ülésen kell elfogadni.  
A Pénzügyi Bizottság döntésére a Társulási Tanács döntésére vonatkozó szabályok irányadóak. 
 
5. A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatainak ellátása 
5.1.11 A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait (döntéseinek előkészítése, végrehajtás 
szervezése) Kisteleki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) látja el. 
Ennek keretében: 
a) biztosítja a Társulás működéséhez (a társulási tanács, tisztségviselői feladatok ellátásához) 
szükséges tárgyi és személyi feltételeket; 
b) előkészíti a Társulási üléseket (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, 
postázása, a társulási ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása); 
c) előkészíti a Társulási döntéseket és a tisztségviselők döntéseit, ellátja a társulási és 
tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási 
feladatokat; 
d) ellátja a Társulás működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési 
feladatokat; 

IV. Fejezet 

 
10 módosítva: ../2022. (…….) KKTTT. sz. határozat 
11 módosítva: ../2022. (……..) KKTTT. sz. határozat 
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Költségvetés, a tagok költségviselése 
 

1. A Társulás költségvetéséből finanszírozza és látja el feladatait. A Társulás éves költségvetés 
alapján működik. A költségvetést a Társulási Tanács önállóan, költségvetési határozatban 
állapítja meg. 
2. A jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli többletbevételek költségvetési szerv hatáskörében 
felhasználható körét és mértékét határozatban szabályozhatja. A költségvetés végrehajtásáról a 
Polgármesteri Hivatal gondoskodik. 
3. A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés rendjére egyebekben a 
vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek figyelembe vételével Kistelek Város 
Önkormányzata által kiadott és alkalmazott kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés és 
utalványozási jogkörök alkalmazására vonatkozó szabályzatban foglaltak az irányadóak. 
4. A Társulás költségvetésének felügyeletét a Pénzügyi Bizottság végzi. A Pénzügyi Bizottság 
ennek keretében betekinthet a Társulás könyvelésébe, nyilvántartásaiba, megvizsgálhatja a 
megkötött szerződéseket.  
5. A Társulás költségvetési javaslata, a beszámolója, mérlege, éves pénzügyi terve, 
gazdálkodással kapcsolatos egyéb dokumentumai csak a Pénzügyi Bizottság véleményével 
együtt terjeszthetők a Társulási Tanács elé. 
6. A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a Kisteleki Többcélú Társulás 
működési költségeihez, valamint a megállapodásban meghatározott feladatok ellátásának 
költségeihez lakosságszámuk, illetve a feladatellátásban történő részvételük 
figyelembevételével járulnak hozzá. 
7. A működés és a feladat ellátás költségeit, a pénzügyi hozzájárulás összegét a Tanács állapítja 
meg költségvetési évenként, ezzel egyidejűleg meghatározza a pénzügyi hozzájárulás 
befizetésének ütemezését költségvetési évenként. 
8. A társulási hozzájárulás mértékét feladatonként a társulási tanács minden évben költségvetési 
határozatában állapítja meg. A tagok általi befizetések a társulás vagyonát képezik. A 
megállapított társulási hozzájárulást átutalással, havi egyenlő részletben, kell teljesíteni a 
társulás számlájára. 
A társult önkormányzatok kötelesek a hozzájárulást megfizetni.  
9. A tag által teljesítendő hozzájárulás elmulasztása esetén az elnök az esedékességtől számított 
15 napon belül, határidő tűzésével írásban felszólítja a hátralékos tagot. A megállapított 
hozzájárulást határidőre nem teljesítő tag bankszámlája ellen, a társulás a munkaszervezeti 
feladatokat ellátó hivatala útján jogosult és köteles azonnali beszedési megbízást – inkasszót 
benyújtani. Az azonnali beszedési megbízás benyújtásához szükséges tag önkormányzati 
felhatalmazás, a társulási megállapodás mellékletét képezi.  
10. Amennyiben valamely tagönkormányzat vállalt pénzügyi hozzájárulása, ill. jelen 
megállapodás céljainak megvalósítása érdekében meghatározott fejlesztés, beruházás 
vonatkozásában vállalt fizetési kötelezettségének teljesítését illetően 15 napot elérő 
késedelembe esik, a Társulás mindenféle előzetes felszólítás nélkül jogosult és köteles a 
követelést a határidő eredménytelen elteltét követő 10 napon belül jelen megállapodás 
elválaszthatatlan mellékletét képező felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízással 
érvényesíteni. A beszedési megbízás eredménytelensége esetén a Társulás a követelést bírósági 
úton érvényesíti. 
11. Amennyiben a Társulás felé a Tanács elnöke által képviselt tagönkormányzatnak áll fenn 
tartozása, a beszedési megbízás érvényesítésére a Társulás azon alelnök jogosult, aki által 
képviselt tagönkormányzatnak a Társulás felé tartozása nem áll fenn. 
12.12 Tagönkormányzatok vállalják, hogy fenti felhatalmazó nyilatkozatot a jelen megállapodás 
mellékletében szereplő tartalommal számlavezető hitelintézetüknél megteszik és azt a Társulás 
felé a nyilatkozat egy eredeti példányának megküldésével igazolják jelen - valamennyi 
tagönkormányzat által aláírt - megállapodás kézbesítésétől számított 8 napon belül. 

 
12 módosítva: ../2022. (…….) KKTTT. sz. határozat  
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A Társulás által közösen fenntartott intézmény: Szociális Központ és Gyermekjóléti 
Szolgálat. 
 

V. Fejezet 
 

A társulás tagjának jogai és kötelezettségei 
 

1.1. A társulás tagjának jogai: 
a) A Társulási Tanácsban minden tag egy szavazattal rendelkezik. 
b) A tag képviselője útján részt vehet a társulás tevékenységében, rendezvényein, céljainak, 
feladatainak meghatározásában, döntéseinek meghozatalában, a társulás szervezetének és 
működési szabályainak kialakításában. 
c) A tag képviselője választhat és választható a társulás szerveibe, tisztségeire. 
d) A tag képviselője a társulási tanács ülésein teljes joggal képviseli a tagönkormányzat 
érdekeit. 
f) A tag a társulási tanács döntése alapján részesedhet a társulás tevékenysége révén elért 
pénzbevételekből. 
g) Javaslatot tehet a társulást érintő bármely kérdésben, jogosult a társulás törvénysértő 
határozatának észrevételezésére és megtámadására. 
h) Kérdést, javaslatot, indítványt tehet a társulás tisztségviselőihez és szerveihez,felvilágosítást 
kérhet tőlük a társulás bármely tevékenységéről, amelyre a címzettek 30 napon belül kötelesek 
választ adni. Betekinthet a társulás dokumentumaiba, irataiba. 
 
1.2. A társulás tagjának kötelezettségei 
a) A társulási megállapodásban, a társulás által ellátott közfeladatokra vonatkozó külön 
megállapodásokban , valamint a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak betartása. 
b) Képviselője útján rendszeres részvétel a társulás szerveinek munkájában, elősegítve a 
társulási célok és feladatok közös megvalósítását. 
c) A társulás határozatainak végrehajtása 
e) A társulás feladatkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos döntéseinek a társulás vezetőjével való 
egyeztetése, illetve a társulással való írásbeli közlése. 
f) Befizetési kötelezettségének határidőre történő teljesítése. 
g) A társulás feladatkörébe tartozó, és a településen keletkező ügyekhez a szükséges adatok, 
információk továbbítása a társulás munkaszervezetéhez. 
h) A társulási tagsághoz méltó szakmai és erkölcsi tevékenység folytatása, a vagyon megóvása, 
annak gyarapítására való törekvés. 
i) A Szervezeti és Működési Szabályzatban a tagok jogaira és kötelezettségeire vonatkozó 
további szabályok megtartása. 
 

VI. Fejezet 
A társulás vagyona, a vagyonátadás feltételei, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek 

gyakorlásának rendje 
 
1. A Társulás saját vagyonnal rendelkezhet. 
2. A Társulás vagyonát az alábbi anyagi források biztosítják: 
a) a Társulásban részt vevő tagok befizetései, 
b) a Társulás szolgáltatásait igénybe vevők díjfizetései, 
c) az egyes tagok által tett vagyoni hozzájárulások (tárgyi eszközök, immateriális javak, 
vagyoni értékű jogok stb.), 
d) központi költségvetési támogatás, 
e) pályázati úton elnyert támogatások. 
3. A Társulás tagjai a feladatok ellátása érdekében ingóságok (eszközök, berendezési tárgyak, 
gépjármű, stb.), továbbá ingatlanra vonatkozó jogok átengedésével is hozzájárulhatnak az 
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eredményes működéshez. Az átengedés feltételeit a tag és a Társulás közötti külön 
megállapodás tartalmazza. 
4. A Társulás által a működés során, adás-vétel vagy egyéb jogcímen szerzett vagyontárgyak 
feletti tulajdonjog a Társulást illeti. Ugyancsak a Társulást illeti a vagyon szaporulata. 
5. A Társulás vagyona feletti tulajdonosi jogosítványok gyakorlására a Társulási Tanács 
jogosult, egyben viseli a tulajdonost terhelő kötelezettségeket. 
6. A Társulás vagyonának átadása (ideértve az értékesítést is), értékhatárra tekintet nélkül a 
Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik. A javaslatról előzetesen állást foglal a 
Pénzügyi Bizottság. A vagyonátadásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha az átadandó 
vagyon a társulás által ellátott feladatok biztosítását szolgálja. 
7. A Társulás gazdálkodó szervezetet alapíthat, illetve vállalkozásban vehet részt, azonban 
felelőssége nem haladhatja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. 
8. A társulás megszűnése esetén a vagyonát a társulás tagjai között fel kell osztani. 
9. A Társulás megszűnésekor a tagok kötelesek egymással elszámolni úgy, hogy a társulás 
vagyonából a követelések, és kötelezettségek kifizetése után fennmaradó pénzösszeg a 
költségvetési hozzájárulások arányában kerül felosztásra a tagok között. A társulás 
megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszüntetése nem történhet oly 
módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását veszélyeztesse. 
10. A létrejött vagyon célvagyon. A közös tulajdon megszüntetése és az ebből származó 
vagyoni igények kielégítése során, a Társulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat 
alkalmaznak (későbbi, halasztott fizetés, csere stb.), amelyek a közfeladatok ellátását nem 
veszélyeztetik, a célvagyon a közfeladat ellátását biztosítja. A közös tulajdonban történő 
elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében biztosítják a feladatot ellátó és átvállaló 
használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a folyamatos működtetés és feladat ellátás 
biztosítása érdekében a használati jog gyakorlás átengedése feltételeiben állapodnak meg. 

 
VII. Fejezet 

 
Intézmény közös alapítása esetén az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó részletes 

rendelkezések 
 
1. A társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési intézményt, gazdálkodó 
szervezetet alapíthat. 
 
2. A Társulási Tanács gyakorolja az alapítói jogokat, kinevezi vezetőiket, ellátja költségvetési 
felügyeletüket.  
 

VIII. Fejezet 
 

A társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által meghatározott feltételei 
 
1. A társulás tagtelepülésein lakóhellyel rendelkező személyek számára a szolgáltatások a 
társulási megállapodás alapján ingyenesen vagy az intézményi szabályzatokban megállapított 
térítési díj alapján vehetők igénybe.  
 
2. A szabad férőhelyek kihasználása érdekében más települések lakosai is igénybe vehetik az 
egyes ellátásokat  
 
3. A társulás működéséről évente egy alkalommal beszámol a tagtelepülések képviselő-
testületeinek.  
A társulási tanácsba delegált képviselők évente legalább egy alkalommal beszámolnak 
képviselő- testületeiknek a társulási tanácsban végzett tevékenységükről.  
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IX. Fejezet 

 
A társulás működésének ellenőrzési rendje 

 
1. A társulás működését bármely társult tag és az erre jogszabály által hatáskörrel rendelkező 
szervek és személyek ellenőrizhetik. 
  
2. A társulás és a társulás által alapított költségvetési szerv belső ellenőrzéséről a társulás 
székhelye szerinti Polgármesteri Hivatal gondoskodik. 
 

X. Fejezet 
 

Társulási megállapodás módosítása, kizárás, kiválás, csatlakozás és a társulás 
megszüntetésének szabályai 

 
1.Társulási megállapodás módosítása 
 
1.1. A társulás tagjai a társulási megállapodást módosíthatják, törvényben meghatározottak 

szerint módosítják, illetve a helyi önkormányzati általános választásokat követő hat 
hónapon belül felülvizsgálják.  

1.2. A társulási megállapodás módosításához a társulásban részt vevő önkormányzatok 
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges. 

 
2.Társulásból történő kiválás, csatlakozás, kizárás 

 
2.1. A társuláshoz csatlakozni naptári év első, abból kiválni a naptári év utolsó napjával lehet. 
2.2. A kiválásról és a társuláshoz való csatlakozásról szóló – minősített többséggel hozott –
döntést a települési önkormányzat képviselő-testülete legalább hat hónappal korábban köteles 
meghozni, és azt a társulási tanáccsal közölni. 
2.3. A társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári 
év utolsó napjával a társulásból kizárhatja a társulás azon tagját, amely a megállapodásban 
meghatározott kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget. 
2.4. A társulásból kivált, a társulásból kizárt tag részére vissza kell adni azt a vagyontárgyat, 
amelyiket a társulás rendelkezésére bocsátott. Az osztatlan közös tulajdonát képező 
vagyontárgyra a Polgári Törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 
2.5.13A társulásból történő kiválás, kizárás esetén a bevitt vagyon kiadására csak abban az 
esetben tarthat igényt a kiválni szándékozó, illetve kizárt tag, ha ezáltal nem veszélyezteti a 
társulás feladatainak jövőbeni ellátását.  
2.6. A vagyonvesztés megakadályozása érdekében a kiváló, illetve kizárt tag a társulással kötött 
megállapodás alapján a vagyon használatáért díjra jogosult. 
 
3. A társulás megszűnik: 
a)  a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult; 
b) ha társulás valamennyi tagja minősített többségű döntéssel a megszüntetését elhatározzák; 
c) törvény erejénél fogva; 
d) bíróság jogerős döntése alapján; 
 
3.1. A társulás megszűnése napjával, leltárral alátámasztott záró beszámolót kell készíteni. A 
beszámoló elkészítéséről a Kistelek Városi Önkormányzati Hivatal gondoskodik. A záró 
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beszámolót a társulási tanács minősített többséggel fogadja el. A társulási tanács a záró 
beszámoló elfogadásáig ellátja a társulás megszűnésével kapcsolatos feladatokat. 
3.2. A társulás jogutód nélküli megszűnése esetén a társulás vagyonát a társulás azon tagjának 
kell visszaadni, amelyik azt a társulás rendelkezésére bocsátotta. Az osztatlan közös tulajdonát 
képező vagyontárgyra a Polgári Törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell 
alkalmazni. 
3.3. A társulás jogutódlással történő megszüntetése esetén a társulás vagyonát elsődlegesen a 
jogutód részére kell átadni. A jogutód által át nem vett vagyontárgyak tekintetében a 3.2. 
pontban foglaltak az irányadók. 
3.4. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai kötelesek egymással elszámolni. 
3.5 A Társulás meglévő vagyona és annak szaporulata – a Társulást terhelő kötelezettségek 
kiegyenlítését követően - a Társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg. A 
pályázati dokumentációban szereplő önkormányzati feladatellátás szolgáló vagyon a 
feladatellátás helye szerinti önkormányzatot illeti meg. 
3.6. A vagyonfelosztás fontosabb elvei: 
a) a használatba adott ingatlanokat, meglévő ingóságokat a tulajdonos birtokába kell adni, 
b) a meglévő tulajdonba adott ingóságokat természetben kell kiadni, ennek hiányában pénzben 
megváltani, 
c) tulajdonba adott ingatlan az eredeti tulajdonos önkormányzatot illeti meg. 
3.7. A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszüntetése nem 
történhet oly módon, hogy az a Társulás által ellátott közfeladatok és közszolgáltatások 
teljesítését veszélyeztesse. 
3.8. A közös tulajdon megszüntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése során a 
társulás tagjai olyan jogi és pénzügyi megoldásokat alkalmaznak, amelyek a társulási 
megállapodásban megjelölt közfeladatok és közszolgáltatások ellátását nem veszélyeztetik. 
 

XI. Fejezet 
 

 Záró rendelkezések 
 

1.1. A Társulás tagjai a Társulási Megállapodásban írtak vonatkozásában határozatlan időre 
szóló együttműködést vállalnak. 
1.2. Társulás működése során felmerülő esetleges vitás kérdéseket a felek kötelesek egymás 
között tárgyalásos formában egyeztetni. Vitás kérdésekben a közigazgatási - és munkaügyi 
bíróság dönt. 
1.3. A jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a vonatkozó jogszabályok 
és az SZMSZ rendelkezései az irányadók. 
 
Kistelek, 2022………………. 
 

Nagy Sándor 
      elnök 

 
Záradék: 
 
Záradék: 
Jelen társulási megállapodást a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása Társulási 
Tanácsa 2022. …………….. hó ….. napján tartott ülésén, a ……../2022... (….) KKTTT. sz. 
határozatával jóváhagyta. Jelen Társulási Megállapodás a társulási tag önkormányzatok 
Képviselő-testületeinek elfogadó döntését és a polgármesterek által történő aláírását követően 
2022. ………… hó……….. napján lép hatályba. A hatályba lépéssel egyidejűleg a 2013. 
augusztus 01. napján létrehozott és többször módosított Társulási Megállapodás hatályát veszti. 
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A társulási megállapodást a tag önkormányzatok jóváhagyták: 
 
1. Pusztaszer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete …/2022. (……..) Kt. számú 
határozatával: 
 
 
Polgármester                                        Jegyző 
 
 
2. Csengele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete …/2022. (……..) Kt. számú 
határozatával: 
 
 
Polgármester                                         Jegyző 
 
 
3. Balástya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete …/2022. (……..)  Kt. számú 
határozatával: 
 
 
Polgármester                                         Jegyző 
 
 
4. Ópusztaszer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete …/2022. (……..) Kt. számú 
határozatával: 
 
 
Polgármester                                         Jegyző 
 
 
5. Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete …/2022. (……..) Kt. számú 
határozatával: 
 
Polgármester                                         Jegyző 
 
 
6. Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testülete …/2022. (……..) Kt. számú 
határozatával: 
 
 
Polgármester                                        Jegyző 
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1. sz. melléklet (Társulási megállapodás)14 
 

Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása  
közfeladatainak, szakmai alaptevékenységeinek kormányzati funkciókba sorolása 

 
kormányzati 
funkciószám  

kormányzati funkció megnevezése  

011130  Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 
általános igazgatási tevékenysége  

013360  Más szervezet részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, 
üzemeltetési, egyéb szolgáltatások  

047410  Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek  
084070  A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai 

szolgáltatások fejlesztése, működtetése  
086090  Egyéb szabadidős szolgáltatás  
101222  Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére  
102025  Időskorúak átmeneti ellátása  
102031  Idősek nappali ellátása  
104012  Gyermekek átmeneti ellátása  
104030  Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, 

munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy 
alternatív napközbeni ellátás útján  

104042  Család és gyermekjóléti szolgáltatások  
104043  Család és gyermekjóléti központ  
104060  A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító 

programok  
107051  Szociális étkeztetés szociális konyhán  
107052  Házi segítségnyújtás  
107053  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14 megállapította: ../2022. (……..) KKTTT. sz. határozat 
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1. sz. függelék 

 
 
Felhatalmazás 
……………………………………………………. 
a hitelintézet neve és címe 
 
 
A Kisteleken, 2013. ……. napján kelt. társulási megállapodás IV. fejezet 8. pontja alapján 
……………………………. Önkormányzata (…….. …………………………, 
…………………….. u. ………… sz., képviseli: …………………… 
polgármester) felhatalmazza a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulását (6760 
Kistelek, Árpád u. 1-3.., bankszámlaszám: , képviseli: Nagy Sándor elnök) mint jogosultat, 
hogy a  társulási megállapodásból eredő lejárt követelését a(z) …………………………....-nál/-
nél vezetett …………………………………. pénzforgalmi jelzőszámú számlája terhére külön 
engedély, vagy nyilatkozat nélkül beszedési megbízással érvényesíthesse a Ptk. szerinti 
elévülési határidőn belül. A számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a 
fenti számlát megszünteti, új számlát nyit, erről a tényről és annak adatairól Kistelek Környéki 
Települések Többcélú Társulást írásban 5 munkanapon belül tájékoztatja, továbbá az új 
számlára új felhatalmazást nyújt be a hitelintézet felé. 
Jelen felhatalmazás visszavonásig érvényes, mely visszavonás a számlatulajdonos és a 
beszedési megbízás jogosultjának közösen tett nyilatkozatával lehetséges. 
 
 
 
 
 
 
Kelt: …………………, ………. év ………………………. hó …… nap 
 
 
 
 
 
……………………..……………………………… 
a számlatulajdonos cégszerű aláírása és bélyegzője 
 
 
 
Záradék: 
A felhatalmazást nyilvántartásba vettük, és vállaljuk, hogy a beszedési megbízás visszavonása 
csak a számlatulajdonos és a jogosult közösen tett nyilatkozatával történhet. 
 
 
 
 
………………………………. 
a hitelintézet cégszerű aláírása és bélyegzője 
 

 


