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Bitó Zsolt képviselő 

Katona Mária képviselő 
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Sági Mihály képviselő 

dr. Jaksa Tibor jegyző 
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Hiányzik: 

 Körmendi Zsuzsa képviselő 

 
 
 
Máté Gábor polgármester: Köszöntöm a képviselő-testület tagjait és Ildikót is. Megállapítom, hogy 
a képviselő-testület határozatképes, a hét fős tagságból hatan jelen vagyunk. A napirendi pontok 
kiküldésre kerültek. Mindjárt jelezném, hogy két plusz napirendi pontot szeretnék felvenni. Az 
egyiket már előzetesen jeleztem, csak előbb készült el egy kicsit a napirendi pontok sora. Az 
információkat elküldtem mindenkinek remélem megkaptátok, ez az óvodai kisegítő munkaerő 
fejlesztésével kapcsolatos téma. Még egy téma felvetésre került, de azt átadnám Misinek, mert azt 
a bizottság javasolja felvenni.  
 
Sági Mihály képviselő: A bizottsági ülésen a bizottság javasolt még egy napirendi pont felvételét. 
Nem akarok most róla bővebben beszélni, majd a napirendnél. Vegyük fel napirendre a fogorvosi 
ellátás és a praxisjoggal kapcsolatos napirendet.  
 
Máté Gábor polgármester: Akkor mondom, első lenne az óvoda, utána menne a napirendi pontok 
szerint hatig és utána hetedik lenne a fogorvos és utána nyolcadik, kilencedik a tájékoztató és a 
bejelentések. Van-e egyéb felvetés? Ha nincs, akkor aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás módja: nyílt 
A szavazás számszerű eredménye: 
6 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
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67/2022.(VIII.31.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az alábbi napirendi pontok 
megtárgyalását: 
 
1.) Óvodai kisegítő finanszírozása 
2.) Rendelet-alkotás a községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(III.10.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
3.) Rendelet-alkotás a helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
4.) A gyermekétkeztetés tervezett térítési díjainak véleményezése 
5.) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása és a miniszteri előzetes 

jóváhagyásához kapcsolódó nyilatkozat elfogadása 
6.) A Pusztaszer Községi Önkormányzat tulajdonát képező víziközmű vagyon helyzetének és az 

ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek teljesítésének ismételt áttekintése, valamint 
állásfoglalás a feladatellátási kötelezettség és ahhoz kapcsolódó vagyon Magyar Állam terhére 
történő átruházásának további intézéséről 

7.) Elállás a fogászati alapellátáshoz kapcsolódó praxisjog átruházására irányuló tárgyalásoktól 
8.) Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről 
9.) 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: Óvodai kisegítő finanszírozása 
 
Máté Gábor polgármester: Az óvodai kisegítő munkaerővel kapcsolatosan elég széleskörű 
kutakodást végeztem, hogy legyen, mint legyen. Küldtem nektek az Ildikó kérvényén kívül egy excel 
táblát, ami körülbelül vázolja, hogy miről is lenne szó. Ennél azonban összetettebb a dolog. Eddig a 
pusztaszeri óvodában 30 alatt volt a létszám, ez három óvónőre volt igazságosan elég, bár mivel két 
csoport van a szakmai előírás azt jelentené, hogy csoportonként két óvónő és egy dajkára van 
szükség. Mivel a normatíva nem adta ki a négy óvónőre, ezért köszönet Ildikóéknak, de megoldották 
ezt a dolgot három óvónővel. Itt jelentkezik az a történet, hogy a létszámunk elkezdett hála az égnek 
növekedni, elérte most már lassan a 40 főt. Ez már nagyon indokolja a két csoportot, ráadásul 
létszámban is eléri most már azt, ami esélyes arra, hogy normatívát is lehessen rá kapni. Ezt még 
megspékeli az, hogy a kisteleki óvodában is növekszik a létszám, viszont ott nem tudnak újabb 
csoportot alakítani, mert nincs helyük. Az össz óvoda létszám növekedés kicsit a mi malmunkra 
hajtja a vizet az irányába, hogy normatívával legyen esélyünk a nem túl távoli jövőben egy negyedik 
óvónőt, szakmai előírásnak megfelelő gondozói, óvónői létszámot biztosítani. Mondhatnánk azt, hogy 
olcsóbban megúsznánk egy dajkával, de a dajkát a normatíva nem finanszírozza. Akkor tudunk plusz 
dajkát venni a kettő mellé harmadiknak, ha ezt mi tokkal-vonóval lefinanszírozzuk. Beszélgettem 
Ildikóval is, beszéltem a vezető óvodapedagógussal Józsival, beszéltem a kisteleki, mivel társulásban 
megy a történet a kisteleki gazdaság vezetővel a Gombos Katikával és gyakorlatilag ezeket az 
információkat tudtam tőlük összeszedni. Az én meglátásom most az és ezt már Ildikóval is beszéltük 
és nyilván a bizottsági ülésen is végig néztük, hogy pillanatnyilag a mostani gazdasági helyzet, ami 
teljesen beláthatatlan nem tudunk olyan finanszírozást vállalni, ami milliós nagyságrendet igényel. 
Valamilyen módon akkor tudjuk ezt a dolgot előre vinni, itt most szakmailag nézve a dolgot és 
mindenféle személytől eltekintve, ha erre normatívát tudunk kapni ez pedig a plusz egy óvónő 
esetében merülhet fel a nem túl távoli jövőben. Ilyen alapon én nem javaslom, hogy ebben a 
formában oldjuk meg a plusz főt.  
 
Sági Mihály képviselő: A dolog lényege, a bizottsági ülésen is ezt megvitattuk, jelen pillanatban 
arra, hogy az önkormányzat a Kistelek kistérségbe kettő és fél év alatt betoljon közel 8 000 000 
forintot semmiféle kilátás az önkormányzatnak gazdaságilag nincs. Éppen ezért az óvoda kérését, 
hogy hagyjuk meg a mostani létszámot a dajkák körében ezt mi mint önkormányzat nem tudja 
finanszírozni. Ildikó ezt a bizottsági ülésen itt volt, részletesebben belementünk, számokkal is ebbe 
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a területbe, tudom, hogy nem szívesen, de tudomásul vette, mert látja a kegyetlen helyzetét az 
önkormányzatoknak. Azt kérte, hogy ha valamilyen mód és lehetőség van rá, akkor gondoljuk és 
ezért a bizottság azt javasolja, hogy ebben a formában nem tudjuk finanszírozni a dajka megtartását 
a későbbiekben bármilyen lehetőség lesz rá abban a pillanatban az önkormányzat ebbe be fog 
segíteni.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm, hogy pontosítsak, jelenleg annyi dajka van, amennyi kell. 
Nem vesztünk el dajkát, egy plusz dajka fölvételére lett volna szükség mert itt csak ilyen 
átcsoportosítások miatt van ez. A lényege a dolognak az, hogy a Kálmán Rozika visszamegy az 
óvodába és a Rozika helyére átment egy dajka és a dajka helyére jött egy kisegítő munkaerő, akit 
szerettünk volna tovább vinni. Sajnos így most ebben a formában nem, de egy másik formában igen 
és nagyon szeretném hogyha e mellé még egy óvónőt is tudnánk összeszedni. Szakmailag ez sokkal 
indokoltabb lenne. Kérdés a továbbiakban?  
 
Katona Mária képviselő: Bennem csak az merült fel, nem voltam itt a bizottságin, hogy nektek az 
óvónő is kisegítés lenne?  
 
Szeriné Lajos Ildikó: Valamilyen formában igen. Egy emberrel többen lennénk és akkor a délutáni 
munkát a dajka tudná végezni és nem a csoportban lenne bent segíteni mivel, hogy két csoportban 
kell, hogy altassunk mert most már sok a gyerek így az egyik csoportban óvónő van a másik 
csoportban dajka. Így, ha két óvónő lenne a dajka a délutáni munkáját el tudná végezni.  
 
Katona Mária képviselő: Ki az a dajka, aki kiesik most?  
 
Szeriné Lajos Ildikó: Kálmán Zsuzsi.  
 
Máté Gábor polgármester: Most annyit még az egészhez annak még nem tudtam utána járni a 
bizottsági ülésen ez ötletként felmerült, hogy itt az étel hordás az egyik nagy probléma mert ott el 
kell hagyni a területet a dajkának. Megpróbálok a Misivel egyeztetni egy olyat, hogy legalább az 
ebédet valahogy vigyék át.  
 
Szeriné Lajos Ildikó: Én már túl vagyok rajta. Azt mondta ő ebbe nem szívesen folyna bele. Esetleg 
még az a kérdés merült föl, hogy esetleg az önkormányzat autója valamelyik, de erre is plusz ember 
kellene.  
 
Máté Gábor polgármester: Ezt meg fogjuk beszélni, mert ennek vannak egyéb vonzatai. Akárki 
nem nyúlhat hozzá az edényhez ez a másik probléma. Azt tudni kell, hogy nem szabályos így és ha 
gond van akkor én tartom a hátamat meg te. Kérdés? Ha nincs, aki ezt így ezzel elfogadja, hogy 
nem tudjuk támogatni, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás módja: nyílt 
A szavazás számszerű eredménye: 
6 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
68/2022.(VIII.31.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Óvodai kisegítő finanszírozása 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem vállalja a létszámbővítési tervezet 
szerinti óvodai kisegítő foglalkoztatásának finanszírozását, de felkéri a polgármestert, hogy a 
létszám, illetve a működési költségek ismeretében kezdeményezze egy óvópedagógus 
finanszírozását.  
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
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A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) Térségi Intézményi Társulás 
4.) Gazdálkodás helyben 
5.) Irattár 
 
2. napirendi pont: Rendelet-alkotás a községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 
szóló 1/2022.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Máté Gábor polgármester: Következő, rendelet-alkotás a községi önkormányzat évi költségvetés 
módosításáról. Itt a Heniék összeállították, ez a szokásos negyedéves, féléves, háromnegyedéves 
történet, amikor a különböző pályázati dolgok, a közmunka programban bejött pénzek és kiment 
összegek kerülnek a helyükre. Gyakorlatilag ez tartalmazza a rendelet módosítás.  
 
Sági Mihály képviselő: A bizottság több kérdést tett fel a Heninek, meghívtuk rá, azért is a 
bizottsági ülésre, mert most nem tud itt lenni, mert Szegeden van. Több kérdés föl lett téve, a korrekt 
válaszokat megkaptuk a bizottsági ülésen ezért a bizottság elfogadásra javasolja a módosítását a 
költségvetésnek.  
 
Máté Gábor polgármester: Jó. Kérdés van-e esetleg a költségvetés módosításhoz? Ha nincs, aki 
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás módja: nyílt 
A szavazás számszerű eredménye: 
6 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő önkormányzati rendeletet alkotta: 
 

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

5/2022.(IX.1.) önkormányzati rendelete 
 

a községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(III.10.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A hivatkozott önkormányzati rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
 
3. napirendi pont: Rendelet-alkotás a helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Máté Gábor polgármester: Következő, rendelet-alkotás a helyi szociális ellátásokról szóló 
önkormányzati rendelet módosításáról. Ez az iskola kezdési támogatás van e mögött. Az látható az 
anyagból is, hogy kevesebb pénzünk van, mint tavaly erős 1 000 000 forinttal. Számolva azzal, hogy 
itt az év vége felé érdekes helyzetek fognak alakulni egy kicsit óvatosabban fogott a ceruza. A tavalyi 
30 000- hez képest 25 000 forintos támogatást a szokásos alapelvek alapján gondoltunk. Aztán a 
későbbiekben az az ötlet merült fel, hogy az idősek támogatását is át kell gondoljuk, hogy milyen 
rendszer szerint menjen. Az eddig követett mindenki saját belátása szerint elfogadta vagy tovább 
adta ezt az összeget más célra, ezen gondolkodnunk kell, hogy a pénzek valóban olyan helyre 
kerüljenek, ahol arra ténylegesen szükség van. Azt a nagyvonalúságot, amit tavaly, tavaly előtt és 
az előtt tettünk. Valószínűleg az idén nem fogjuk tudni követni úgy, hogy már most érdemes 
agyalnotok rajta, hogy ne akkor egy-két nap alatt találjuk ki, hogy milyen elvek szerint. Nagyon 
nehéz differenciáltan kiválasztani a személyeket és differenciáltan meghatározni az összegeket. 
Ennyit ehhez a témához. Csak úgy előre vetítem a szociális keretünknek a maradékának a 
felhasználását.  
 
Sági Mihály képviselő: A bizottsági ülésen felmerült, ha emlékeztek rá tavaly én már egyszer 
fölvetettem. Az egyik leghosszabb tartó vitánk volt egyébként ez a napirendi pont, mert felmerült, 
hogy többet adjunk a másik azt mondta kevesebbet meg hogy differenciáltan, meg egyéb. Végül a 
bizottság mégis úgy döntött, hogy arra itt nincs apparátus, hogy 130 személyt itt most megvizsgáljon 
ezért maradtunk ennél az elvnél, amit ezelőtt 8 évvel hoztunk, mint képviselő-testület. A bizottság 
elfogadásra javasolja. Azt szeretném mondani a képviselő-testületnek, rövid időn belül gondolkozzon 



oldal: 5/16 

el azon, hogy az a 8 évvel ezelőtt hozott alap rendeletünk a szociális juttatásokra mennyire megfelel 
a mai valóságnak, de ne akkor, amikor itt lesz előttünk november 30-án a téli tüzelő segítése és 
utalni kelljen, hanem ezt korábban tűzzük napirendre, beszéljük meg, mert akkor megint odajutunk, 
mint a mostanival. A kérésem az, hogy gondolkozzatok el rajta, hogy mikor melyik testületi 
terjesszük be, vagy fussuk át ennek az egész történetét. Én egy dolgot elmondok, ami a bizottsági 
ülésen elhangzott, hisz azt is nyilvánosan bárki elolvashatja. Például nem biztos, hogy személyeknek 
kell majd szociális tüzelő címen adni segélyt karácsonyra, hanem családnak. Mit jelent ez szó szerint? 
Egy családba, ahol egy akár nő akár férfi él szinte alig kevesebb a rezsije mind ahol ketten mi 
vagyunk a feleségemmel. Nem biztos, hogy személyre kell, de ezt nem mi dönthetjük el és nem 
akkor, amikor előttünk lesz a napirend. Gáborék is egyetértettek ezzel, hogy igen vizsgáljuk át, hisz 
ezt én már egy évvel ezelőtt is kértem, hogy át kell nézni, de nem akkor, amikor már a napirendet 
tárgyaljuk, hanem korábban, hogy milyen elvek alapján próbáljuk meg azt a téli segélyt odaadni 
mert teljesen egyetértettünk a bizottsági ülésen Gáborral, hogy lehet, hogy nagyobb feszültség lesz 
a téli tüzeléssel címen odaadott segéllyel, mint a mostani beiskolázással. Amikor már mindenki 
rádöbbent, hogy milyen helyzetbe került. Ez nem téma most, én csak javaslatként azt mondanám, 
hogy gondolkozzatok. A bizottság igy javasolja elfogadni az előterjesztést ahogy most van. 
Köszönöm szépen.  
 
Katona Mária képviselő: Két dolgot szeretnék ide mondani. Az egyik az, hogy amióta a testületnek 
tagja vagyok az elősöket mindig egy Decathlon-os 10 000 forintos utalvánnyal szoktam támogatni 
még pluszban. E mellé az összeg mellé, kevesebbet kapnak, de az elsősök megkapják, igaz nem 
válogatom ki, hogy ki a pusztaszeri és ki nem. A másik, ami ma délelőtt fogalmazódott meg bennem 
míg Bakson voltunk ez a szociális támogatás kérdése, hogy addig amíg a falu fenntart négy kocsmát 
meg a dohánybolt is jól működik. Nem tudunk mit csinálni, adjuk a szociális támogatást olyan helyre 
is.  
 
Sági Mihály képviselő: Ezért kérem én azt, hogy mérlegeljétek, tűzzük napirendre, mert akkor 
2015-ban amikor ezt elsőre behoztuk jónak tartottuk, de most már picit nem jó.  
 
Máté Gábor polgármester: Én úgy látom ezt, hogy napirendre majd valószínűleg novemberbe kell, 
hogy tűzzük, de addigra már egy koncepciót kell kialakítani és ezt nem testületi ülésen kell 
kialakítani. Én minden képpen fogok egy koncepciót összerakni számításokkal, ilyen-olyan ötletekkel, 
amin aztán majd lehet csiszolni. Egy kiindulási alapot produkálni, ami még a testületi ülés előtt egy 
hónappal mihelyt publikálható formába kerülne el fogom nektek küldeni. Ha van valakinek egyébként 
egy ilyen ötlete, ha csak pici ötlete is az mondja, hogy bele tudjam építeni a rendszerbe és utána 
még minimum egy hónapot szeretnék hagyni nektek, hogy ezt még végig rágjuk. Alakuljon ki egy 
vagy két olyan koncepció, ami mentén aztán majd el tudunk indulni. Az már most látható, hogy az 
eddig követett gyakorlat az nem lesz tovább tartható.  
 
dr. Jaksa Tibor jegyző: Ne higgyük azt, hogy ez a 3 500 000 forint, ami majd lesz ezzel érdemben 
fogunk sokakat tudni támogatni szerintem. Másrészt meg a települési támogatás, mint jogcím van 
alábontva, azon belül tagozódik több jogcímre ez a támogatás, amit bármilyen jogcímen tudunk 
fizetni. Amit a nyugdíjasainknak adunk az a fűtési célú települési támogatás, de van lakásfenntartási 
célú települési támogatás meg iskolakezdési célú települési támogatás, életkezdési célú. Konkrétan 
ez a 3 500 000 forint fűtési célú települési támogatásra volt betervezve a korábbi években. Ezt 
bizottsági ülésen is elmondtam, hogy minden évben úgy alkotjuk meg ezt a rendeletet az 
iskolakezdési támogatásra is és a fűtési támogatásra is, hogy az csak arra az adott évre vonatkozik 
mert nem tudjuk, hogy jövőre is kapunk-e pénzt. Amikor legelőször kidolgoztuk ezt a szabályozást 
akkor volt egy ilyen 8 000 000 forint körüli összeg és akkor úgy voltunk vele, hogy akkor legyünk 
bőkezűek, futtassuk ezt az előirányzatot nullára nehogy az legyen, hogy ha ezt mi visszafizetjük az 
államnak év végén akkor jövőre nehogy ennyivel kevesebbet kapjunk. Jövőre nem kevesebbet 
kaptunk, hanem még többet és ez minden évben így volt. Most maradt egy 3-4 000 000 forint, amit 
megint nullára kellene futtatni, hogy ez hány család milyen nagyságrendű segítésére lesz elegendő, 
majd kiderül.  
 
Máté Gábor polgármester: Nyilván nem megoldani akarjuk a pusztaszeri nehéz helyzetbe levő 
családok teljes problémáját. A témához további hozzászólás? Aki ebben a formában elfogadja, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás módja: nyílt 
A szavazás számszerű eredménye: 
6 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
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0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő önkormányzati rendeletet alkotta: 
 

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

6/2022.(IX.1.) önkormányzati rendelete 
 

a helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
(A hivatkozott önkormányzati rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
 
4. napirendi pont: A gyermekétkeztetés tervezett térítési díjainak véleményezése 
 
Máté Gábor polgármester: Következő a gyermekétkezési díjak véleményezése. Tudni kell, 
mondhatnám azt is, hogy semmi közünk ehhez a témához, de mivel a mi gyerekeink érintettek a mi 
iskolánk érintett ezért jó, ha tudjuk, hogy mi van. Az egész gyakorlatilag a szolgáltató és a fenntartó 
közötti alku kérdése, a kedvezmények szintén. Én azt gondolom, hogy az emelés formája körülbelül 
a magyarországi rendszer árak és energia árak tendenciáját körülbelül korrektül lefedi. Kerestek 
szülők, mondtak mindenfélét, terjednek mindenféle hírek a faluban. Most mondom, az egyebekben 
akartam mondani, de ha már a téma itt van, hogy szó nincs egyelőre arról, hogy a Soós Misi ezt a 
szolgáltatást hipp-hopp fölmondaná. Igen, meghirdette a kocsmát eladásra, de senki jelentkező 
nincs. A faluban olyan hírek is volta, hogy már egy-két hét múlva sem lesz főzés. Arról sem lehet 
szó pillanatnyilag olyan alternatíva sem, hogy valamilyen más vállalkozóval oldjuk ezt meg. Nyilván 
képbe van, hogy mi lesz, ha ez a szolgáltatás nem lesz igénybe vehető. Van rá megoldás, nem sok 
köszönet lesz benne, de van megoldás. Nekünk az óvodát kell megoldani, de nyilván össze kell 
tolnunk a fejünket ilyen helyzetben az egyházzal, mert a kettőt együtt kell valószínűleg kezelni. Sok 
probléma lenne, ha ez így lenne viszont a konyhának ez egy biztos bevétel. Én annyira nem aggódok, 
még ha tulajdonosváltás is lenne, hogy egyből fölmondásra kerülne, de foglalkozni kell a témával. 
Nem szabad, hogy váratlanul érjen minket, ha véletlenül ez lenne. Pillanatnyilag ennek még ebben 
a tanévben nincs esélye, legalábbis legjobb információm szerint. Misi is azt mondta, hogy ha bármi 
ilyen helyzet lesz az nem úgy lesz, hogy egyik napról a másikra, ott egy félév, egy év rendelkezésre 
áll, hogy megoldjuk ezt a dolgot.  
 
dr. Jaksa Tibor jegyző: Amire igazából csak az ő kijelentése a garancia, mert szerződés az nincsen.  
 
Máté Gábor polgármester: Falun még a szembe nézett, kimondott szónak van értéke. Ennyit 
akartam erről mondani. Kíváncsi lennék a véleményetekre.  
 
Katona Mária képviselő: Jól értem-e azt, hogy Soós Mihály mellékelte nekünk a két díjtáblázatot 
a baksit és a kisteleki óvodát? Akkor én elvártam volna, hogy a sajátját, a mienket is iderakja mellé, 
hogy össze lehessen hasonlítani. Engem is megkeresett a szülő a többieket képviselve. Ha én ezt 
átnézem ezt a kettőt és hozzá teszem azt, amit az iskolásokkal fognak fizettetni mert Baks nekünk 
ezt küldte át, hogy ennyi lesz a térítési díj akkor nem értem, hogy miért panaszkodnak, hogy a minek 
a legdrágább a háromból ez még mindig olcsóbb az 1064 forintos. Nem kevés, viszont a szülőnek 
joga van eldönteni, hogy ebből mit kér.  
 
dr. Jaksa Tibor jegyző: Azt történet, hogy július közepén adta nekem a kezembe a Soós úr ezeket 
az árajánlatokat. Akkor is mondtam neki, hogy legközelebb augusztus 31-én lesz testületi ülés, de 
egyébként is nem a mi dolgunk ennek a díjaknak az elfogadása, megállapítása, mert nem mi vagyunk 
szigorúan véve a fenntartók, hanem az iskola vonatkozásában az egyházmegye, az óvoda és 
bölcsőde vonatkozásában pedig a Térségi Intézményi Társulás. Ennek a két testületnek, vagy tőlünk 
független szervezetnek kellene ezt előírni, hogy mennyi legyen az úgy nevezett személyi térítési díj. 
Annyit mondtam a Soós úrnak, hogy ezeket akkor én továbbítom emailben az iskola, a kisteleki 
önkormányzat, illetve még a püspökség felé is hogy a magát arra feljogosítottnak érző ember mondja 
már rá az áment a díjra. Nem történet semmi aztán egyszer csak így, hogy közeledik az év eleje egy 
kicsit felpörögtek az események. A baksi iskola központban is rácsodálkoztunk dolgokra és a Biczókné 
Esztike átküldte nekem jóváhagyás végett, hogy akkor ez a levél így jó lesz-e? Én mondtam, hogy 
rendkívül módon megtisztelve érzem magamat, de nem én akarom erre rámondani, hogy rendben 
van vagy nincs. Jogszabályilag tudom értelmezni és ezt vissza is írtam a Biczóknénak, hogy ez 
megfelel a Gyvt. 151.§ akárhányadik bekezdésében foglaltaknak, hogy az intézményvezető a nettó 
nyersanyagköltség plusz ÁFA összegben állapíthatja meg maximum a személyi térítési díjat, ami itt 
ebben a levélben a szülő által fizetendő díjként jelenik meg. Ez kevesebb, mint amennyit a Soós úr 
jelenleg az iskola vonatkozásában.  
 
Máté Gábor polgármester: Egy pillanat, van egy tévedés a rendszerben. Az óvoda és bölcsőde 
vonatkozásában ez a mi ránk vonatkozó összeg, nem Kistelekre vonatkozik. A Soós Mihály által az 
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óvodában szolgáltatott étkezésnek a díja a másik a Soós Mihály által a baksi iskola telephelyére 
szolgáltatott szolgáltatás díja. Nem ezt fizetik a szülők.  
 
dr. Jaksa Tibor jegyző: Ő nyilván csak a pusztaszeri gyerekekre főz, nem ő látja el a többi 
települést. Ha csak az iskolai díjszabásokat nézzük a bruttó összeg, amit Soós úr leszámláz a Szeged-
Csanád Egyházmegye felé, illetve a szülők fizetnek, ott is van egy különbség. Amikor mondtam, hogy 
ezt a különbözetet az egyház be szokta tolni. Nem tudjuk honnan van ez a pénz, de mindenki 
pénzénél van a gyerekek esznek. Itt tartunk. Jelentős emelés, 30-40%-os emelés mutatkozik a 
korábbi dolgokhoz. Sőt nem is annyi, mert a szülőknek szánt levélben, amit nekem lektorálásra 
küldött a Biczókné ők a legelejében mindjárt írja, hogy ezt az áremelést már sajnos nem tudjuk 
átvállalni, mint ahogy ezt megtettük 2021. októberében. Nem is tudom mikor foglalkoztunk utoljára 
ezekkel a díjtételekkel, illetve 2021. októberében is rábólintottunk az emelésre, azt, hogy ezt az 
egyház benyelte nem hárította tovább a szülők felé ennek semmilyen hányadát ez így belefér. 
Valójában a szülők nem is azzal szembesülnek, hogy 30-40%-os áremelés történet, hanem több.  
 
Máté Gábor polgármester: Mert egy előző évi áremelést nem terheltek rájuk. Most majd rájuk kell 
valamilyen szinten tolni.  
 
Katona Mária képviselő: Itt jöttek a kisteleki meg a tömörkényi térítési díjakkal, hogy ott 
mennyivel olcsóbb.  
 
Máté Gábor polgármester: Ennek meg van a magyarázata, önkormányzati konyhában főznek, 
amire normatívát kapnak. Ott egyrészt a konyhásokra, különböző egyéb dolgokra van normatíva. 
Soós Mihály nem kap normatívát, ő vállalkozó, neki ezt ki kell termelnie.  
 
dr. Jaksa Tibor jegyző: Én azzal zárnám, hogy nyilván tudomásul veszi a testület, mert mit tudna 
tenni. Ezt megnyugtatás képpen szoktuk elküldeni az iskola irányába is, illetve a kisteleki 
önkormányzat irányába is. Az óvoda meg a bölcsőde vonatkozásában még cifrázza a képet, hogy 
egy kisteleki önkormányzati rendeletbe, mint jogszabályba kell ezt belefogalmazniuk, hogy mennyi 
a pusztaszeri szülő által fizetendő ilyen-olyan térítési díj. Nem tudom, hogy a Rusztem kollega mikor 
fogja beleszőni az ottani rendeletbe.  
 
Szeriné Lajos Ildikó: Annyit szeretnék hozzáfűzni, ha lehet, ma kaptam azt az információt, hogy 
eddig az étel rendelés úgy történt nálunk, hogyha valaki nem jött azon a napon azt reggel 8-ig 
esetleg negyed 9-ig lemondhatta az aznapi étkezést. Mától, holnaptól nem mondhatja le csak előtte 
nap.  
 
dr. Jaksa Tibor jegyző: Itt az iskola vonatkozásában olyan, mintha határidőben megszületett volna 
ez a döntés, hogy mennyi legyen a szülőknek az ő általuk fizetett térítési díj. Kistelek testületi szinten 
foglalkozott-e ezzel már, én nem tudom.  
 
Katona Mária képviselő: A múlt héten mi kiküldtük ezt a levelet a szülőknek a szülők ma veszik át 
a tankönyveket és most nyilatkoznak arról, hogy ki milyen étkezést kér. Érdeklődtem pontosan azért, 
mert hogy tudjak a szülőknek mit mondani milyen lehetőségek vannak. Kérhet olyat a szülő, hogy 
egész napi étkezés, akkor fizeti ezt az összeget. Kérhet olyat, hogy tízórai ebéd és kérhet olyat, hogy 
csak ebéd. A szülőnek joga van berakni a gyereke táskájába, sőt otthon megreggeliztetni a gyereket, 
amit nem csinál meg a legtöbb szülő betenni a táskájába olyan szendvicset, amit biztos szeret és 
elfogyaszt. Nagyon sok esetben ezt a 220 forintos tízórait ott hagyják a gyerekek nem fogyasztják 
el, uzsonnát szintén. Variálhat a szülő, azt is mondhatja, hogy megoldja a tízórait megoldja az 
uzsonnát mert hazaviszi akkorra és otthon megeteti és akkor csak az ebédet kell neki kifizetni. 
Nagyon sok gyerek reggel a boltban veszi meg a Fornettit, ami sokkal többe kerül, mert otthon a 
szülő nem ad neki reggelit és a tízórai neki az első étkezés. A másik eddig tényleg az volt, hogy 
reggel 8 óra előtt pár perccel Zsuzsi körbejárta a tantermeket, megnézte, hogy ki hiányzik és az 
éppen aznap hiányzóknak lemondta az étkezést. Ebből volt is olyan gond, ahol nálam az első 
osztályban volt olyan apuka, aki azt gondolta fél 10-kor is elég behozni a gyereket.  
 
Máté Gábor polgármester: Ez a szabály, a szabályokat be kell tartani. Ha azt mondja a szülő, hogy 
nem tudtam lemondani az ebédet, elviheti. Meg lehet érteni, hogy reggel 9-kor már úgy elindult a 
főzés, hogy nem lehet 2-3 főt ide-oda pakolgatni.  
 
Sági Mihály képviselő: A bizottság elfogadásra javasolja.  
 
Máté Gábor polgármester: Van-e kérdés? Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
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A kizárás indoka: - 
A szavazás módja: nyílt 
A szavazás számszerű eredménye: 
6 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
69/2022.(VIII.31.)Kt. határozat 
 
Tárgy: A gyermekétkeztetés tervezett térítési díjainak véleményezése 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Soós Mihály egyéni vállalkozó árajánlatát 
a gyermekétkeztetés díjaira vonatkozóan az előterjesztés szerinti tartalommal tudomásul veszi, és 
tisztelettel felkéri 
a) a Szeged-Csanádi Egyházmegyét (Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóságot), hogy a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és 
az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (4) 
bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda Pusztaszeri 
Telephelye vonatkozásában, valamint 
b) Kistelek Város Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel 
a Kisteleki Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde Csizmazia György Tagóvodája vonatkozásában 
a mellékelt árajánlat szerint állapítsa meg a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság 
4.) Kisteleki Polgármesteri Hivatal 
5.) Irattár 
 
5. napirendi pont: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása és a 
miniszteri előzetes jóváhagyásához kapcsolódó nyilatkozat elfogadása 
 
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, szerződés módosítás a hulladékgazdálkodási 
szerződés kapcsán.  
 
dr. Jaksa Tibor jegyző: Van egyfajta átszerveződés ebben a tevékenységben is. Szeptember 30-
án lejárt volna itt az öt évre kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésünk viszont 
annyira nem tiszta a kép még hogy hogyan tovább és miképpen történik a feladat ellátás a 
továbbiakban. A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft próbál előre menekülni és egy évvel 
valahogy meghosszabbítani ezt a szerződést. Ez a dolog egyik része a másik pedig, hogy egy ilyen 
miniszteri előzetes jóváhagyással működik ez a szerződés módosítás ilyen nyakatekert 
megfogalmazással. A hivatkozott jogszabály arról szól, hogy a tulajdonos személyében változás nem 
következik be. Nem következik be változás, mert ez a hulladékkezelési közszolgáltatásban érintett 
vagyontárgyak vagy önkormányzati tulajdonban vannak, vagy társulási tulajdonban. Utána, hogy mi 
fog történni, ha ez a határidő is elmúlik, akkor azt nem tudjuk. Január 1-től a MOL, mint erre 
leginkább hivatott cég veszi át ezt az egész dolgot, hogy ki fogja elvinni a szemetet azt senki nem 
tudja.  
 
Sági Mihály képviselő: Azt javasolja a bizottság, hogy 2023. június 30-ig hosszabbítsa meg a 
szerződést mert nem tudunk úgysem mást csinálni. Valakinek a szemetet el kell hordani. Azt hiszem 
ezelőtt egy három hónappal jeleztem, hogy a MOL nyerte meg ezt a tendert, ő tette le egyedül a 3 
milliárd forintot, hogy ezt megnyerje. A mai információm szerint ő ebben nem csak a házi szemetet 
fogja kezelni, hanem az összes hulladékot.  
 
Máté Gábor polgármester: Van-e kérdés? Amennyiben nincs, aki elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás módja: nyílt 
A szavazás számszerű eredménye: 
6 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
70/2022.(VIII.31.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása és a miniszteri előzetes 

jóváhagyásához kapcsolódó nyilatkozat elfogadása 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pusztaszer Községi Önkormányzat és a 
Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. között 2017. szeptember 27. napján létrejött 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést közös megegyezéssel úgy módosítja, hogy a Felek 
között létrejött közszolgáltatási szerződés 2023. június 30. napjáig hatályos. 
 
A fentiek szerinti szerződéses jogviszony létesítéséhez szükséges előzetes miniszteri jóváhagyás 
érdekében Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a „FELEK KÖZÖS 
KÉRELME ÉS NYILATKOZATA A 385/2014. (XII. 31.) KORMÁNYRENDELET 3/A.§ (1)-(3) BEKEZDÉSE 
ALAPJÁN” megnevezésű dokumentumban foglaltak. 
 
A Képviselő-testület meghatalmazza Máté Gábor polgármestert a fenti ügyleti szándéknak megfelelő, 
azt részletezően elkészített dokumentumok aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
4.) Irattár 
 
6. napirendi pont: A Pusztaszer Községi Önkormányzat tulajdonát képező víziközmű 
vagyon helyzetének és az ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek teljesítésének 
ismételt áttekintése, valamint állásfoglalás a feladatellátási kötelezettség és ahhoz 
kapcsolódó vagyon Magyar Állam terhére történő átruházásának további intézéséről 
 
Máté Gábor polgármester: Ismét előhoztuk a vízközmű vagyon helyzetét. Előzetesen elég sok 
információt küldtem erről is nektek. Ott tartunk, hogy nyilatkoztunk a részvényünkről is, 
térítésmentesen átadjuk, illetve szándékunkban áll átadni a vízközmű vagyont is, de erről a 
megállapodást szeretnénk tárgyalásos formában módosításokkal, kivételekkel megtenni. Én ezt 
elküldtem a megfelelő címre arra jött ez a válasz, amit elküldtem nektek, ami szerint mi nem tettünk 
javaslatot. Szó szerint tettünk javaslatokat, szó szerint tettem javaslatokat, hogy ezt szeretnénk 
kivenni azt szeretnénk kivenni, ezt szeretnénk módosítani, ezt nem értjük. Szeretnénk róla beszélni 
és személyesen akarok velük tárgyalni, ha kell Budapestre megyünk, ha kell szívesen látjuk őket. 
Ezt megismételtem mihelyt ezt a levelet megkaptam ismételten, hogy mi már döntöttünk erről, hogy 
a vízközmű vagyonunkat szándékozunk átadni, de nem mindegy milyen keretek között. Aztán jött a 
Bács-víz féle történet, amit a Szabó Gellérttől a Magyar Faluszövetség elnökétől kaptunk egy ilyen 
tervezetet, ami teljesen más, mint amit mi gondolunk. Csak azért küldtem át, hogy lássátok van 
ilyen, ők ragaszkodnak a részvényükhöz. Most azért gondoltam, hogy hozzuk ide, hogy ismételten 
kinyilvánítjuk, hogy gyerünk, menjünk neki a dolognak, de nincsenek viszont válaszok. Ez a 
hercehurca ment a választásokig, azóta befulladt minden, nem tudunk a pályázatainkról semmit két 
pályázatunk bent van, várjuk az eredményeket.  
 
Sági Mihály képviselő: Jegyző úr segítségét kérem, hogy mit javasolt elfogadni a bizottság?  
 
dr. Jaksa Tibor jegyző: Valami ilyesmit kellene megfogalmazni, hogy a testület megerősíti, hogy 
továbbra is részt kíván venni ebben az úgy nevezett integrációs folyamatban. Esetleg emlékeztetjük 
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őket, hogy mi a részvényt már felajánlottuk, eladtuk a Nemzeti Vízművek Zrt-nek. A tranzakciós 
szerződést is szándékunkban áll elfogadni, de annak bizonyos pontjait továbbra is szeretnénk újra 
tárgyalni vagy részletekbe menően megtárgyalni.  
 
Máté Gábor polgármester: Értelmezni és módosítani.  
 
dr. Jaksa Tibor jegyző: Ez legyen kihangsúlyozva, hogy ebben az integrációs folyamatban benne 
akarunk lenni, ez a mai nappal is megerősítjük ezt a szándékunkat. Ennyit akartam ehhez a napirendi 
ponthoz kapcsolódóan mondani, hogy éppen most hétfőn ez a gördülő fejlesztési terv is megküldésre 
került. Az Alföldvíz Zrt hétfőn küldött egy ilyen érdekes táblázatokat meg felkérést, hogy ezt legyünk 
szívesek megtenni. Ez mindig az szokott lenni, hogy mi milyen beruházásokat akarunk eszközölni az 
ivóvíz hálózaton vagy arra vonatkozólag. Ez nyilván a szeptemberi testületi ülés témája lesz. Ennek 
a kísérő levelében is polgármester úrnak is mutattam azt az egy bekezdést, azért hoztam szóba, 
hogy ők már lekönyvelték, hogy mi át akarjuk adni az államnak a vagyont bár még a tranzakciós 
szerződés nem került aláírásra.  
 
Máté Gábor polgármester: Van-e hozzáfűzni való?  
 
Sági Mihály képviselő: Én elmondom a magán véleményemet. Tisztelt képviselő-testület. Én a 
bizottság véleményét tolmácsoltam az előbb, nekem is jogom van magán véleményemnek lenni. Én 
két vagy három hónappal ezelőtt megírtam Gábornak, hogy semmilyen levelet ezzel kapcsolatban 
ne küldjön. Ebbe az egészbe az látszik, amit tudomásul kell vennünk, itt akármit akarunk úgyis az 
lesz, amit ők akarnak. Én ezzel nem fáradoztatnám sem a képviselő-testületet. Én nem szavazom 
meg azt, amit megszavaztok, mert én már régen kiszálltam volna az egészből és hagynám a fenébe.  
 
Máté Gábor polgármester: Kérdés? Nem sok időnk van, azt gondolom ez, amit most Misi mond ez 
a következő testületi ülésünkre, ha addig nem lesz valamilyen lépés ezt meg fogjuk lépni. Azok az 
önkormányzatok, akik lemondtak róla egy az egyben azok sincsenek előrébb, nincs a kezükben 
dokumentum. A stratégiai lépést mi megtettük. Azt mondtuk, hogy adjuk mind a kettőt. Aki azt, 
hogy fenntartjuk az eddigi döntésünket elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás módja: nyílt 
A szavazás számszerű eredménye: 
4 igen szavazattal 
2 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
71/2022.(VIII.31.)Kt. határozat 
 
Tárgy: A Pusztaszer Községi Önkormányzat tulajdonát képező víziközmű vagyon helyzetének és az 

ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek teljesítésének ismételt áttekintése, 
valamint állásfoglalás a feladatellátási kötelezettség és ahhoz kapcsolódó vagyon Magyar 
Állam terhére történő átruházásának további intézéséről 

 
HATÁROZAT 

 
1.) Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősíti azon szándékát, miszerint 
az őt terhelő víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettségének 
a Magyar Államra történő átruházására irányuló Integrációs Programban továbbra is részt kíván 
venni. 
 
2.) Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ismételten kérelmezi, hogy az 
ALFÖLDVÍZ Zrt.-ben fennálló társasági részesedés ingyenes átruházása tárgyú 9/2022.(I.19.)Kt. 
határozatában foglalt ügyleti szándéknak megfelelő, azt részletezően elkészített külön szerződés 
aláírásra való előkészítése és a további ügyintézés történjen meg. 
 
3.) Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete szintén ismételten kérelmezi, hogy a 
víziközmű-szolgáltatást és a víziközmű vagyont érintő tranzakciós szerződés módosítása tárgyú 
10/2022.(I.19.)Kt. határozatában foglaltaknak megfelelően történjen egyeztető tárgyalás a Magyar 
Állam képviseletében eljáró Nemzeti Vízművek Zrt.-vel (1118 Budapest, Homonna utca 2-4.) a 
víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában Pusztaszer Községi Önkormányzat részéről 
fennálló ellátási kötelezettségnek a Magyar Államra történő átruházására irányuló, ennek érdekében 
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a víziközmű vagyon és az azt működtető vagyon, valamint az átruházással érintett víziközmű 
vagyonhoz tartozó, víziközmű-fejlesztésre fel nem használt források tulajdonjogának 
térítésmentesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéséről szóló megállapodás-tervezet 
módosítása tárgyában, azon javaslatok figyelembe vételével, amelyet polgármester úr Dr. Schieszl 
Ferenc úr részére elektronikus levélben 2022. augusztus 24-én megküldött. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) ALFÖLDVÍZ Zrt. 
4.) Nemzeti Vízművek Zrt. 
5.) Irattár 
 
7. napirendi pont: Elállás a fogászati alapellátáshoz kapcsolódó praxisjog átruházására 
irányuló tárgyalásoktól 
 
Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont a fogorvosi téma. Azért mondanám, hogy 
Misi mondja el a dolgot, mert ő vetette föl a napirendi pontot a bizottsági ülésen is és mivel ott 
született egy határozati javaslat ezért átadnám a szót.  
 
Sági Mihály képviselő: Ez javaslat, nem kötelező a képviselő-testületnek. A következő történt. A 
két testületi ülés között ennél az asztalnál egy formális meghívásos beszélgetés volt a két doktor 
úrral. Már akkor is kifakadtam ugyan de mégis azt láttam, hogy menjen ez az ügy tovább. Aztán 
leülepedett bennem, Sági Mihályban, amik itt elhangzottak és nem hagytam magamat mert amit a 
Csőke doktor úr itt mondott, hogy nekem ez a praxisjog nem kell csak két évig mert már Szegeden 
ki van nézve egy 4000 létszámos praxis nekem ez csak addig kell, aztán azt csinál Pusztaszer, amit 
akar. Nem ezt mondta, de ezt lehetett kihallani. Aztán kihallatszódott az is, hogy ők nem az ellátásért 
küzdenek, nekik a praxis kell. Ennek néztem utána, hogy praxis közösségeket lehet létrehozni a 
praxis közösségeket különböző a mostani egészségügyi finanszírozás fölött még valamennyivel 
támogatják. Ahhoz viszont, hogy egy praxis közösség létrejöjjön öt praxis jognak kell a kezükben 
lennie. Az, hogy itt kettő év múlva az új testület előtt azzal kelljen szembesülnie az új testületnek, 
hogy letelt a két év elmentem és itt marad az ellátás, ami viszont az önkormányzat feladata, hogy a 
fogorvosi ellátást meg kell oldani. Akkor visszamegyünk a Balikó Katalinhoz, hogy doktornő nagyot 
tévedtünk két évvel ezelőtt legyen szíves jöjjön vissza mert még mindig jobb az, amit maga csinál, 
mint amit nem csinál senki. Még tovább mentem ezekben a dolgokban. Elmentem az Elekes doktor 
úrhoz, utána eljöttem a jegyző úrhoz, hogy én nem várnám meg a mostani testületi ülést mondja 
meg nekem hogyan lehet, hány személy hívhat össze rendkívüli testületi ülést és döntsünk ebben a 
fogorvosi praxis kérdésben minél előbb, hogy ne adjunk itt egymásnak munkát. Bejöttem a jegyző 
úrhoz, ő mondta, hogy augusztus 15-ig nem lesz hivatal ne próbáljak már összehívni rendkívüli 
testületi ülést, ha meg már visszajönnek mindjárt testületi ülés lesz.  
 
dr. Jaksa Tibor jegyző: Három képviselő összehívhatná, de egyébként meg biztos, hogy 
polgármester úr bármikor összehívta volna.  
 
Sági Mihály képviselő: Körbe jártam, Gábor is ott volt, jegyző úr is ott volt, másoktól is információt 
kértem. Nekem az a javaslatom és ezt a bizottság támogatja, hogy teljesen szüntessünk meg 
mindenfajta tárgyalást a praxisjoggal kapcsolatban és hagyjuk békében az egészet. Küldjük el nekik 
ezt a levelet és maradjon úgy ahogy van, mert csak rosszabb helyzetbe kerülhetünk nem jobba.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Annyit tennék hozzá, hogy azóta azért sok mindennek Tibor 
is utána nézett mindenféle jogi feltételeknek. Vannak olyan részei ennek a megfelelésnek, amit már 
most szinte tudunk, hogy jogszerűen nem tud a doktor úr produkálni vagy ellene megy legalábbis a 
törvényi előírásoknak. Nem kell megvárnunk szerintem sem, mert már eddig is Tibor nagyon sok 
időt, energiát áldozott bele és még mindig az jött ki belőle, hogy ez nem kerek így nekünk. Ennek a 
nyeresége a befektetett energiával nem arányos. Nem attól félek, hogy rossz lenne a szerződés, én 
azt gondolom el sem jutunk a szerződésig és közben pedig belefektettünk egy csomó energiát. Ezért 
is teljes mértékben támogatom Misinek a felvetését mert azt látjuk, hogy ez egy zsákutca.  
 
dr. Jaksa Tibor jegyző: Ez teljesen zsákutca. Odáig redukáltuk a dolgot, hogy majd azzal bújtatjuk 
ki a szöget a zsákból, hogy megkérnék a Csőke doktor úrnak, aki nevére venné itt a praxist, de nem 
is csinált belőle titkot, hogy ő csak egy stróman lenne hogy vele aláíratnánk egy olyan nyilatkozatot, 
amiben tudomásul veszi, hogy ő igen egészségügyi szolgálati jogviszonyban áll más kereső 



oldal: 12/16 

tevékenységet nem folytathat illetve ez alól az előzetes mentesítést meg fogja kérni az Országos 
Kórházi Főigazgatóságtól. Nyilván ő ezt nem fogja tudni produkálni, nem lesz egy ilyen nyilatkozat. 
Már akkor minek is vesződünk azzal, hogy egy praxisjog átruházásról szóló szerződést is egyáltalán 
előkészítsünk. Ez egy érdekes beszélgetés volt itt a Becsei doktor úrral meg a Csőke doktor úrral. 
Szerintem akkor csodálkoztak rá ők is bizonyos kérdésekre. A Csőke doktor úr nem csinált belőle 
titkot, hogy ő szájsebészként képzeli el a pályafutását. Ő szájsebész szakvizsgára készül, tehát 
rezidens jelenleg a fogklinikán. A szájsebészi praxisnak a megszerzésének akadálya lesz az, hogy 
neki a nevén már van egy pusztaszeri praxis. Hát majd ő akkor azt eladja. Akkor ő már majd jó 
pénzért fogja tudni eladni. Meg majd félévenként megmutatja magát a doktor úr, mert aki nem 
ismerné a leosztást, a Dr. Becsei-Romsics Lívia doktornő az, aki konkrétan az emberek szájában 
matatna szerintük. Amit itt felolvastam jogszabály helyeket hol mindenhol elő van írva, hogy 
személyesen köteles a feladatnak eleget tenni a praxisjoggal rendelkező orvos. Elekes doktor úr is 
megmondta, hogy ez abban a pillanatban kibukik a szög a zsákból ahogy odaül egy számitógéphez 
a doktor úr, mert nekik is ebbe az EESZT-be be kell jelentkezni. Ezt napra pontosan, órára pontosan 
fogják látni, hogy mikor ki dolgozott itt a rendelőbe. Ha mást sem látnak csak a Lívia doktornőnek a 
bejelentkezéseit akkor mi magyarázkodhatunk. Én ezt megköszönöm, ha úgymond mentesítene a 
testület itt a további dolgokkal. Nem akartam túl sok intellektuális erőfeszítést beletolni a praxisjog 
átruházási szerződésbe mert az még itt van a számitógépemen, amit 2012-ben az Izabella 
doktornővel csináltunk, azt aktualizáltam volna. Ami a feladat ellátási előszerződést illeti abban meg 
megint csak olyan kérdések vetődtek volna fel, amikre ők megint csak nem tudtak volna konkrét 
választ adni és én azt nem tudtam volna kitalálni. Köszönöm.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm.  
 
dr. Jaksa Tibor jegyző: Majd valahogy úgy fogalmazzunk már a határozati javaslatba, hogy elállunk 
a további tárgyalásoktól a Dr. Csőke Mártonnal.  
 
Máté Gábor polgármester: Most nem a Balikó doktornő mellett köteleződünk el, hanem ezen a 
rendszeren próbálunk túllépni.  
 
Nagy Emese képviselő: Ez igy lesz helyes, hogy el kell állni ettől az egésztől.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Egyéb hozzászólás? Aki ezt igy elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás módja: nyílt 
A szavazás számszerű eredménye: 
6 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
72/2022.(VIII.31.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Elállás a fogászati alapellátáshoz kapcsolódó praxisjog átruházására irányuló tárgyalásoktól 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Becsei Roland és Dr. Csőke Márton 
Péter fogorvosokkal folytatott, a helyi fogászati alapellátáshoz kapcsolódó praxisjog átruházására 
irányuló további tárgyalásoktól eláll. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) Dr. Becsei Roland 
4.) Irattár 
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8. napirendi pont: Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről 
 
Máté Gábor polgármester: Polgármester tájékoztatója a két ülés közötti időszak eseményeiről. 
Talán a legfontosabb esemény az a temetői lopások kérdése volt. Összehívtam egy ilyen kis fórumot. 
Az érintettek, akik úgy gondolták, hogy érintettek és áldoztak rá, azok eljöttek. Meglepetésemre 
olyanok is jöttek, akiknek nem volt semmilyen sérelmük, de egyébként a téma érdekelte őket. Én 
meghívtam a rendőrség képviselőjét is. Annyiban maradtunk, hogy egyrészt az értékes dolgokra mi 
nem tudunk garanciát vállalni, hogy ezeket mi ott őrizzük. Én egy cégtől már kaptam ajánlatot. Még 
a Lochnereseket várom, hogy ők is jöjjenek ki. Szakmailag majd elmondják, hogy mit tudnak 
produkálni hova, hogyan és az mit fog tudni. Nem fogja a lopásokat felderíteni legfeljebb elriasztani, 
ha látja, hogy ott van a kamera akkor esetleg valamit lép. Én azt gondolom és ott is a rendőrség 
részéről az volt és ezt közvetítsétek a lakosság felé, hogy azonnal szóljanak a rendőröknek, ki fognak 
jönni. Még akkor is, ha ez egy kisebb történet, nem az érték számit. Nagyon fontos, hogy lássuk a 
tendenciát. Most, amikor volt ez a néhány nem tudtam eldönteni mindaddig amig csak szóbeszédek 
alapján jött, hogy ez most tavaly történt, két hónapja, egy hete. Nagyjából sikerült be azonosítanom, 
de még azok közül is voltak, akik tavalyi dolgokat emlegetett. Az, hogy időnként elvisznek valamit 
ez mindig is volt, de amikor egy olyan helyzet alakul ki, hogy tendenciózusan ugyanolyan jellegű 
dolgot visznek el és három-négy naponta ez megismétlődik az már olyan helyzet, még ha kicsi az 
érték is amivel tud a rendőrség foglalkozni, lehet valamit lépni.  Itt tartunk pillanatnyilag ebben a 
dologban. Egyébként békesség volt, korrekt volt mindenki. Mindenki belátta a saját helyzetét, meg 
azt, hogy miben tudunk segíteni. Megpróbáljuk a bekamerázásnak a lehetőségét végig gondolni ezt 
a következő testületi ülésen minden képpen ide fogom hozni. A temető egyébként sötétedéstől fogva 
reggel 7-8 óráig zárva lesz. Még annyit, hogy célszerű a mindenszentek előtti héten nem kirakni 
semmit. Rakjuk ki mindenszentek napján, ott akkor már nincs akkor forgalmi értékkel. Tudni kell az 
esélyes áldozatnak is védenie magát. Nekem van ötletem arra, hogy próbáljuk meg tetten érni 
valakit, de ehhez meg kell várnom egy helyzetet. Az igazi az lenne, ha meg tudnánk fogni valakit, 
aki ilyen cselekményt tesz. A TOP-os pályázatunkat beadtuk a csapadék vízre meg az utakra, 
semmilyen információ nincs, nem tudjuk, hogy mi a helyzet. A Magyar Falus pályázatok kialakítás 
alatt vannak. Pillanatnyilag már csak két pályázatunk az ami még megvalósítás alatt van. az egyik a 
szolgálati lakásnak a hőszigetelése, azt látjátok, hogy folyamatban van. minden rendben van ezzel 
kapcsolatosan. A másik pedig a pótkocsinak a beszerzése. Az országban van a pótkocsi 
vizsgáztatásra van, a forgalmazó azt igére, hogy július utolsó hetén, hogy a következő héten itt lesz. 
Még nincs itt, ezt még próbálom hajtani. Ha valaki járt kint a pusztákon akkor a Büdösszék-
csatornába tiltó műtárgyakat helyeznek el, újítanak fel, illetve átereszeket cserélnek ki. Ennek 
mentén van egy 5-600 méteres szakasz, aminél meder kotrást is csinálnak, ott, ahol a bivalyok 
betaposták ezt a dolgot. Volt egy kis balhé ebből, mert a környékben lakó környezettudatos családok 
egy része úgy gondolta, hogy ezt le kellene állitani. Hozzá kell tenni ez pályázat, közbeszerzés meg 
minden, mondtam nekik, hogy ezt mégis, hogy gondolják. A lényeg az, hogy a vizet itt tartsák. Ezek 
általában zárva lesznek, ezeket akkor fogják fölnyitni, ha nincs más választás valamilyen módon 
szivattyúzni akarnak és a víznek arrafelé mennie kell. A közmunka körül is össze-vissza beszélnek. 
Itt már azt is hallottam, hogy holnaptól nem lesz közmunka. Nyilván a mi közmunkásainkat 
megnyugtattam, hogy nem igy van, de egyesek tudni vélik, hogy ez igy lesz. Erősítsétek meg, hogy 
szó nincs erről. Február 28-ig változatlanul megy minden közmunka program, ahogy eddig volt. Sőt 
esély van arra, hogy még egy fővel emelünk is. Nem hoztam napirendre, de Ildikónak volt egy másik 
kérése, amiről nem gondoltam, hogy testületi határozat kellene. Egy órával előbb nyitna a bölcsőde 
azzal, hogy semmilyen egyéb anyagi vonzata ennek nincsen. Belsőleg megoldják. Én erre 
rábólintottam. Én azt gondolom ez minden képpen a szülőknek az érdekeit szolgálja. Ez 
természetesen mehet, ha jól tudom akkor szeptember 1-től.  
 
Szeriné Lajos Ildikó: A beszoktatás után, október 1-től.  
 
Máté Gábor polgármester: A Dalerd körülbelül olyan 2000 köbméternyi nyárfát vágott ki itt az 
Ocskó, Gyöngyösi dűlőút mentén. Az út olyan állapotba került, hogy egyszerűen nem tudják kivinni, 
vagy ha ki tudják vinni, akkor olyan módon, hogy olyan mély nyom vályú alakul ki ahol már 
személyautó nem tud elmenni. Kimentünk a helyszínre a Fekete Péterrel, én azt kértem, hogy ott 
van néhány lakott tanya vagy olyan tanya, ahova rendszeresen odamennek, hogy legalább a 
gazdasági útról bejövő utakon meg lehet közelíteni ezt az utat, de vannak bizonyos szakaszok, amik 
nem járhatók. A tanyák, ahova oda kell férni azokra biztosítsák legalább azt a szakaszt, ami a 
gazdaság útjáról bekötve a torkolattól a tanyáig tart azt igazítsák el akkor is, amikor látják, hogy 
nem lehet rajta elmenni vagy szóljanak lehet, hogy mi is tudunk segíteni benne. Egy ilyen 
megállapodás történt. Ezt a Facebookra is föltettem, hogy aki tudja vagy olvassa kerülje el ezt az 
utat, ne akarjon végig menni rajta. Ha valaki tarthatatlan állapotot talál az szóljon, akkor kimegyek 
megnézem és ha kell akkor valamit segítünk. Holnaptól a szolgálati lakásunk alsó szintje a Tímeának 
a lakása megüresedett. Nem tudjuk akárkinek odaadni a lakást. Ha érdeklődik valaki, nem tudjuk 
odaadni. Tereljük el azokat, akik nem az önkormányzatnál vannak alkalmazva nem az iskolánál, nem 
az egészségügyben vannak alkalmazva. Nem tudjuk másnak odaadni, mert a pályázati felújításoknak 
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ez kikötése volt, hogy olyanok számára fenntartott lakást lehet felújítani, akik ezekben a 
munkakörökben dolgoznak. A Pálinkás doktor úr beszüntette a gyermekorvoslást, új doktornő van a 
helyén. Hell Gizellának hívjak Kisteleken lakik, Kiskunmajsán az ÁNTSZ-nél dolgozott régebben. 
Mindjárt három problémát mondott is itt a védőnői helyiséggel kapcsolatban, amit egyik napról a 
másikra orvosoltunk is teljes mértékben igaza volt. Papír törlő kendőnek megfelelő tartója legyen, 
ne csak oda legyen téve a pultra, ilyen nyomós szappantartó legyen meg lábbal emelhető kuka. Mire 
másodszorra jött mindegyik ott volt és köszönte. Az energia áremelkedésekre az önkormányzatok 
különböző képpen reagálnak az országban. Sokszor nem tudom mi alapján számolnak. Én most 
pillanatnyilag végig gondoltam, hogy miben tudnánk mi takarékoskodni. Egyrészt az intézmények 
nagy részénél a villany nem akkor probléma, a napelemek az energia szükségletünk nagy részét 
lefedik. Itt a fő gond a gázzal van, illetve a közvilágitással. A közvilágitás akár teljes lekapcsolásán 
is lehet gondolkodni, én nem tartanám hülyeségnek 11-től reggel 4-ig nem világitana semmi a 
faluban. Ezen gondolkodjatok el és ha ezt el lehet érni akkor szívesen meglépném, mert nincs 
szükség rá. Az, hogy minden másodikat lekapcsoljuk az azért nem megy, mert a rendszer arra nem 
alkalmas. Ebben a segítségeteket kérném, hogy gondoljátok át. Az intézményekben mindenhol 
gázkazán van, mindenhol hőszigetelt ablakok vannak. Az épületek egy része eleve le van 
hőszigetelve. Nem tudom hol lehetne ennél többet takarékoskodni. Van még egy olyan lehetőség, 
hogy a szoci épületét téli időszakra egy az egyben lezárjuk. Mit kell akkor átterelnünk? Egyrészt a 
gyermek és családvédelmi szolgálatnak tudok irodát adni itt a Palival szemben lévő iroda. Ő hétfőn 
és szerdán van itt akkor az iroda üresen van. a felzárkóztató foglalkozás az iskola részéről megy, 
szerintem arra is talál az iskola valamilyen más helyet, ha nagyon szorít a cipő. A Dalárda van ott 
minden héten, nekik itt tudok helyet adni. Ez most egyelőre ötlet részemről. Gondoljátok át, elég 
lesz majd szeptemberben valamilyen koncepció mentén döntenünk, hogy milyen takarékossági 
intézkedést tegyünk. A Z-box-szal kapcsolatosan ez a csomagküldő szolgálat, nem pozitívok egyelőre 
a tapasztalatok. Az, hogy hogyan rakták először oda az egy dolog, azt utána helyre tettem rendesen. 
Én a saját telefonomra nem tudok egy olyan applikációt tölteni. Olasz Csabi rendelt egy csomagot 
haza kiderült, hogy valaki berakta a Z-box-ba. Milyen alapon? Hogy? Miért? A Z-box sem tudott rá 
mit mondani. Ez a kezdetek nehézsége valószínűleg, ki fog majd alakulni. A szociban tönkre mentek 
a székek burkolatai. Én kértem árajánlatot egy kárpitostól. Egy olyan összeg jött össze, hogy 
annyiból lehet, hogy széket is lehetett volna venni. Elmentem a kárpitos boltba és ott kiválasztottam 
egy nagyon jó kis szövetet és azt gondoltam, hogy ez nem akkorra ördöngösség megcsinálni úgyhogy 
a Kelemen Timivel csináltunk egy próbát. A Grósz sanyi adott tűzőgépet és megcsináltunk egy széket 
és nagyon elégedettek voltunk és mind a 15-öt megcsináltuk másfél nap alatt. 40 000 forint volt azt 
hiszem a 10 méter anyag. 19-én határvadász toborzás lesz a faluban. Ki fogjuk hirdetni, itt a 
piactéren. Ezt a mai napon jelezték, hogy jönnének. Teljesen civil kezdeményezésre társult a 20-ai 
rendezvényhez a traktoros találkozó, ami segítséget tudtam megadtam. Nagyon lelkesen dolgoztak 
a Tomi meg Anita. Nagyon pozitív visszhangja lett nem csak a traktorosok részéről, hanem a 
szervezők részéről is és ez fontos nagyon. Jövőre önálló napot próbálnak szervezni. Egyéb 
pusztaszeri traktorosok részéről is van pozitív támogatói szándék. Az iskola az egyházmegyének a 
fenntartásában van egy nagy főigazgatóság, akik üzemeltetik azt a sok-sok egyházi iskolát. Itt a 
Barabás Hunorné volt a főigazgató, új főigazgató van egy olyan fél éve, Dr. Lipcsei Imrének hívják. 
Ő a szarvasi főiskolának volt a dékánja. Nem tudok semmit, majd most elmegyek én is hétfőn a 
tanévnyitóra aztán majd hátha találkozok vele. El akarom mondani neki egyrészt ezt az étkezési 
problémát. Ugyan most nem probléma, de az egész rendszert érheti bármi, nincs a mi gondozásunk 
alatt ez a történet. Másrészt a vizesblokk állapotát szeretném vele megbeszélni, hogy jó lenne 
fordítani valami anyagi eszközöket mert egyelőre úgy tűnik nem tudunk pályázni. Én végére értem 
itt a listámnak. Van-e ehhez hozzáfűzni való? Ha nincs, akkor aki elfogadja beszámolót kérem 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás módja: nyílt 
A szavazás számszerű eredménye: 
6 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
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HATÁROZATOK JEGYZÉKE 
 

Sorszám Tárgy Határidő 
67/2022.(VIII.16.)Kt. határozat Napirendi pontok elfogadása azonnal 
68/2022.(VIII.16.)Kt. határozat Óvodai kisegítő finanszírozása azonnal 
69/2022.(VIII.16.)Kt. határozat A gyermekétkeztetés tervezett térítési díjainak 

véleményezése 
azonnal 

70/2022.(VIII.16.)Kt. határozat Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződés módosítása és a miniszteri előzetes 
jóváhagyásához kapcsolódó nyilatkozat 
elfogadása 

azonnal 

71/2022.(VIII.16.)Kt. határozat A Pusztaszer Községi Önkormányzat tulajdonát 
képező víziközmű vagyon helyzetének és az 
ahhoz kapcsolódó feladatellátási 
kötelezettségek teljesítésének ismételt 
áttekintése, valamint állásfoglalás a 
feladatellátási kötelezettség és ahhoz 
kapcsolódó vagyon Magyar Állam terhére 
történő átruházásának további intézéséről 

azonnal 

72/2022.(VIII.16.)Kt. határozat Elállás a fogászati alapellátáshoz kapcsolódó 
praxisjog átruházására irányuló tárgyalásoktól 

azonnal 

73/2022.(VIII.16.)Kt. határozat Polgármester tájékoztatója két ülés közötti 
időszak eseményeiről 

azonnal 

 







Kisteleki Óvoda,Bölcsőde és Mini Bölcsőde 
Csizmazia György Tagóvodája 
6769 Pusztaszer, Kossuth utca 55.                               
Telefon: 62/ 276-442 20/557 07 27 
E-mail: csizmaziaovi@pusztaszer.hu 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Tisztelt Képviselő Testület! 
 

Szeptember 1-én a kis-középső csoportban 19, a nagy- középső csoportban 20 gyermek kezdi a 
nevelési évet. A megnövekedett gyermek létszám miatt, a gyermekek megfelelő ellátása érdekében  
a törvény által előírt csoportonként 1 -1 dajka létszámon felül szükség lenne egy fő munkavállalóra, 
aki jelenlétével tudná biztosítani, hogy az óvónők mellett a dajkák több időt tudjanak a csoportban 
tölteni, segítve az óvodapedagógusok munkáját. A kiscsoport összetétele úgy alakul szeptembertől, 
hogy 5 beszoktatós gyermek és 6 bölcsődéből érkező gyermek - akikből 5 fő még nem töltötte be a 3 
évet- kezdi az óvodát. A beszoktatás ténye, a gyermekek reggeli fogadása, a még nem teljesen biztos 
szobatisztaság miatt fontos a dajka jelenléte a kiscsoportban. Amíg egy dajka a kiscsoportban segít, 
addig egy főnek el kell mennie a tízóraiért, amit leghamarabb 8 órakor hozhatunk el. A folyadékot ki  
kell adagolni és a tízórait előkészíteni (kenyeret megkenni).  Az alábbi táblázatban szeretném 
szemléltetni, hogy mikor, hol lenne szükség segítségre: 

 

Kis –középső              délelőttös                    Kisegítő                      délutános          Nagy-középső 

                                                           dajka                                                                   dajka 

7:00-
7:30  
 

összevont 
csoport-
folyamatos 
érkezés-fogadás, 
játék 

6:00-tól 
-takarítás 

  7:00-
7:30 

7:30-
8:30 

folyamatos 
érkezés-fogadás 
saját csoportban, 
szabad játék, 
játékba , 
tevékenységbe 
ágyazott tanulási 
folyamatok, 
egyéni 
kézségfejlesztés  
 

-gondozási 
feladatok a 
csoportban 

-tízórai 
elhozatala,előkészítése 
-terem rendezése, 
foglalkozási eszközök 
előkészítése 
-mosdóztatás a 
nagycsoorban 

 7:30-
9:00 

8:30-
9:00 

tízórai 
 

-tízóraizta-
tás 

-konyhai munkák  9:00-
9:30 



9:00-
10:30 

játék, 
kezdeményezés-
sel játékos 
ismeretszerzés 
 

-gondozási 
feladatok, 
gyümölcs 
előkészítés 

-udvar rendbetétele( 
homokozó 
gereblyézés, locsolás) 

9:30-tól 
-gyümölcs 
előkészítés 
-terem rendezés, 
foglalkozásieszközök 
elő- és elpakolása 
-a tevékenységekbe 
éppen nem 
bekapcsolódó 
gyermekek 
figyelemmel 
kísérése 
-mosdóztatás 

9:30-
10:30 

10:30-
11:30 

levegőzés, séta, 
játék az udvaron 

-terítés, 
ebéd 
elhozatala 

-terítés, ebéd 
elhozatala, ágyazás 

- gyerekek 
felkísérése az 
udvarról ha 
szükséges 

10:30-
12:10 

11:30-
12:10 

ebéd -
ebédeltetés 

-konyhai feladatok -ebédeltetés 
 

12:10-
12:45 
 

12:10-
14:45 

tisztálkodás, 
mosdó használat 
délutáni pihenő 

- gondozási 
feladatok, 
uzsonna 
elkészítés 
14:00-ig 

13:30-uzsonna 
elkészítése 
 
-felágyazás nagy-
középső csoport 
 
 

13:00-tól altatás a 
nagy- középső 
csoportban 
-felágyazás, 
mosdózás 

12:45-
14:45 

14:45- 
15:00 

ébredés, 
tisztálkodás, 
mosdó használat 

 -felágyazás kis-
középső csoort 

  

15:00-
15:30 

uzsonna  -konyhai feladatok -
15-30-ig 

-uzsonnáztatás 14:45-
15:30 

15:30-
17:00 

szabad játék, 
folyamatos 
hazatávozás -
összevont 
csoport (kb:28 fő) 

  -gondozási 
feladatok 

15:30-
17:00 

17:00-
17:30 

   -takarítás 17-30-ig 17:00-
17:30 

 

Az ebédért 2 főnek kell mennie, mert az elhozandó mennyiség megnövekedése miatt több edényre 
lesz szükség. 

Az Úszó Nemzet Program tovább folytatódik, amelyben a nagycsoportosok továbbra is részt vesznek. 
Heti egy alkalommal, szerdánként délelőtt az óvodapedagógus mellé szükséges egy kísérő a 
gyermekek kíséréséhez, öltöztetéséhez. 



A délutáni alvást külön teremben tudjuk csak megoldani, így a csúsztatott ébredésnél, ágyazásnál is 
sokat tudna segíteni. 

 

A feladatok ellátására egy 8 órás határozott idejű álláshelyre lenne szükség 2022.09.01-től 
2024.08.31-ig, amely a következő kiadással járna: 

8 órás garantált bérminimum 260 000 ft- összes bérköltség:293 800 ft 

   2022-ben 1 175 200 ft  (4 hó) 

   2023-ban 3 525 600 ft (12 hó) 

   2024-ben 2 350 400  (8 hó) 

Ha a költségvetésbe nem fér bele a 8 órás munkaidő, akkor a  6 órás foglalkoztatás bére: 

 garantált bérminimum  195 000 ft – összes bérköltség: 220 350 ft 

2022-ben:  881 400 ft (4 hó) 

2023- ban: 2 644 200  (12 hó) 

2024-ban: 1 762 800 ft ( 8hó)   

 

Az álláshely betöltésére van egy gyakorlott személy, akinek a munkájával mag vagyunk elégedve. és 
őt szeretnénk alkalmazni, amennyiben a körülmények engedik. 

Kérem a Tisztelt Képviselő Testület tagjait, hogy amennyiben lehetséges, támogassák a munkánkat 
segítő munkavállaló alkalmazását! 

 

 

 

Tisztelettel: 

 

         Szeriné Lajos Ildikó 

         tagintézmény vezető 

Pusztaszer, 2022.08.22. 

 



Pusztaszer Község Polgármesterétől 
 
Iktatószám: PUK/524-3/2022             

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 
Tárgy: A községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(III.10.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A helyi önkormányzatokra vonatkozóan az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)- (4) bekezdése 
alapján készítjük el a  2022. évi költségvetési rendelet módosítását, amely a 2022. II. negyedév végére összegyűlt 
változások költségvetési előirányzatokon történő átvezetése. A javasolt rendelet-módosítást az alábbi indokolással 
terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 
 
BEVÉTELI JOGCÍMEK 
 
I. Önkormányzati költségvetési és finanszírozási bevételek (36.036.128Ft) 
 
I.1 Működési költségvetési bevételek  
 
I.1.1. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (5.324.547Ft) 

 
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése (1.872.964Ft) 
A kieső iparűzési adóbevétel összegével megegyező működési támogatás. 
 
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (3.451.583Ft) 
Startmunka mintaprogram személyi juttatás és járulék támogatása 3.132.084Ft, Hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás 319.499Ft. 

 
I.1.3 B3 Közhatalmi bevételek (142.522Ft) 

 
B36 Egyéb bírság bevételei (142.522Ft) 

 Pótlék bevétel. 
 
I.1.4 B4 Működési bevételek (197.769Ft) 
 
 B404 Tulajdonosi bevételek (197.738Ft) 
 
 B4082 Egyéb kapott járó kamatok és kamatjelellgű bevételek (23Ft) 
 
 B411 Egyéb működési bevételek (8Ft) 
 
I.2 Felhalmozási költségvetési bevételek  
 
I.2.2. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (30.371.290Ft) 
 

B25 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatás bevételei (28.518.670Ft) 
MFP-UHK/2022 Előd és Tass utca út építés, felújítás 13.498.802Ft, MFP-SZLOSZL/2022 Szolgálati lakás 
felújítás 10.400.751Ft, MFP-KOEB/2022 Kommunális eszköz beszerzés 4.619.117Ft. 
 
B25 Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevételei (1.852.620Ft) 

 Startmunka mintaprogram fejlesztési célú támogatása, traktor beszerzés 1.852.620Ft. 
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KIADÁSI JOGCÍMEK 
 
I.  Önkormányzati költségvetési és finanszírozási kiadások (36.036.128Ft) 
 
I.1 Működési költségvetési kiadások  
 
I.1.1. K1 Személyi juttatások (3.668.473Ft) 

Startmunka projektben foglalkoztatottak illetménye 2.891.403Ft, Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
300.000Ft, Közlekedési költségtérítés 16.459Ft, Betegszabadság startmunka mintaprogram 116.025, 
Megbízási díj 344.586Ft. 
 

I.1.2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (216.228Ft) 
Startmunka projekt szocadó 196.729Ft, Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás szocadó 19.499Ft. 
 

I.1.3. K3 Dologi kiadások (1.111.275Ft) 
Szakmai anyag 13.810Ft, Üzemeltetési anyag 7.910Ft, Informatikai szolgáltatások 88.438Ft, Közüzemi 
díjak 84.392Ft, Vásárolt élelmezés 135.945Ft, Szakmai szolgáltatás 444.489Ft, Egyéb szolgáltatás 
131.500Ft, Kiküldetések 1.481Ft, Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA 151.830Ft, 
Kamatkiadások 10Ft, Egyéb dologi kiadás 51.470Ft. 
 

I.1.4 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (50.000Ft) 
 
I.1.5. K5 Egyéb működési célú kiadások (1.982.732Ft) 

 
I.1.5 K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (834.030Ft) 
Pusztaszer Községért Közalapítvány támogatása 350.000Ft, PISZE támogatása 400.000Ft, 
Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása 84.030Ft. 
 
I.1.5.K513  Tartalékok (1.148.702Ft) 
 

I.2 Felhalmozási költségvetési kiadások  
 

I.2.6 K6 Beruházások (5.371.470Ft) 
Immateriális javak beszerzése 71.543Ft, Informatikai eszköz beszerzés 149.600Ft, MFP-OTF/2020 Óvodai 
sportterem fejlesztés 212.000Ft, MFP-OJKJF/2021 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztés 
85.000Ft, MFP-KOEB/2022 Kommunális eszköz beszerzés 3.637.100Ft, MFP-UHK/2022 Előd és Tass utca 
építés, felújítás 61.500Ft. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 12.760Ft, Beruházási célú előzetesen 
felszámított ÁFA 1.141.967Ft 

 
I.2.7 K7 Felújítások (23.635.950Ft) 

MFP-UHK/2022. Tass és Előd u. felújítás 10.235.997Ft, MFP-OTF/2020 Óvodai sportterem fejlesztése, 
felújítása -211.168Ft, MFP-SZLOSZL/2022 Szolgálati lakás felújítása 8.110.828Ft,  MFP-OJKJF/2021 Óvodai 
játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése 1Ft, TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése 
150.000Ft, BMÖFT/6-8/2021 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 91.628Ft, 
Havaria építési rekontrukció 360.998Ft, Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 4.897.666Ft. 

 
Az indokolás számszaki melléklete tartalmazza a módosított előirányzatokat, cím- és előirányzat csoport szerinti 
bontásban. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szöveges indokolás és a mellékletekben szereplő 
számadatok alapján fogadja el a 2022. évi költségvetési rendelet módosítását tartalmazó rendelet-tervezetet. 
 
Pusztaszer, 2022. augusztus 16. 

 
 
Máté Gábor 
polgármester 
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RENDELET-TERVEZET 
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 
…../2022.(…..) önkormányzati rendelete 

a községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(III.10.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
Előkészítő Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
(1) A községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(III.10.) önkormányzati rendelet 
(a továbbiakban: Kör.) 4. §-ában meghatározott költségvetési bevételi főösszeg 136.420.967Ft-ra 
(Százharminchatmillió-négyszázhúszezer-kilencszázhatvanhét forintra) változik. 
 
(2) A Kör. 4. §-ában meghatározott költségvetési kiadási főösszeg 223.783.089Ft-ra 
(Kettőszázhuszonhárommillió-hétszáznyolcvanháromezer-nyolcvankilenc forintra) változik. 
 
(3) A Kör. 4. §-ában a költségvetési egyenleg 87.362.122Ft. 
 

2. § 
 
(1) A Kör. 1. melléklete (Bevételek) helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
 
(2) A Kör. 2. melléklete (Kiadások) helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 
 
(3) A Kör. 3. melléklete (Előirányzat felhasználási ütemterv) helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 
 
(4) A Kör. 4. melléklete (Bevételek és kiadások tevékenységenként) helyébe e rendelet 4. melléklete 
lép. 
 
(5) A Kör. 5. melléklete (Működési mérleg, Felhalmozási mérleg, Összevont mérleg) helyébe e rendelet 
5. melléklete lép. 
 
(6) A Kör. 7. melléklete (Kimutatás a 2022. évi bérjellegű juttatásokról) helyébe e rendelet 6. 
melléklete lép. 
 
(7) A Kör. 8. melléklete (Ellátottak pénzbeli juttatásai) helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 
 
(8) A Kör. 9. melléklete (Központi költségvetési kapcsolatokból származó működési támogatások) 
helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 
 

3. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2022. június 30-ától kell 
alkalmazni. 
 
 

Máté Gábor 
polgármester 

dr. Jaksa Tibor 
jegyző 

 
K i h i r d e t é s i  z á r a d é k :  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2022. ………………-én megalkotott fenti 
…./2022.(……….) önkormányzati rendeletet alulírott napon kihirdetem. 
 
Pusztaszer, 2022. …………………….. 
 

 dr. Jaksa Tibor 
jegyző 
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 1. melléklet

Pusz
tasz
er 

Közs
ég 

Önk
orm
ányz
ata 
Cím 

Előirá
nyzat 
csopo

rt

Kieme
lt 

előirá
nyzat

Rovat száma Rovat megnevezése
2022. évi eredeti 

előirányzat Ft-ban

2022. I. né  
módosított 

előirányzat Ft-ban

2022. II. né  
módosított 

előirányzat Ft-ban

182 405 857     189 570 139      225 606 267     

129 350 353     131 538 236      138 566 944     

53 055 504       58 031 903        87 039 323       

I. 1 B1,B3-4, B6 Működési költségvetési bevétel 93 164 157       97 681 839        103 346 677     

1 B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 65 780 673          70 276 535           75 601 082          

1 B11 A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 51 270 283           51 270 283            53 143 247           

1 B111 Településüzemeltetés-zöldterület-gazdálkodás támogatása 3 694 600             3 694 600              3 694 600             

1 B111 Településüzemeltetés-közvilágítás támogatása 14 338 000           14 338 000            14 338 000           

1 B111 Településüzemeltetés-köztemető támogatása 1 561 790             1 561 790              1 561 790             

1 B111 Településüzemeltetés-közutak támogatása 4 161 815             4 161 815              4 161 815             

1 B111 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 8 500 000             8 500 000              8 500 000             

1 B111 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 1 001 700             1 001 700              1 001 700             

1 B113 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása 10 926 000           10 926 000            10 926 000           

1 B113 A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 39 330                  39 330                   39 330                   

1 B114 Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása 3 131 395             3 131 395              3 131 395             

1 B115 Polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatása 3 915 653             3 915 653              3 915 653             

1 B115 A kieső iparűzési adóbevétel összegével megegyező működési célú költségvetési támogatás -                          -                           1 872 964             

1 B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  14 510 390           19 006 252            22 457 835           

1 B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  fejezeti kez. Mezei 
őrszolgálat

1 080 000             1 080 000              1 080 000             

1 B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  fejezeti kez. EMMI 
Kulturális bérfejlesztés támogatása

-                          749 868                 749 868                

1 B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  TB pü. Alap védőnő 8 492 490             8 492 490              8 492 490             

1 B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  TB pü. Alap fogorvos 4 937 900             4 937 900              4 937 900             

1 B16 Bursa Hungarica ösztöndíj elszámolás -                          40 000                   40 000                   

1 B16 Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás bevétele Startmunka -                          3 705 994              6 838 078             

1 B16 Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás bevétele Hosszabb időtart. közfogl. -                          -                           319 499                

3 B3 Közhatalmi bevételek 24 000 000          24 021 820           24 164 342          

3 B34 Vagyoni típusú adó Magánszemélyek kommunális adója 5 000 000             5 000 000              5 000 000             

3 B35 Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó 19 000 000           19 000 000            19 000 000           

3 B36 Egyéb közhatalmi bevételek Pótlékok, bírságok -                          21 820                   164 342                

4 B4 Működési bevételek 3 383 484            3 383 484             3 581 253            

4 B402 Szolgáltatások ellenértéke 20 000                  20 000                   20 000                   

4 B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 279 400                279 400                 279 400                

4 B404 Tulajdonosi bevételek 3 074 484             3 074 484              3 272 222             

4 B405 Ellátási díjak 9 600                     9 600                      9 600                     

4 B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek -                          -                           23                          

4 B411 Egyéb működési bevételek -                          -                           8                            

I. 2 B2, B5, B7 Felhalmozási költségvetési bevétel 56 400               2 703 000          33 074 290       

2 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -                         2 646 600             33 017 890          

2 B25 MFP-UHK/2022 Út építés, felújítás Előd, Tass utca 3345944152 -                         -                          13 498 802           

2 B25 MFP-SZLOSZL/2022 Szolgálati lakás felújítás 3347124103 -                         -                          10 400 751           

2 B25 MFP-KOEB/2022 Kommunális eszköz beszerzés Pótkocsi+tartozék  3341433034 -                         -                          4 619 117             

2 B25 Elkülönített állami pénzalaptólfelhalmozási célú támogatás bevétele Startmunka -                          2 646 600              4 499 220             

5 B5 Felhalmozási bevételek 56 400                 56 400                   56 400                  

5 B52 Földterület értékesítés bevétele 56 400                  56 400                   56 400                   

7 B7
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 
kívülről

-                         -                          -                         

B8 Finanszírozási bevételek 89 185 300       89 185 300        89 185 300       

I. 1 8 B813 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 36 186 196           33 856 397            35 220 267           

I. 1 8 B813 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 52 999 104           55 328 903            53 965 033           

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI 
ÖSSZESEN
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 2. melléklet

Pusz
tasze

r 
Közs
ég 

Önk
orm
ányz
ata 
Cím

Elői
rán
yzat 
cso
port

Kiem
elt 

előirá
nyzat

Rovat 
száma

Rovat megnevezése
2022. évi eredeti 

előirányzat Ft-ban
2022. I. né módosított 

előirányzat Ft-ban

2022. II. né 
módosított 

előirányzat Ft-ban

     182 405 857         189 570 139      225 606 267    

     129 350 353         131 538 236      138 566 944    

       53 055 504            58 031 903        87 039 323    

I. 1 K1-5 Működési költségvetési kiadások         129 350 353            129 715 058         136 743 766    

1 K1 Személyi juttatások 40 067 551         44 932 991         48 601 464     

2 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 178 511           5 651 885           5 868 113       

3 K3 Dologi kiadások 22 141 205         22 898 767         24 010 042     

4 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 11 126 000         11 126 000         11 176 000     

5 K5 Egyéb működési célú kiadások 50 837 086         45 105 415         47 088 147     

5 K502 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése -                        570                       570                   

5 K506 Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok egyéb működési célú végleges 
támogatás kiadásai EFOP

-                        755 000               755 000           

5 K506 Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 
belülre Többcélú Társulás érdekeltségi hozzájárulás

977 391               977 391               977 391           

5 K506 Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 
belülre Járóbeteg ellátás, ügyelet

4 590 456            4 590 456            4 590 456        

5 K506 Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 
belülre Óvoda

1 302 828            1 302 828            1 302 828        

5 K506 Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 
belülre Közös Hivatal

14 268 000         14 268 000          14 268 000      

5 K506 Bursa Hungarica 150 000               150 000               150 000           

5 K512 Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos) 4 937 900            4 937 900            4 937 900        

5 K512 Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 
kívülre 

1 583 950            1 583 950            2 417 980        

5 K513 Képviselői alap tartalék 1 699 064            1 639 064            1 349 064        

5 K513 Vis-maior tartalék 500 000               500 000               500 000           

5 K513 Tartalékok 20 827 497         14 400 256          15 838 958      

I. 2 K6-8 Felhalmozási költségvetési kiadások 53 055 504         58 031 903         87 039 323      

6 K6 Beruházások 24 049 073         28 550 492         33 921 962     

6 K6 Immateriális javak beszerzése Office vállalati programcsomag 267 970               267 970               358 830           

6 K6 Informatikai eszköz beszerzés -                        2 200                   192 192           

6 K6 MFP-OTF/2020 Óvodai sportterem fejlesztés -                        -                        269 240           

6 K6 Starmunka 2022. Fűnyíró traktor beszerzés támogatás + saját forrás 373 680               4 872 899            4 872 899        

6 K6 MFP-ÖTIK/2021 ÖK tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 18 170 129         18 170 129          18 170 129      

6 K6 MFP-ÖTIK/2021 ÖK tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése saját forrás 3 011 986            3 011 986            3 011 986        

6 K6 Tárgyi eszköz beszerzés 2 205 197            2 205 197            2 221 402        

6 K6 MFP-OJKJF/2021 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése 20 111                 20 111                 128 062           

6 K6 MFP-KOEB/2022 Kommunális eszköz beszerzése -                        -                        4 619 117        

6 K6 MFP-UHK/2022 Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer, építése, 
felújítása (Tass 39/19 hrsz. és Előd u. 39/18 hrsz.) felújítása

-                        -                        78 105              

7 K7 Felújítások 29 006 431         29 481 411         53 117 361     

7 K7 MFP-UHK/2022 Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer, építése, 
felújítása (Tass 39/19 hrsz. és Előd u. 39/18 hrsz. felújítása)

-                        474 980               13 420 697      

7 K7 MFP-OJKJF/2021 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése 629 740               629 740               629 741           

7 K7 MFP-ÖTIK/2021 ÖK tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 4 801 140            4 801 140            4 801 140        

7 K7 MFP-ÖTIK/2021 ÖK tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése saját forrás 889 071               889 071               889 071           

7 K7 MFP-OTF/2020 Óvodai sportterem fejlesztés 268 183               268 183               -                     

7 K7 MFP-SZLOSZL/2022 Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése -                        -                        10 300 751      

7 K7 BMÖFT/6-8/2021 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 19 055 551         19 055 551          19 055 551      

7 K7 BMÖFT/6-8/2021 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása saját 
forrás

3 362 746            3 362 746            3 371 443        

7 K7 Havaria építési rekonstrukció -                        -                        458 467           

7 K7 TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése -                        -                        190 500           

8 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások, egyéb felhalmozási célú támogatások 
államháztartáson belülre

-                       -                        -                    

I. K9 Finanszírozási kiadások -                        1 823 178            1 823 178        

1 9 K9 Finanszírozási kiadások működési -                       1 823 178           1 823 178       

2 9 K9 Finanszírozási kiadások felhalmozási -                       -                        -                    

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI 
ÖSSZESEN

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI 
ÖSSZESEN

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN



Ft-ban

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

B1 Működési célú támogatások 
5 682 556 7 704 024 3 788 371 3 788 371 3 788 371 5 661 335 3 788 371 3 788 371 3 788 371 3 788 371 3 788 371 3 788 364 53 143 247

B1 Működési célú támogatások 
1 119 200 1 389 200 5 615 062 2 268 934 2 571 346 2 238 903 1 119 200 1 389 200 1 119 200 1 119 200 1 389 200 1 119 190 22 457 835

B3 Közhatalmi bevételek
0 0 10 121 820 3 350 000 3 606 882 4 185 640 1 200 000 1 200 000 250 000 250 000 0 0 24 164 342

B4 Működési bevételek
281 957 281 957 281 957 281 957 479 726 281 957 281 957 281 957 281 957 281 957 281 957 281 957 3 581 253

Működési költségvetési 
bevételek

7 083 713 9 375 181 19 807 210 9 689 262 10 446 325 12 367 835 6 389 528 6 659 528 5 439 528 5 439 528 5 459 528 5 189 511 103 346 677

B2
Felhalmozási célú 
támogatás

0 0 2 646 600 28 518 670 1 852 620 0 33 017 890

B5 Felhalmozási bevételek
56 400 0 56 400

Felhalmozási költségvetési 
bevételek

56 400 2 646 600 28 518 670 1 852 620 33 074 290

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

K1-5
Működési költségvetési 
kiadások

11 091 885 8 549 430 13 999 045 11 999 520 14 124 597 14 180 246 11 091 885 11 091 885 11 091 885 11 091 885 11 091 885 7 339 618 136 743 766

K6-8
Felhalmozási költségvetési 
kiadások

4 976 399 28 868 939 26 526 059 24 068 938 393 791 254 000 1 951 197 87 039 323

Költségvetési kiadások 
öszesen

11 091 885 8 549 430 18 975 444 40 868 459 40 650 656 38 249 184 11 485 676 11 345 885 13 043 082 11 091 885 11 091 885 7 339 618 223 783 089

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

B8
Előző évi költségvetési 

maradvány 5 831 350 -825 751 -5 808 165 2 310 258 3 678 272 1 812 411 4 702 357 4 432 357 5 652 357 5 652 357 5 632 357 2 150 107 35 220 267

B8
Előző évi költségvetési 

maradvány -56 400 0 2 329 799 350 269 24 673 439 24 068 938 393 791 254 000 1 951 197 0 0 0 53 965 033

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

K9

Államháztartáson belüli 
megelőlegezések 
visszafizetése 1 823 178 1 823 178

Finanszírozási bevételek

Költségvetési kiadások

3. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv a 2022. évre

Költségvetési bevételek

Finanszírozási kiadások



4. melléklet

 Lakás- és 
helyiséggazdál

kodás 

Sport, ifjúsági 
ügyek

Ft

Rovat
rend

 Bevételek megnevezése 

 Közutak, 
hidak alagutak  
üzemeltetése, 

fenntartása 
045160  

 
Településfejlesz
tési projekteek 
és támogatásuk 

062020 

 Zöldterület 
kezelés 
066010 

 Város és 
községgazdálk

odási egyéb 
szolgáltatások 

066020 

Köztemető - 
fenntartás és -

működtetés 
013320

 Az 
önkormányzat

i vagyonnal 
való 

gazdálkodássa
l kapcsolatos 

feladatok 
013350 

 
Szabadidőspor

t-(rekreációs 
sport-) 

tevékenység 
és támogatása 

081045

Család és 
nővédelmi eü. 

gondozás 
074031

Fogorvosi 
alapellátás 

072311

Háziorvosi ellátás 
072111

 Könyvtári 
állomány 

gyarapítása, 
nyilvántartása 

082042 

 
Közművelődé
s - közösségi 

és társadalmi 
részvétel 

fejlesztése 
082091 

 
Közművelődés-
hagyományos 

közösségi 
kulturális 
értékek 

gondozésa 
082092 

 
Önkormányzato
k elszámolásai a 

központi 
költségvetéssel 

018010 

 Támogatási 
célú 

finanszírozási 
műveletetk 

018030 

Önkormányzatok 
funkcióra nem 

sorolható 
bevételei 

államháztartáson 
kívülről 900020 

Hosszabb 
időtartamú Köz 
foglalkoztatás 

041233

Közfoglalkoztatá
si mintaprogram 

041237
Összesen

B1
 Működési célú 
támogatások 
államháztartáson belülről 

1 080 000     8 492 490    4 937 900     361 781        388 087      53 143 247      40 000           319 499            6 838 078         75 601 082               

B3  Közhatalmi bevételek 24 164 342       24 164 342               

B4  Működési bevételek 1                9 630            687 738        2 604 484     17 780          177 800        83 820               3 581 253                 

B5  Felhalmozási bevétel 56 400          56 400                      

B2  Felhalmozási célú átvett 
pénzeszközök 

-                 28 518 670     -                 4 499 220         33 017 890               

B1-7  Költségvetési bevételek 
összesen 

-                 28 518 670    1               1 089 630    687 738       2 660 884    17 780         8 492 490   5 115 700    83 820              361 781       388 087     -                 53 143 247     40 000          24 164 342      319 499            11 337 298      136 420 967            

B8
 Előző év költségvetési 
maradványának 
igénybevétele  

-                 89 185 300   89 185 300               

B8  Finanszírozási bevételek -                 89 185 300   89 185 300               

 Költségvetési és 
finanszírozási bevételek 
összesen 

-                 1 089 630    687 738       2 660 884    17 780         8 492 490   5 115 700    83 820              361 781       388 087     -                 53 143 247     89 225 300   24 164 342      319 499            11 337 298      225 606 267            

Tevékenység 

 Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 
bekezdése szerinti helyi közügyek, 

valamint helyben biztosítható 
közfeladatok körében ellátandó 
helyi önkormányzati feladatok  

 Településüzemeltetés   Egészségügyi alapellátás 
Önkormányzati működéssel, 

döntéselőkészítéssel,végrehajtással kapcsolatos 
feladatok 

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

Közfoglalkoztatás

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási kiadások alaptevékenységenként 2022.

 Kulturális szolgáltatás, könyvtári ellátás, helyi 
közművelődési tevékenység  
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4. melléklet

Hulladékgazdál
kodás

Sport, ifjúsági 
ügyek

Rovat
rend

Kiadások megnevezése

 Közutak, 
hidak alagutak  
üzemeltetése, 

fenntartása 
045160  

 Város és 
községgazdálko

dási egyéb 
szolgáltatások 

066020 

 
Önkormányz

atok 
általános 
igazg. tev. 

011130 

 Zöldterület 
kezelés 066010 

Köztemető 
fenntartás és -

működtetés 
013320

Közvilágítás 
064010

Támogatási 
célú 

finanszírozási 
műveletek 
(technikai) 

018030

 
Önkormányza

tok 
elszámolásai a 

központi 
költségvetéss

el 018010 

Család és 
nővédelmi eü. 

gondozás 
074031

Fogorvosi 
alapellátás 

072311

Háziorvosi 
alapellátás 

072111

 
Közművelődé

s-
hagyományos 

közösségi 
kulturális 
értékek 

gondozésa 

 Könyvtári 
állomány 

gyarapítása, 
nyilvántartása 

082042 

 Közművelődés - 
közösségi és 
társadalmi 
részvétel 

fejlesztése 
082091 

Nem veszélyes 
hulladék 
kezelése, 

ártalmatlanítás
a 051040

 Szabadidősport-
(rekreációs sport-
) tevékenység és 

támogatása 
081045

K1 Személyi juttatások 11 822 600 11 378 068 1 741 900 9 814 170 2 214 880 2 355 260

K2
Munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális 
hozzáárulási adó

1 487 957 1 485 705 229 502 1 279 829 291 269 309 762

K3 Dologi kiadások 3 366 880 7 345 533 1 423 670 147 050 3 870 000 468 145 223 690 538 210 309 571 763 533 1 373 230 121 920 533 950

K4 Ellátottak pénzbeli 
juttatásai

K5 Egyéb működési célú 
kiadás

1 850 000 22 043 675 570              4 937 900 167 980 400 000

K5 Egyéb működési célú 
kiadás tartalék

17 688 022

K6 Beruházás 78 105 28 685 513
285 445

K7 Felújítás 36 038 191 17 079 170

Költségvetési kiadások 
összesen

39 483 176 85 958 795 12 863 773 1 423 670 2 118 452 3 870 000 22 043 675 570              11 562 144 5 161 590 538 210 309 571 3 269 682 4 038 252 289 900 1 219 395

K9 Finanszírozási kiadás 1 823 178

 Költségvetési és 
finanszírozási kiadások 
összesen 

39 483 176 85 958 795 12 863 773 1 423 670 2 118 452 3 870 000 22 043 675 1 823 748 11 562 144 5 161 590 538 210 309 571 3 269 682 4 038 252 289 900 1 219 395

Létszám 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

ebből közfoglalkoztatott

Kulturális szolgáltatás, könyvtári ellátás, helyi közművelődési tevékenység 

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási kiadások alaptevékenységenként 2022.

Tevékenység 

 Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 
bekezdése szerinti helyi közügyek, 

valamint helyben biztosítható 
közfeladatok körében ellátandó 
helyi önkormányzati feladatok  

Önkormányzati 
működéssel, 

döntéselőkészítéssel,végr
ehajtással kapcsolatos 

feladatok 

Egészségügyi alapellátás Településüzemeltetés 

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

Ft-ban

Rovat
rend

Kiadások megnevezése

Hosszabb 
időtartamú 

Köz 
foglalkoztatás 

041233

Közfoglalkoztat
ási 

mintaprogram 
041237

Intézménye
n kívüli 

gyermekétk
eztetés 
104037

Egyéb szociális 
és 

természetbeni 
ellátások, 

támogatások 
(szociális 

ösztöndíjak) 
107060

Összesen

K1 Személyi juttatások 300 000 8 974 586 48 601 464

K2
Munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális 
hozzáárulási adó

19 499 764 590 5 868 113

K3 Dologi kiadások 3 479 810 44 850 24 010 042

K4 Ellátottak pénzbeli 
juttatásai

11 176 000 11 176 000

K5 Egyéb működési célú 
kiadás

29 400 125

K5 Egyéb működési célú 
kiadás tartalék

17 688 022

K6 Beruházás 4 872 899 33 921 962

K7 Felújítás 53 117 361

Költségvetési kiadások 
összesen

319 499 18 091 885 44 850 11 176 000 223 783 089

K9 Finanszírozási kiadás 1 823 178

 Költségvetési és 
finanszírozási kiadások 
összesen 

319 499 18 091 885 44 850 11 176 000 225 606 267

Létszám 13,00 21,00

ebből közfoglalkoztatott

13,00 13,00

 Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 
bekezdése szerinti helyi közügyek, 

valamint helyben biztosítható 
közfeladatok körében ellátandó 
helyi önkormányzati feladatok  

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási kiadások alaptevékenységenként 2022.

Tevékenység 

Közfoglalkoztatás Szociális ellátások

 A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási 
rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet

 kormányzati funkció szerinti besorolás (funkció szám és megnevezés)  
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5. melléklet

 Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT 

2022. évi eredeti 
előirányzat

2022. I. né 
módosított 
előirányzat

2022. II. né 
módosított 
előirányzat

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -                              2 646 600              33 017 890                

B5 Felhalmozási bevételek 56 400                       56 400                   56 400                       

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -                              -                           -                               

Költségvetési bevételek 56 400                       2 703 000              33 074 290                

B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 52 999 104               55 328 903            53 965 033                

B8 Finanszírozási bevételek 52 999 104               55 328 903            53 965 033                

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 53 055 504               58 031 903            87 039 323                

  Ft-ban 

 ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT 

2022. évi eredeti 
előirányzat

2022. I. né 
módosított 
előirányzat

2022. II. né 
módosított 
előirányzat

K6 Immateriális javak beszerzése Office vállalati programcsomag 267 970                     267 970                 358 830                     

K6 Informatikai eszköz beszerzés -                              2 200                      192 192                     

K6 MFP-OTF/2020 Óvodai sportterem fejlesztés -                              -                           269 240                     

K6 Starmunka 2022. Fűnyíró traktor beszerzés saját forrás 373 680                     4 872 899              4 872 899                  

K6 MFP-ÖTIK/2021 ÖK tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 18 170 129               18 170 129            18 170 129                

K6 MFP-ÖTIK/2021 ÖK tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése saját forrás 3 011 986                 3 011 986              3 011 986                  

K6 Tárgyi eszköz beszerzés 2 205 197                 2 205 197              2 221 402                  

K6 MFP-OJKJF/2021 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése 20 111                       20 111                   128 062                     

K6 MFP-KOEB/2022 Kommunális eszköz beszerzése -                              -                           4 619 117                  

K6 MFP-UHK/2022 Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer, építése, felújítása (Tass 
39/19 hrsz. és Előd u. 39/18 hrsz.) felújítása

-                              -                           78 105                       

K6 Beruházás 24 049 073               28 550 492            33 921 962                

K7 MFP-UHK/2022 Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer, építése, felújítása (Tass 
39/19 hrsz. és Előd u. 39/18 hrsz. felújítása)

-                              474 980                 13 420 697                

K7 MFP-OJKJF/2021 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése 629 740                     629 740                 629 741                     

K7 MFP-ÖTIK/2021 ÖK tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 4 801 140                 4 801 140              4 801 140                  

K7 MFP-ÖTIK/2021 ÖK tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 889 071                     889 071                 889 071                     

K7 MFP-OTF/2020 Óvodai sportterem fejlesztés 268 183                     268 183                 -                               

K7 MFP-SZLOSZL/2022 Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése -                              -                           10 300 751                

K7 BMÖFT/6-8/2021 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 19 055 551               19 055 551            19 055 551                

K7 BMÖFT/6-8/2021 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása saját forrás 3 362 746                 3 362 746              3 371 443                  

K7 Havaria építési rekonstrukció -                              -                           458 467                     

K7 TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése -                              -                           190 500                     

K7 Felújítás 29 006 431               29 481 411            53 117 361                

K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -                              -                           -                               

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás -                              -                           -                               

Költségvetési kiadások 53 055 504               58 031 903            87 039 323                

K9 Finanszírozási kiadások -                              -                           -                               

K9 Finanszírozási kiadások -                              -                           -                               

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 53 055 504               58 031 903            87 039 323                

 FELHALMOZÁSI MÉRLEG 

Rovat szám

Rovat szám Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási bevételek
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5. melléklet

 Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT 

2022. évi eredeti 
előirányzat

2022. I. né 
módosított 
előirányzat

2022. II. né 
módosított 
előirányzat

B11 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 
általános támogatása

51 270 283            51 270 283              53 143 247            

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
fejezeti kez. Mezei őrszolgálat

1 080 000              1 080 000                1 080 000              

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
fejezeti kez. EMMI Kulturális bérfejlesztés támogatása

-                           749 868                   749 868                 

B16 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól védőnő 8 492 490              8 492 490                8 492 490              

B16 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól fogorvos 4 937 900              4 937 900                4 937 900              

B16 Bursa Hungarica ösztöndíj elszámolás -                           40 000                     40 000                    

B16 Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás bevétele 
Startmunka

-                           3 705 994                6 838 078              

B1 Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás bevétele 
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

-                           -                            319 499                 

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 65 780 673            70 276 535              75 601 082            

B34 Magánszemély kommunális adója 5 000 000              5 000 000                5 000 000              

B35 Helyi iparűzési adó 19 000 000            19 000 000              19 000 000            

B36 Pótlék, bírság -                           21 820                     164 342                 

B3 Közhatalmi bevételek 24 000 000            24 021 820              24 164 342            

B4 Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke 3 383 484              3 383 484                3 581 253              

B4 Működési bevételek 3 383 484              3 383 484                3 581 253              

Költségvetési bevételek 93 164 157            97 681 839              103 346 677          

B81 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 36 186 196            33 856 397              35 220 267            

B8 Finanszírozási bevételek 36 186 196            33 856 397              35 220 267            

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN            129 350 353                 131 538 236               138 566 944    

 Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT 

2022. évi eredeti 
előirányzat

2022. I. né 
módosított 
előirányzat

2022. II. né 
módosított 
előirányzat

K1 Személyi juttatások 40 067 551            44 932 991              48 601 464            

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó 5 178 511              5 651 885                5 868 113              

K3 Dologi kiadások 22 141 205            22 898 767              24 010 042            

K4 Elátottak pénzbeli juttatásai 11 126 000            11 126 000              11 176 000            

K5 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 
teljesülése

-                           570                           570                         

K5 Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok egyéb működési célú 
végleges támogatás kiadásai EFOP

-                           755 000                   755 000                 

K5 Járóbeteg ellátás, ügyelet működési támogatása 4 590 456              4 590 456                4 590 456              

K5 Többcélú Társulás működési célú támogatása érdekeltségi hozzájárulás 977 391                 977 391                   977 391                 

K5 Óvoda működési célú támogatása 1 302 828              1 302 828                1 302 828              

K5 Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása 14 268 000            14 268 000              14 268 000            

K5 Bursa Hungarica 150 000                 150 000                   150 000                 

K5 Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos) 4 937 900              4 937 900                4 937 900              

K5 Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre 1 583 950              1 583 950                2 417 980              

K5 Tartalékok 23 026 561            16 539 320              17 688 022            

K5 Egyéb működési célú kiadás 50 837 086            45 105 415              47 088 147            

Költségvetési kiadások 129 350 353          129 715 058           136 743 766          

K9 Finanszírozási kiadások -                           1 823 178                1 823 178              

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN            129 350 353                 131 538 236               138 566 944    

Rovat szám

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

Rovat szám

Működési költségvetési és finanszírozási bevételek

Működési költségvetési és finanszírozási kiadások

1



5. melléklet

 Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT 

2022. évi eredeti 
előirányzat

2022. I. né módosított 
előirányzat

2022. II. né 
módosított 

B1 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 
támogatása

51 270 283                        51 270 283                    53 143 247             

B1 Egyéb működési célú támogatás Mezőőri feladatok 1 080 000                           1 080 000                      1 080 000               

B1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
fejezeti kez. EMMI Kulturális bérfejlesztés támogatása

-                                        749 868                          749 868                  

B1 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól 8 492 490                           8 492 490                      8 492 490               

B1 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól 4 937 900                           4 937 900                      4 937 900               

B1 Bursa Hungarica ösztöndíj elszámolás -                                        40 000                            40 000                     

B1 Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás bevétele 
Startmunka

-                                        3 705 994                      6 838 078               

B1 Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás bevétele 
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

-                                        -                                   319 499                  

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 65 780 673                        70 276 535                    75 601 082             

B3 Magánszemély kommunális adója 5 000 000                           5 000 000                      5 000 000               

B3 Helyi iparűzési adó 19 000 000                        19 000 000                    19 000 000             

B3 Pótlék, bírság -                                        21 820                            164 342                  

B3 Közhatalmi bevételek 24 000 000                        24 021 820                    24 164 342             

B4 Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke 3 383 484                           3 383 484                      3 581 253               

B4 Működési bevételek 3 383 484                           3 383 484                      3 581 253               

Működési célú költségvetési bevételek 93 164 157                        97 681 839                    103 346 677          

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -                                        2 646 600                      33 017 890             

B5 Felhalmozási bevételek 56 400                                56 400                            56 400                    

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -                                        -                                   -                            

Felhalmozási célú költségvetési bevételek -                                        2 703 000                      33 074 290             

Költségvetési bevételek öszesen 93 220 557                        100 384 839                  136 420 967          

B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 36 186 196                        33 856 397                    35 220 267             

B8 Működési célú finanszírozási bevételek 36 186 196                        33 856 397                    35 220 267             

B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 52 999 104                        55 328 903                    53 965 033             

B8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 52 999 104                        55 328 903                    53 965 033             

Finanszírozási bevételek összesen 89 185 300                        89 185 300                    89 185 300             

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 182 405 857                      189 570 139                  225 606 267          

Rovat 
szám

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Költségvetési és finanszírozási bevételek

1



5. melléklet

Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT 

2022. évi eredeti 
előirányzat

2022. I. né módosított 
előirányzat

2022. II. né 
módosított 

K1 Személyi juttatások 40 067 551                        44 932 991                    48 601 464             

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó 5 178 511                           5 651 885                      5 868 113               

K3 Dologi kiadások 22 141 205                        22 898 767                    24 010 042             

K4 Elátottak pénzbeli juttatásai 11 126 000                        11 126 000                    11 176 000             

K5 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 
teljesülése

-                                        570                                  570                          

K5 Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok egyéb működési célú 
végleges támogatás kiadásai EFOP

-                                        755 000                          755 000                  

K5 Járóbeteg ellátás, ügyelet működési célú támogatása 4 590 456                           4 590 456                      4 590 456               

K5 Többcélú Társulás működési célú támogatása gyermekjóléti szolg., 
érdekeltségi hozzájár.

977 391                              977 391                          977 391                  

K5 Óvoda működési célú támogatása 1 302 828                           1 302 828                      1 302 828               

K5 Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása 14 268 000                        14 268 000                    14 268 000             

K5 Bursa Hungarica 150 000                              150 000                          150 000                  

K5 Egyéb vállalkozás működési célú támogatása 4 937 900                           4 937 900                      4 937 900               

K5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 583 950                           1 583 950                      2 417 980               

K5 Képviselői alap tartalék 1 699 064                           1 639 064                      1 349 064               

K5 Vis maior tartalék 500 000                              500 000                          500 000                  

K5 Tartalékok 20 827 497                        14 400 256                    15 838 958             

K5 Egyéb működési célú kiadás 50 837 086                        45 105 415                    47 088 147             

Működési célú költségvetési kiadások 129 350 353                      129 715 058                  136 743 766          

K6 Beruházás 24 049 073                        28 550 492                    33 921 962             

K7 Felújítás 29 006 431                        29 481 411                    53 117 361             

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás -                                        -                                   -                            

Felhalmozási célú költségvetési kiadások 53 055 504                        58 031 903                    87 039 323             

Költségvetési kiadások összesen 182 405 857                      187 746 961                  223 783 089          

K9 Finanszírozási kiadások -                                        -                                   -                            

Működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások -                                        -                                   -                            

Finanszírozási kiadások összesen -                                        1 823 178                      1 823 178               

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 182 405 857                      189 570 139                  225 606 267          

Rovat 
szám

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Költségvetési és finanszírozási kiadások

2



Ft-ban

Kormányzati 
funkció

Fő
Törvény szerinti 

illetmények 
K1101

Béren kívüli 
juttatások K1106-

K1107-1109-
K1110; K1113

Választott 
tisztviselők 
juttatásai, 

Munkavégzésre 
irányuló egyéb 

jogviszony K121-
K122

Összesen

011130 
Önkormányzatok 
ált. igazgatási 
tevékenysége 1,00 8 887 480 8 887 480
011130 
Önkormányzatok 
ált. igazgatási 
tevékenysége 1 238 496 1 238 496
011130 
Önkormányzatok 
ált. igazgatási 
tevékenysége 1 252 092 1 252 092
011130 
Önkormányzatok 
ált. igazgatási 
tevékenysége 1,00 11 378 068 11 378 068

066020 Város és 
községgazdálkodási 
egyéb szolgáltatások 1,00 3 891 700 50 000 3 941 700

066020 Város és 
községgazdálkodási 
egyéb szolgáltatások 1,00 3 231 400 50 000 3 281 400

066020 Város és 
községgazdálkodási 
egyéb szolgáltatások 1,00 3 231 400 1 368 100 4 599 500

066020 Város és 
községgazdálkodási 
egyéb 
szolgáltatások 
összesen: 3,00 10 354 500 1 468 100 0 11 822 600
074031 Család és 
nővédelmi 
egészségügyi 
gondozás 1,00 7 932 195 1 537 389 344586 9 814 170
082042 Könyvtári 
állomány 
gyarapítása, 
nyilvántartása 1,00 2 164 880 50 000 2 214 880

082091 
Közművelődési - 
közösségi és 
társadalmi részvétel 
fejlesztése 1,00 2 305 260 50 000 2 355 260

013320 Köztemető 
fenntartás és 
működtetés 1,00 1 691 900 50000 1 741 900

041233 Hosszabb 
időtartamú 
közfoglalkoztatás 1,00 300 000 300 000
041237 
Közfoglalkoztatási 
mintaprogram 13,00 8 858 561 116025 8 974 586

ÖNKORMÁNYZAT 
ÖSSZESEN 21,00 33 607 296 3 271 514 11 722 654 48 601 464

K i m u t a t á s   a 2022. évi bérjellegű juttatásokról

6. melléklet



7. melléklet

 Ft

Megnevezés  Ellátottak pénzbeli juttatásai K48 rovatszám 

Települési támogatás 
lakhatáshoz kapcsolódó

3 603 125                                                                        

Rendkívüli települési támogatás 150 000                                                                           

Települési támogatás temetési 
költségek mérséklésére

52 875                                                                              

Települési támogatás 
életkezdési juttatás

370 000                                                                           

Települési támogatás 
iskoláztatási támogatás

3 400 000                                                                        

Települési támogatás fűtési 
támogatás

3 400 000                                                                        

Köztemetés 200 000                                                                           

Ellátottak pénzbeli juttatásai 
összesen

11 176 000                                                                      

 Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai 2022. évi módosított 
előirányzata 



 8. melléklet

Forintban

Jogcímek Magyarország 2022. évi 
központi költségvetéséről szóló 2021. 

évi XC. törvény alapján

Éves 
meghatározot

t összeg Ft

2022. 
január 4%

2022. 
január 8%

2022. 
február 8%

2022. 
március 8%

2022. 
április 8%

2022. május 
8%

2022. 
június 8%

2022. július 
8%

2022. 
augusztus 

8%

2022. 
szeptember 

8%

2022. 
október 8%

2022. 
november 

8%

2022. 
december 

8%
2022. év 100%

I.4.1.1.1.2. Településüzemeltetés-
zöldterület-gazdálkodás támogatása 
kiegészítő támogatással emelt összeg 3 694 600 143 237 300 116 295 568 295 568 295 568 295 568 295 568 295 568 295 568 295 568 295 568 295 568 295 567 3 694 600

I.5.1.1.1.3. Településüzemeltetés-
közvillágítás támogatása  kiegészítő 
támogatással emelt összeg 14 338 000 547 840 1 172 720 1 147 040 1 147 040 1 147 040 1 147 040 1 147 040 1 147 040 1 147 040 1 147 040 1 147 040 1 147 040 1 147 040 14 338 000

I.6.1.1.1.4. Településüzemeltetés-
köztemető támogatása  kiegészítő 
támogatással emelt összeg 1 561 790 50 712 136 702 124 943 124 943 124 943 124 943 124 943 124 943 124 943 124 943 124 943 124 943 124 946 1 561 790

I.7.1.1.1.5. Településüzemeltetés-közutak 
támogatása  kiegészítő támogatással 
emelt összeg 4 161 815 159 678 339 740 332 946 332 946 332 946 332 946 332 946 332 946 332 946 332 946 332 946 332 946 332 937 4 161 815

I.9.1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok 
támogatása  kiegészítő támogatással 
emelt összeg 8 500 000 320 000 700 000 680 000 680 000 680 000 680 000 680 000 680 000 680 000 680 000 680 000 680 000 680 000 8 500 000

I.10.1.1.1.7. Lakott külterülettel 
kapcsolatos feladatok támogatása 1 001 700 37 842 82 362 80 136 80 136 80 136 80 136 80 136 80 136 80 136 80 136 80 136 80 136 80 136 1 001 700

I.2.1.1.1A települési önkormányzatok  
működésének támogatása összesen 33 257 905 1 259 309 2 731 640 2 660 633 2 660 633 2 660 633 2 660 633 2 660 633 2 660 633 2 660 633 2 660 633 2 660 633 2 660 633 2 660 626 33 257 905

I.22.1.3.1. A települési önkormányzatok 
szociális és gyermekjóléti feladatainak 
egyéb támogatása 10 926 000 437 040 874 080 874 080 874 080 874 080 874 080 874 080 874 080 874 080 874 080 874 080 874 080 874 080 10 926 000

I.50.1.4.2. Szünidei étkeztetés 
támogatása 39 330 1 573 3 146 3 146 3 146 3 146 3 146 3 146 3 146 3 146 3 146 3 146 3 146 3 151 39 330

I.53.1.5.2. Települési önkormányzatok 
egyes kulturális feladatainak 
támogatása 3 131 395 125 256 250 512 250 512 250 512 250 512 250 512 250 512 250 512 250 512 250 512 250 512 250 512 250 507 3 131 395

Összesen: 47 354 630 1 823 178 3 859 378 3 788 371 3 788 371 3 788 371 3 788 371 3 788 371 3 788 371 3 788 371 3 788 371 3 788 371 3 788 371 3 788 364 47 354 630

Polgármester illetménye és 
költségtérítése emeléséhez kapcsolódó 
támogatás a 9/2022.(I.14.) Korm.rend. 
alapján 3 915 653 3 915 653 3 915 653

2021. évi XC törvény I. mell. IX Helyi 
Önkormányzatok támogatásai fejezet 4. 
2022. évi iparűzési adókedvezménnyel 
kapcsolatos önkormányzati támogatás 1 872 964 1 872 964

Központi költségvetési 
támogatás mindösszesen 51 270 283 1 823 178 3 859 378 7 704 024 3 788 371 3 788 371 3 788 371 5 661 335 3 788 371 3 788 371 3 788 371 3 788 371 3 788 371 3 788 364 53 143 247

A 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet 4. sz. melléklet c) pontja alapján a nettó finanszírozás ütemezése 2022Önkormányzatok működési támogatásai B11





 1. melléklet

Pusz
tasz
er 

Közs
ég 

Önk
orm
ányz
ata 
Cím 

Előirá
nyzat 
csopo

rt

Kieme
lt 

előirá
nyzat

Rovat száma Rovat megnevezése
2022. évi eredeti 

előirányzat Ft-ban

2022. I. né  
módosított 

előirányzat Ft-ban

2022. II. né  
módosított 

előirányzat Ft-ban

182 405 857     189 570 139      225 606 267     

129 350 353     131 538 236      138 566 944     

53 055 504       58 031 903        87 039 323       

I. 1 B1,B3-4, B6 Működési költségvetési bevétel 93 164 157       97 681 839        103 346 677     

1 B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 65 780 673          70 276 535           75 601 082          

1 B11 A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 51 270 283           51 270 283            53 143 247           

1 B111 Településüzemeltetés-zöldterület-gazdálkodás támogatása 3 694 600             3 694 600              3 694 600             

1 B111 Településüzemeltetés-közvilágítás támogatása 14 338 000           14 338 000            14 338 000           

1 B111 Településüzemeltetés-köztemető támogatása 1 561 790             1 561 790              1 561 790             

1 B111 Településüzemeltetés-közutak támogatása 4 161 815             4 161 815              4 161 815             

1 B111 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 8 500 000             8 500 000              8 500 000             

1 B111 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 1 001 700             1 001 700              1 001 700             

1 B113 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása 10 926 000           10 926 000            10 926 000           

1 B113 A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 39 330                  39 330                   39 330                   

1 B114 Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása 3 131 395             3 131 395              3 131 395             

1 B115 Polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatása 3 915 653             3 915 653              3 915 653             

1 B115 A kieső iparűzési adóbevétel összegével megegyező működési célú költségvetési támogatás -                          -                           1 872 964             

1 B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  14 510 390           19 006 252            22 457 835           

1 B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  fejezeti kez. Mezei 
őrszolgálat

1 080 000             1 080 000              1 080 000             

1 B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  fejezeti kez. EMMI 
Kulturális bérfejlesztés támogatása

-                          749 868                 749 868                

1 B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  TB pü. Alap védőnő 8 492 490             8 492 490              8 492 490             

1 B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  TB pü. Alap fogorvos 4 937 900             4 937 900              4 937 900             

1 B16 Bursa Hungarica ösztöndíj elszámolás -                          40 000                   40 000                   

1 B16 Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás bevétele Startmunka -                          3 705 994              6 838 078             

1 B16 Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás bevétele Hosszabb időtart. közfogl. -                          -                           319 499                

3 B3 Közhatalmi bevételek 24 000 000          24 021 820           24 164 342          

3 B34 Vagyoni típusú adó Magánszemélyek kommunális adója 5 000 000             5 000 000              5 000 000             

3 B35 Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó 19 000 000           19 000 000            19 000 000           

3 B36 Egyéb közhatalmi bevételek Pótlékok, bírságok -                          21 820                   164 342                

4 B4 Működési bevételek 3 383 484            3 383 484             3 581 253            

4 B402 Szolgáltatások ellenértéke 20 000                  20 000                   20 000                   

4 B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 279 400                279 400                 279 400                

4 B404 Tulajdonosi bevételek 3 074 484             3 074 484              3 272 222             

4 B405 Ellátási díjak 9 600                     9 600                      9 600                     

4 B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek -                          -                           23                          

4 B411 Egyéb működési bevételek -                          -                           8                            

I. 2 B2, B5, B7 Felhalmozási költségvetési bevétel 56 400               2 703 000          33 074 290       

2 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -                         2 646 600             33 017 890          

2 B25 MFP-UHK/2022 Út építés, felújítás Előd, Tass utca 3345944152 -                         -                          13 498 802           

2 B25 MFP-SZLOSZL/2022 Szolgálati lakás felújítás 3347124103 -                         -                          10 400 751           

2 B25 MFP-KOEB/2022 Kommunális eszköz beszerzés Pótkocsi+tartozék  3341433034 -                         -                          4 619 117             

2 B25 Elkülönített állami pénzalaptólfelhalmozási célú támogatás bevétele Startmunka -                          2 646 600              4 499 220             

5 B5 Felhalmozási bevételek 56 400                 56 400                   56 400                  

5 B52 Földterület értékesítés bevétele 56 400                  56 400                   56 400                   

7 B7
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 
kívülről

-                         -                          -                         

B8 Finanszírozási bevételek 89 185 300       89 185 300        89 185 300       

I. 1 8 B813 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 36 186 196           33 856 397            35 220 267           

I. 1 8 B813 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 52 999 104           55 328 903            53 965 033           

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI 
ÖSSZESEN

1



 2. melléklet

Pusz
tasze

r 
Közs
ég 

Önk
orm
ányz
ata 
Cím

Elői
rán
yzat 
cso
port

Kiem
elt 

előirá
nyzat

Rovat 
száma

Rovat megnevezése
2022. évi eredeti 

előirányzat Ft-ban
2022. I. né módosított 

előirányzat Ft-ban

2022. II. né 
módosított 

előirányzat Ft-ban

     182 405 857         189 570 139      225 606 267    

     129 350 353         131 538 236      138 566 944    

       53 055 504            58 031 903        87 039 323    

I. 1 K1-5 Működési költségvetési kiadások         129 350 353            129 715 058         136 743 766    

1 K1 Személyi juttatások 40 067 551         44 932 991         48 601 464     

2 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 178 511           5 651 885           5 868 113       

3 K3 Dologi kiadások 22 141 205         22 898 767         24 010 042     

4 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 11 126 000         11 126 000         11 176 000     

5 K5 Egyéb működési célú kiadások 50 837 086         45 105 415         47 088 147     

5 K502 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése -                        570                       570                   

5 K506 Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok egyéb működési célú végleges 
támogatás kiadásai EFOP

-                        755 000               755 000           

5 K506 Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 
belülre Többcélú Társulás érdekeltségi hozzájárulás

977 391               977 391               977 391           

5 K506 Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 
belülre Járóbeteg ellátás, ügyelet

4 590 456            4 590 456            4 590 456        

5 K506 Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 
belülre Óvoda

1 302 828            1 302 828            1 302 828        

5 K506 Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 
belülre Közös Hivatal

14 268 000         14 268 000          14 268 000      

5 K506 Bursa Hungarica 150 000               150 000               150 000           

5 K512 Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos) 4 937 900            4 937 900            4 937 900        

5 K512 Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 
kívülre 

1 583 950            1 583 950            2 417 980        

5 K513 Képviselői alap tartalék 1 699 064            1 639 064            1 349 064        

5 K513 Vis-maior tartalék 500 000               500 000               500 000           

5 K513 Tartalékok 20 827 497         14 400 256          15 838 958      

I. 2 K6-8 Felhalmozási költségvetési kiadások 53 055 504         58 031 903         87 039 323      

6 K6 Beruházások 24 049 073         28 550 492         33 921 962     

6 K6 Immateriális javak beszerzése Office vállalati programcsomag 267 970               267 970               358 830           

6 K6 Informatikai eszköz beszerzés -                        2 200                   192 192           

6 K6 MFP-OTF/2020 Óvodai sportterem fejlesztés -                        -                        269 240           

6 K6 Starmunka 2022. Fűnyíró traktor beszerzés támogatás + saját forrás 373 680               4 872 899            4 872 899        

6 K6 MFP-ÖTIK/2021 ÖK tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 18 170 129         18 170 129          18 170 129      

6 K6 MFP-ÖTIK/2021 ÖK tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése saját forrás 3 011 986            3 011 986            3 011 986        

6 K6 Tárgyi eszköz beszerzés 2 205 197            2 205 197            2 221 402        

6 K6 MFP-OJKJF/2021 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése 20 111                 20 111                 128 062           

6 K6 MFP-KOEB/2022 Kommunális eszköz beszerzése -                        -                        4 619 117        

6 K6 MFP-UHK/2022 Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer, építése, 
felújítása (Tass 39/19 hrsz. és Előd u. 39/18 hrsz.) felújítása

-                        -                        78 105              

7 K7 Felújítások 29 006 431         29 481 411         53 117 361     

7 K7 MFP-UHK/2022 Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer, építése, 
felújítása (Tass 39/19 hrsz. és Előd u. 39/18 hrsz. felújítása)

-                        474 980               13 420 697      

7 K7 MFP-OJKJF/2021 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése 629 740               629 740               629 741           

7 K7 MFP-ÖTIK/2021 ÖK tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 4 801 140            4 801 140            4 801 140        

7 K7 MFP-ÖTIK/2021 ÖK tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése saját forrás 889 071               889 071               889 071           

7 K7 MFP-OTF/2020 Óvodai sportterem fejlesztés 268 183               268 183               -                     

7 K7 MFP-SZLOSZL/2022 Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése -                        -                        10 300 751      

7 K7 BMÖFT/6-8/2021 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 19 055 551         19 055 551          19 055 551      

7 K7 BMÖFT/6-8/2021 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása saját 
forrás

3 362 746            3 362 746            3 371 443        

7 K7 Havaria építési rekonstrukció -                        -                        458 467           

7 K7 TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése -                        -                        190 500           

8 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások, egyéb felhalmozási célú támogatások 
államháztartáson belülre

-                       -                        -                    

I. K9 Finanszírozási kiadások -                        1 823 178            1 823 178        

1 9 K9 Finanszírozási kiadások működési -                       1 823 178           1 823 178       

2 9 K9 Finanszírozási kiadások felhalmozási -                       -                        -                    

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI 
ÖSSZESEN

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI 
ÖSSZESEN

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN



Ft-ban

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

B1 Működési célú támogatások 
5 682 556 7 704 024 3 788 371 3 788 371 3 788 371 5 661 335 3 788 371 3 788 371 3 788 371 3 788 371 3 788 371 3 788 364 53 143 247

B1 Működési célú támogatások 
1 119 200 1 389 200 5 615 062 2 268 934 2 571 346 2 238 903 1 119 200 1 389 200 1 119 200 1 119 200 1 389 200 1 119 190 22 457 835

B3 Közhatalmi bevételek
0 0 10 121 820 3 350 000 3 606 882 4 185 640 1 200 000 1 200 000 250 000 250 000 0 0 24 164 342

B4 Működési bevételek
281 957 281 957 281 957 281 957 479 726 281 957 281 957 281 957 281 957 281 957 281 957 281 957 3 581 253

Működési költségvetési 
bevételek

7 083 713 9 375 181 19 807 210 9 689 262 10 446 325 12 367 835 6 389 528 6 659 528 5 439 528 5 439 528 5 459 528 5 189 511 103 346 677

B2
Felhalmozási célú 
támogatás

0 0 2 646 600 28 518 670 1 852 620 0 33 017 890

B5 Felhalmozási bevételek
56 400 0 56 400

Felhalmozási költségvetési 
bevételek

56 400 2 646 600 28 518 670 1 852 620 33 074 290

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

K1-5
Működési költségvetési 
kiadások

11 091 885 8 549 430 13 999 045 11 999 520 14 124 597 14 180 246 11 091 885 11 091 885 11 091 885 11 091 885 11 091 885 7 339 618 136 743 766

K6-8
Felhalmozási költségvetési 
kiadások

4 976 399 28 868 939 26 526 059 24 068 938 393 791 254 000 1 951 197 87 039 323

Költségvetési kiadások 
öszesen

11 091 885 8 549 430 18 975 444 40 868 459 40 650 656 38 249 184 11 485 676 11 345 885 13 043 082 11 091 885 11 091 885 7 339 618 223 783 089

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

B8
Előző évi költségvetési 

maradvány 5 831 350 -825 751 -5 808 165 2 310 258 3 678 272 1 812 411 4 702 357 4 432 357 5 652 357 5 652 357 5 632 357 2 150 107 35 220 267

B8
Előző évi költségvetési 

maradvány -56 400 0 2 329 799 350 269 24 673 439 24 068 938 393 791 254 000 1 951 197 0 0 0 53 965 033

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

K9

Államháztartáson belüli 
megelőlegezések 
visszafizetése 1 823 178 1 823 178

Finanszírozási bevételek

Költségvetési kiadások

3. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv a 2022. évre

Költségvetési bevételek

Finanszírozási kiadások



4. melléklet

 Lakás- és 
helyiséggazdál

kodás 

Sport, ifjúsági 
ügyek

Ft

Rovat
rend

 Bevételek megnevezése 

 Közutak, 
hidak alagutak  
üzemeltetése, 

fenntartása 
045160  

 
Településfejlesz
tési projekteek 
és támogatásuk 

062020 

 Zöldterület 
kezelés 
066010 

 Város és 
községgazdálk

odási egyéb 
szolgáltatások 

066020 

Köztemető - 
fenntartás és -

működtetés 
013320

 Az 
önkormányzat

i vagyonnal 
való 

gazdálkodássa
l kapcsolatos 

feladatok 
013350 

 
Szabadidőspor

t-(rekreációs 
sport-) 

tevékenység 
és támogatása 

081045

Család és 
nővédelmi eü. 

gondozás 
074031

Fogorvosi 
alapellátás 

072311

Háziorvosi ellátás 
072111

 Könyvtári 
állomány 

gyarapítása, 
nyilvántartása 

082042 

 
Közművelődé
s - közösségi 

és társadalmi 
részvétel 

fejlesztése 
082091 

 
Közművelődés-
hagyományos 

közösségi 
kulturális 
értékek 

gondozésa 
082092 

 
Önkormányzato
k elszámolásai a 

központi 
költségvetéssel 

018010 

 Támogatási 
célú 

finanszírozási 
műveletetk 

018030 

Önkormányzatok 
funkcióra nem 

sorolható 
bevételei 

államháztartáson 
kívülről 900020 

Hosszabb 
időtartamú Köz 
foglalkoztatás 

041233

Közfoglalkoztatá
si mintaprogram 

041237
Összesen

B1
 Működési célú 
támogatások 
államháztartáson belülről 

1 080 000     8 492 490    4 937 900     361 781        388 087      53 143 247      40 000           319 499            6 838 078         75 601 082               

B3  Közhatalmi bevételek 24 164 342       24 164 342               

B4  Működési bevételek 1                9 630            687 738        2 604 484     17 780          177 800        83 820               3 581 253                 

B5  Felhalmozási bevétel 56 400          56 400                      

B2  Felhalmozási célú átvett 
pénzeszközök 

-                 28 518 670     -                 4 499 220         33 017 890               

B1-7  Költségvetési bevételek 
összesen 

-                 28 518 670    1               1 089 630    687 738       2 660 884    17 780         8 492 490   5 115 700    83 820              361 781       388 087     -                 53 143 247     40 000          24 164 342      319 499            11 337 298      136 420 967            

B8
 Előző év költségvetési 
maradványának 
igénybevétele  

-                 89 185 300   89 185 300               

B8  Finanszírozási bevételek -                 89 185 300   89 185 300               

 Költségvetési és 
finanszírozási bevételek 
összesen 

-                 1 089 630    687 738       2 660 884    17 780         8 492 490   5 115 700    83 820              361 781       388 087     -                 53 143 247     89 225 300   24 164 342      319 499            11 337 298      225 606 267            

Tevékenység 

 Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 
bekezdése szerinti helyi közügyek, 

valamint helyben biztosítható 
közfeladatok körében ellátandó 
helyi önkormányzati feladatok  

 Településüzemeltetés   Egészségügyi alapellátás 
Önkormányzati működéssel, 

döntéselőkészítéssel,végrehajtással kapcsolatos 
feladatok 

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

Közfoglalkoztatás

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási kiadások alaptevékenységenként 2022.

 Kulturális szolgáltatás, könyvtári ellátás, helyi 
közművelődési tevékenység  

1



4. melléklet

Hulladékgazdál
kodás

Sport, ifjúsági 
ügyek

Rovat
rend

Kiadások megnevezése

 Közutak, 
hidak alagutak  
üzemeltetése, 

fenntartása 
045160  

 Város és 
községgazdálko

dási egyéb 
szolgáltatások 

066020 

 
Önkormányz

atok 
általános 
igazg. tev. 

011130 

 Zöldterület 
kezelés 066010 

Köztemető 
fenntartás és -

működtetés 
013320

Közvilágítás 
064010

Támogatási 
célú 

finanszírozási 
műveletek 
(technikai) 

018030

 
Önkormányza

tok 
elszámolásai a 

központi 
költségvetéss

el 018010 

Család és 
nővédelmi eü. 

gondozás 
074031

Fogorvosi 
alapellátás 

072311

Háziorvosi 
alapellátás 

072111

 
Közművelődé

s-
hagyományos 

közösségi 
kulturális 
értékek 

gondozésa 

 Könyvtári 
állomány 

gyarapítása, 
nyilvántartása 

082042 

 Közművelődés - 
közösségi és 
társadalmi 
részvétel 

fejlesztése 
082091 

Nem veszélyes 
hulladék 
kezelése, 

ártalmatlanítás
a 051040

 Szabadidősport-
(rekreációs sport-
) tevékenység és 

támogatása 
081045

K1 Személyi juttatások 11 822 600 11 378 068 1 741 900 9 814 170 2 214 880 2 355 260

K2
Munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális 
hozzáárulási adó

1 487 957 1 485 705 229 502 1 279 829 291 269 309 762

K3 Dologi kiadások 3 366 880 7 345 533 1 423 670 147 050 3 870 000 468 145 223 690 538 210 309 571 763 533 1 373 230 121 920 533 950

K4 Ellátottak pénzbeli 
juttatásai

K5 Egyéb működési célú 
kiadás

1 850 000 22 043 675 570              4 937 900 167 980 400 000

K5 Egyéb működési célú 
kiadás tartalék

17 688 022

K6 Beruházás 78 105 28 685 513
285 445

K7 Felújítás 36 038 191 17 079 170

Költségvetési kiadások 
összesen

39 483 176 85 958 795 12 863 773 1 423 670 2 118 452 3 870 000 22 043 675 570              11 562 144 5 161 590 538 210 309 571 3 269 682 4 038 252 289 900 1 219 395

K9 Finanszírozási kiadás 1 823 178

 Költségvetési és 
finanszírozási kiadások 
összesen 

39 483 176 85 958 795 12 863 773 1 423 670 2 118 452 3 870 000 22 043 675 1 823 748 11 562 144 5 161 590 538 210 309 571 3 269 682 4 038 252 289 900 1 219 395

Létszám 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

ebből közfoglalkoztatott

Kulturális szolgáltatás, könyvtári ellátás, helyi közművelődési tevékenység 

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási kiadások alaptevékenységenként 2022.

Tevékenység 

 Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 
bekezdése szerinti helyi közügyek, 

valamint helyben biztosítható 
közfeladatok körében ellátandó 
helyi önkormányzati feladatok  

Önkormányzati 
működéssel, 

döntéselőkészítéssel,végr
ehajtással kapcsolatos 

feladatok 

Egészségügyi alapellátás Településüzemeltetés 

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

Ft-ban

Rovat
rend

Kiadások megnevezése

Hosszabb 
időtartamú 

Köz 
foglalkoztatás 

041233

Közfoglalkoztat
ási 

mintaprogram 
041237

Intézménye
n kívüli 

gyermekétk
eztetés 
104037

Egyéb szociális 
és 

természetbeni 
ellátások, 

támogatások 
(szociális 

ösztöndíjak) 
107060

Összesen

K1 Személyi juttatások 300 000 8 974 586 48 601 464

K2
Munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális 
hozzáárulási adó

19 499 764 590 5 868 113

K3 Dologi kiadások 3 479 810 44 850 24 010 042

K4 Ellátottak pénzbeli 
juttatásai

11 176 000 11 176 000

K5 Egyéb működési célú 
kiadás

29 400 125

K5 Egyéb működési célú 
kiadás tartalék

17 688 022

K6 Beruházás 4 872 899 33 921 962

K7 Felújítás 53 117 361

Költségvetési kiadások 
összesen

319 499 18 091 885 44 850 11 176 000 223 783 089

K9 Finanszírozási kiadás 1 823 178

 Költségvetési és 
finanszírozási kiadások 
összesen 

319 499 18 091 885 44 850 11 176 000 225 606 267

Létszám 13,00 21,00

ebből közfoglalkoztatott

13,00 13,00

 Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 
bekezdése szerinti helyi közügyek, 

valamint helyben biztosítható 
közfeladatok körében ellátandó 
helyi önkormányzati feladatok  

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási kiadások alaptevékenységenként 2022.

Tevékenység 

Közfoglalkoztatás Szociális ellátások

 A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási 
rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet

 kormányzati funkció szerinti besorolás (funkció szám és megnevezés)  
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5. melléklet

 Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT 

2022. évi eredeti 
előirányzat

2022. I. né 
módosított 
előirányzat

2022. II. né 
módosított 
előirányzat

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -                              2 646 600              33 017 890                

B5 Felhalmozási bevételek 56 400                       56 400                   56 400                       

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -                              -                           -                               

Költségvetési bevételek 56 400                       2 703 000              33 074 290                

B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 52 999 104               55 328 903            53 965 033                

B8 Finanszírozási bevételek 52 999 104               55 328 903            53 965 033                

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 53 055 504               58 031 903            87 039 323                

  Ft-ban 

 ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT 

2022. évi eredeti 
előirányzat

2022. I. né 
módosított 
előirányzat

2022. II. né 
módosított 
előirányzat

K6 Immateriális javak beszerzése Office vállalati programcsomag 267 970                     267 970                 358 830                     

K6 Informatikai eszköz beszerzés -                              2 200                      192 192                     

K6 MFP-OTF/2020 Óvodai sportterem fejlesztés -                              -                           269 240                     

K6 Starmunka 2022. Fűnyíró traktor beszerzés saját forrás 373 680                     4 872 899              4 872 899                  

K6 MFP-ÖTIK/2021 ÖK tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 18 170 129               18 170 129            18 170 129                

K6 MFP-ÖTIK/2021 ÖK tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése saját forrás 3 011 986                 3 011 986              3 011 986                  

K6 Tárgyi eszköz beszerzés 2 205 197                 2 205 197              2 221 402                  

K6 MFP-OJKJF/2021 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése 20 111                       20 111                   128 062                     

K6 MFP-KOEB/2022 Kommunális eszköz beszerzése -                              -                           4 619 117                  

K6 MFP-UHK/2022 Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer, építése, felújítása (Tass 
39/19 hrsz. és Előd u. 39/18 hrsz.) felújítása

-                              -                           78 105                       

K6 Beruházás 24 049 073               28 550 492            33 921 962                

K7 MFP-UHK/2022 Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer, építése, felújítása (Tass 
39/19 hrsz. és Előd u. 39/18 hrsz. felújítása)

-                              474 980                 13 420 697                

K7 MFP-OJKJF/2021 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése 629 740                     629 740                 629 741                     

K7 MFP-ÖTIK/2021 ÖK tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 4 801 140                 4 801 140              4 801 140                  

K7 MFP-ÖTIK/2021 ÖK tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 889 071                     889 071                 889 071                     

K7 MFP-OTF/2020 Óvodai sportterem fejlesztés 268 183                     268 183                 -                               

K7 MFP-SZLOSZL/2022 Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése -                              -                           10 300 751                

K7 BMÖFT/6-8/2021 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 19 055 551               19 055 551            19 055 551                

K7 BMÖFT/6-8/2021 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása saját forrás 3 362 746                 3 362 746              3 371 443                  

K7 Havaria építési rekonstrukció -                              -                           458 467                     

K7 TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése -                              -                           190 500                     

K7 Felújítás 29 006 431               29 481 411            53 117 361                

K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -                              -                           -                               

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás -                              -                           -                               

Költségvetési kiadások 53 055 504               58 031 903            87 039 323                

K9 Finanszírozási kiadások -                              -                           -                               

K9 Finanszírozási kiadások -                              -                           -                               

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 53 055 504               58 031 903            87 039 323                

 FELHALMOZÁSI MÉRLEG 

Rovat szám

Rovat szám Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási bevételek

1



5. melléklet

 Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT 

2022. évi eredeti 
előirányzat

2022. I. né 
módosított 
előirányzat

2022. II. né 
módosított 
előirányzat

B11 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 
általános támogatása

51 270 283            51 270 283              53 143 247            

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
fejezeti kez. Mezei őrszolgálat

1 080 000              1 080 000                1 080 000              

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
fejezeti kez. EMMI Kulturális bérfejlesztés támogatása

-                           749 868                   749 868                 

B16 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól védőnő 8 492 490              8 492 490                8 492 490              

B16 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól fogorvos 4 937 900              4 937 900                4 937 900              

B16 Bursa Hungarica ösztöndíj elszámolás -                           40 000                     40 000                    

B16 Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás bevétele 
Startmunka

-                           3 705 994                6 838 078              

B1 Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás bevétele 
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

-                           -                            319 499                 

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 65 780 673            70 276 535              75 601 082            

B34 Magánszemély kommunális adója 5 000 000              5 000 000                5 000 000              

B35 Helyi iparűzési adó 19 000 000            19 000 000              19 000 000            

B36 Pótlék, bírság -                           21 820                     164 342                 

B3 Közhatalmi bevételek 24 000 000            24 021 820              24 164 342            

B4 Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke 3 383 484              3 383 484                3 581 253              

B4 Működési bevételek 3 383 484              3 383 484                3 581 253              

Költségvetési bevételek 93 164 157            97 681 839              103 346 677          

B81 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 36 186 196            33 856 397              35 220 267            

B8 Finanszírozási bevételek 36 186 196            33 856 397              35 220 267            

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN            129 350 353                 131 538 236               138 566 944    

 Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT 

2022. évi eredeti 
előirányzat

2022. I. né 
módosított 
előirányzat

2022. II. né 
módosított 
előirányzat

K1 Személyi juttatások 40 067 551            44 932 991              48 601 464            

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó 5 178 511              5 651 885                5 868 113              

K3 Dologi kiadások 22 141 205            22 898 767              24 010 042            

K4 Elátottak pénzbeli juttatásai 11 126 000            11 126 000              11 176 000            

K5 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 
teljesülése

-                           570                           570                         

K5 Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok egyéb működési célú 
végleges támogatás kiadásai EFOP

-                           755 000                   755 000                 

K5 Járóbeteg ellátás, ügyelet működési támogatása 4 590 456              4 590 456                4 590 456              

K5 Többcélú Társulás működési célú támogatása érdekeltségi hozzájárulás 977 391                 977 391                   977 391                 

K5 Óvoda működési célú támogatása 1 302 828              1 302 828                1 302 828              

K5 Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása 14 268 000            14 268 000              14 268 000            

K5 Bursa Hungarica 150 000                 150 000                   150 000                 

K5 Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos) 4 937 900              4 937 900                4 937 900              

K5 Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre 1 583 950              1 583 950                2 417 980              

K5 Tartalékok 23 026 561            16 539 320              17 688 022            

K5 Egyéb működési célú kiadás 50 837 086            45 105 415              47 088 147            

Költségvetési kiadások 129 350 353          129 715 058           136 743 766          

K9 Finanszírozási kiadások -                           1 823 178                1 823 178              

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN            129 350 353                 131 538 236               138 566 944    

Rovat szám

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

Rovat szám

Működési költségvetési és finanszírozási bevételek

Működési költségvetési és finanszírozási kiadások

1



5. melléklet

 Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT 

2022. évi eredeti 
előirányzat

2022. I. né módosított 
előirányzat

2022. II. né 
módosított 

B1 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 
támogatása

51 270 283                        51 270 283                    53 143 247             

B1 Egyéb működési célú támogatás Mezőőri feladatok 1 080 000                           1 080 000                      1 080 000               

B1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
fejezeti kez. EMMI Kulturális bérfejlesztés támogatása

-                                        749 868                          749 868                  

B1 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól 8 492 490                           8 492 490                      8 492 490               

B1 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól 4 937 900                           4 937 900                      4 937 900               

B1 Bursa Hungarica ösztöndíj elszámolás -                                        40 000                            40 000                     

B1 Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás bevétele 
Startmunka

-                                        3 705 994                      6 838 078               

B1 Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás bevétele 
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

-                                        -                                   319 499                  

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 65 780 673                        70 276 535                    75 601 082             

B3 Magánszemély kommunális adója 5 000 000                           5 000 000                      5 000 000               

B3 Helyi iparűzési adó 19 000 000                        19 000 000                    19 000 000             

B3 Pótlék, bírság -                                        21 820                            164 342                  

B3 Közhatalmi bevételek 24 000 000                        24 021 820                    24 164 342             

B4 Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke 3 383 484                           3 383 484                      3 581 253               

B4 Működési bevételek 3 383 484                           3 383 484                      3 581 253               

Működési célú költségvetési bevételek 93 164 157                        97 681 839                    103 346 677          

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -                                        2 646 600                      33 017 890             

B5 Felhalmozási bevételek 56 400                                56 400                            56 400                    

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -                                        -                                   -                            

Felhalmozási célú költségvetési bevételek -                                        2 703 000                      33 074 290             

Költségvetési bevételek öszesen 93 220 557                        100 384 839                  136 420 967          

B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 36 186 196                        33 856 397                    35 220 267             

B8 Működési célú finanszírozási bevételek 36 186 196                        33 856 397                    35 220 267             

B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 52 999 104                        55 328 903                    53 965 033             

B8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 52 999 104                        55 328 903                    53 965 033             

Finanszírozási bevételek összesen 89 185 300                        89 185 300                    89 185 300             

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 182 405 857                      189 570 139                  225 606 267          

Rovat 
szám

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Költségvetési és finanszírozási bevételek

1



5. melléklet

Ft-ban

 ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT  ÖNKORMÁNYZAT 

2022. évi eredeti 
előirányzat

2022. I. né módosított 
előirányzat

2022. II. né 
módosított 

K1 Személyi juttatások 40 067 551                        44 932 991                    48 601 464             

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó 5 178 511                           5 651 885                      5 868 113               

K3 Dologi kiadások 22 141 205                        22 898 767                    24 010 042             

K4 Elátottak pénzbeli juttatásai 11 126 000                        11 126 000                    11 176 000             

K5 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 
teljesülése

-                                        570                                  570                          

K5 Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok egyéb működési célú 
végleges támogatás kiadásai EFOP

-                                        755 000                          755 000                  

K5 Járóbeteg ellátás, ügyelet működési célú támogatása 4 590 456                           4 590 456                      4 590 456               

K5 Többcélú Társulás működési célú támogatása gyermekjóléti szolg., 
érdekeltségi hozzájár.

977 391                              977 391                          977 391                  

K5 Óvoda működési célú támogatása 1 302 828                           1 302 828                      1 302 828               

K5 Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása 14 268 000                        14 268 000                    14 268 000             

K5 Bursa Hungarica 150 000                              150 000                          150 000                  

K5 Egyéb vállalkozás működési célú támogatása 4 937 900                           4 937 900                      4 937 900               

K5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 583 950                           1 583 950                      2 417 980               

K5 Képviselői alap tartalék 1 699 064                           1 639 064                      1 349 064               

K5 Vis maior tartalék 500 000                              500 000                          500 000                  

K5 Tartalékok 20 827 497                        14 400 256                    15 838 958             

K5 Egyéb működési célú kiadás 50 837 086                        45 105 415                    47 088 147             

Működési célú költségvetési kiadások 129 350 353                      129 715 058                  136 743 766          

K6 Beruházás 24 049 073                        28 550 492                    33 921 962             

K7 Felújítás 29 006 431                        29 481 411                    53 117 361             

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás -                                        -                                   -                            

Felhalmozási célú költségvetési kiadások 53 055 504                        58 031 903                    87 039 323             

Költségvetési kiadások összesen 182 405 857                      187 746 961                  223 783 089          

K9 Finanszírozási kiadások -                                        -                                   -                            

Működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások -                                        -                                   -                            

Finanszírozási kiadások összesen -                                        1 823 178                      1 823 178               

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 182 405 857                      189 570 139                  225 606 267          

Rovat 
szám

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Költségvetési és finanszírozási kiadások

2



Ft-ban

Kormányzati 
funkció

Fő
Törvény szerinti 

illetmények 
K1101

Béren kívüli 
juttatások K1106-

K1107-1109-
K1110; K1113

Választott 
tisztviselők 
juttatásai, 

Munkavégzésre 
irányuló egyéb 

jogviszony K121-
K122

Összesen

011130 
Önkormányzatok 
ált. igazgatási 
tevékenysége 1,00 8 887 480 8 887 480
011130 
Önkormányzatok 
ált. igazgatási 
tevékenysége 1 238 496 1 238 496
011130 
Önkormányzatok 
ált. igazgatási 
tevékenysége 1 252 092 1 252 092
011130 
Önkormányzatok 
ált. igazgatási 
tevékenysége 1,00 11 378 068 11 378 068

066020 Város és 
községgazdálkodási 
egyéb szolgáltatások 1,00 3 891 700 50 000 3 941 700

066020 Város és 
községgazdálkodási 
egyéb szolgáltatások 1,00 3 231 400 50 000 3 281 400

066020 Város és 
községgazdálkodási 
egyéb szolgáltatások 1,00 3 231 400 1 368 100 4 599 500

066020 Város és 
községgazdálkodási 
egyéb 
szolgáltatások 
összesen: 3,00 10 354 500 1 468 100 0 11 822 600
074031 Család és 
nővédelmi 
egészségügyi 
gondozás 1,00 7 932 195 1 537 389 344586 9 814 170
082042 Könyvtári 
állomány 
gyarapítása, 
nyilvántartása 1,00 2 164 880 50 000 2 214 880

082091 
Közművelődési - 
közösségi és 
társadalmi részvétel 
fejlesztése 1,00 2 305 260 50 000 2 355 260

013320 Köztemető 
fenntartás és 
működtetés 1,00 1 691 900 50000 1 741 900

041233 Hosszabb 
időtartamú 
közfoglalkoztatás 1,00 300 000 300 000
041237 
Közfoglalkoztatási 
mintaprogram 13,00 8 858 561 116025 8 974 586

ÖNKORMÁNYZAT 
ÖSSZESEN 21,00 33 607 296 3 271 514 11 722 654 48 601 464

K i m u t a t á s   a 2022. évi bérjellegű juttatásokról

6. melléklet



7. melléklet

 Ft

Megnevezés  Ellátottak pénzbeli juttatásai K48 rovatszám 

Települési támogatás 
lakhatáshoz kapcsolódó

3 603 125                                                                        

Rendkívüli települési támogatás 150 000                                                                           

Települési támogatás temetési 
költségek mérséklésére

52 875                                                                              

Települési támogatás 
életkezdési juttatás

370 000                                                                           

Települési támogatás 
iskoláztatási támogatás

3 400 000                                                                        

Települési támogatás fűtési 
támogatás

3 400 000                                                                        

Köztemetés 200 000                                                                           

Ellátottak pénzbeli juttatásai 
összesen

11 176 000                                                                      

 Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai 2022. évi módosított 
előirányzata 



 8. melléklet

Forintban

Jogcímek Magyarország 2022. évi 
központi költségvetéséről szóló 2021. 

évi XC. törvény alapján

Éves 
meghatározot

t összeg Ft

2022. 
január 4%

2022. 
január 8%

2022. 
február 8%

2022. 
március 8%

2022. 
április 8%

2022. május 
8%

2022. 
június 8%

2022. július 
8%

2022. 
augusztus 

8%

2022. 
szeptember 

8%

2022. 
október 8%

2022. 
november 

8%

2022. 
december 

8%
2022. év 100%

I.4.1.1.1.2. Településüzemeltetés-
zöldterület-gazdálkodás támogatása 
kiegészítő támogatással emelt összeg 3 694 600 143 237 300 116 295 568 295 568 295 568 295 568 295 568 295 568 295 568 295 568 295 568 295 568 295 567 3 694 600

I.5.1.1.1.3. Településüzemeltetés-
közvillágítás támogatása  kiegészítő 
támogatással emelt összeg 14 338 000 547 840 1 172 720 1 147 040 1 147 040 1 147 040 1 147 040 1 147 040 1 147 040 1 147 040 1 147 040 1 147 040 1 147 040 1 147 040 14 338 000

I.6.1.1.1.4. Településüzemeltetés-
köztemető támogatása  kiegészítő 
támogatással emelt összeg 1 561 790 50 712 136 702 124 943 124 943 124 943 124 943 124 943 124 943 124 943 124 943 124 943 124 943 124 946 1 561 790

I.7.1.1.1.5. Településüzemeltetés-közutak 
támogatása  kiegészítő támogatással 
emelt összeg 4 161 815 159 678 339 740 332 946 332 946 332 946 332 946 332 946 332 946 332 946 332 946 332 946 332 946 332 937 4 161 815

I.9.1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok 
támogatása  kiegészítő támogatással 
emelt összeg 8 500 000 320 000 700 000 680 000 680 000 680 000 680 000 680 000 680 000 680 000 680 000 680 000 680 000 680 000 8 500 000

I.10.1.1.1.7. Lakott külterülettel 
kapcsolatos feladatok támogatása 1 001 700 37 842 82 362 80 136 80 136 80 136 80 136 80 136 80 136 80 136 80 136 80 136 80 136 80 136 1 001 700

I.2.1.1.1A települési önkormányzatok  
működésének támogatása összesen 33 257 905 1 259 309 2 731 640 2 660 633 2 660 633 2 660 633 2 660 633 2 660 633 2 660 633 2 660 633 2 660 633 2 660 633 2 660 633 2 660 626 33 257 905

I.22.1.3.1. A települési önkormányzatok 
szociális és gyermekjóléti feladatainak 
egyéb támogatása 10 926 000 437 040 874 080 874 080 874 080 874 080 874 080 874 080 874 080 874 080 874 080 874 080 874 080 874 080 10 926 000

I.50.1.4.2. Szünidei étkeztetés 
támogatása 39 330 1 573 3 146 3 146 3 146 3 146 3 146 3 146 3 146 3 146 3 146 3 146 3 146 3 151 39 330

I.53.1.5.2. Települési önkormányzatok 
egyes kulturális feladatainak 
támogatása 3 131 395 125 256 250 512 250 512 250 512 250 512 250 512 250 512 250 512 250 512 250 512 250 512 250 512 250 507 3 131 395

Összesen: 47 354 630 1 823 178 3 859 378 3 788 371 3 788 371 3 788 371 3 788 371 3 788 371 3 788 371 3 788 371 3 788 371 3 788 371 3 788 371 3 788 364 47 354 630

Polgármester illetménye és 
költségtérítése emeléséhez kapcsolódó 
támogatás a 9/2022.(I.14.) Korm.rend. 
alapján 3 915 653 3 915 653 3 915 653

2021. évi XC törvény I. mell. IX Helyi 
Önkormányzatok támogatásai fejezet 4. 
2022. évi iparűzési adókedvezménnyel 
kapcsolatos önkormányzati támogatás 1 872 964 1 872 964

Központi költségvetési 
támogatás mindösszesen 51 270 283 1 823 178 3 859 378 7 704 024 3 788 371 3 788 371 3 788 371 5 661 335 3 788 371 3 788 371 3 788 371 3 788 371 3 788 371 3 788 364 53 143 247

A 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet 4. sz. melléklet c) pontja alapján a nettó finanszírozás ütemezése 2022Önkormányzatok működési támogatásai B11



Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzőjétől 
 
 

Előterjesztés 
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. augusztus 31-i ülésére 
 
Tárgy: Rendelet-alkotás a helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Idén is lehetőségünk van iskoláztatási támogatásként megállapítható települési támogatás 
nyújtására. Az erre a célra és az év vége felé esedékes fűtési támogatás céljára rendelkezésünkre 
álló előirányzat összege együttesen kb. 7 150 000,-Ft. 
 
Javaslatunk az, hogy a fenti előirányzat nagyságrendileg felét fordítanánk jelenleg iskoláztatási 
támogatásra. Ebből az összegből biztosítható lenne 25 000,-Ft összegű iskoláztatási támogatás, 
alapul véve azt, hogy ismereteink szerint Pusztaszeren jelenleg 60 fő általános iskolás van, és kb. 
70 fő folytat középiskolai tanulmányokat. 
 
A fenti előirányzat másik része – a korábbi évek gyakorlatát követve – a nyugdíjasok részére év vége 
felé megállapításra kerülő fűtési támogatás fedezetét biztosíthatná. Mostani számításaink szerint 300 
fő 65 év feletti lakos részére akár 13 000,-Ft összegű támogatás is megállapíthatónak tűnik. Ettől a 
gyakorlattól eltérve mindenképpen megfontolásra javasoljuk, hogy az őszi hónapok folyamán 
kibontakozó ismereteink alapján a várhatóan jelentős mértékben megemelkedő gáz- és 
villanyszámlák következtében nehéz anyagi helyzetbe kerülő lakosaink részére dolgoznánk ki 
differenciált támogatási konstrukciót. 
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy kiemelt figyelemmel a támogatotti kör 
létszámára és a támogatási összeg nagyságára a mellékelt önkormányzati rendelet-tervezetet 
szíveskedjenek megtárgyalni, és a tárgybani önkormányzati rendeletet szíveskedjenek megalkotni. 
 
Pusztaszer, 2022. augusztus 23. 
 
 
 
 dr. Jaksa Tibor 

jegyző 
 



RENDELET-TERVEZET! 
 

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

……/2022.(…………) önkormányzati rendelete 
 

a helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában 
foglalt felhatalmazás alapján Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének Előkészítő 
Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 

A helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9/A. §-a helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„9/A. § 

(1) A 3. § e) pontja szerinti települési támogatásra 2022. évben az a háztartásonkénti egy személy 
jogosult, aki saját háztartásában 
a) a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda Pusztaszeri Telephelye tanulójának, 
b) testi vagy szellemi fogyatékosságából adódóan más oktatási intézmény iskolalátogatási 

igazolással igazolt tanulójának, vagy 
c) középfokú oktatási intézmény iskolalátogatási igazolással igazolt nappali tagozatos 

tanulójának 
neveléséről gondoskodik. 

(2) A 3. § e) pontja szerinti települési támogatás összege tanulónként egyszeri 25 000,-Ft. 

(3) Az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti iskolalátogatási igazolásnak a polgármesterhez történő 
benyújtási határideje 2022. szeptember 19. 

(4) A 3. § e) pontja szerinti települési támogatást a jogosult részére a polgármester hivatalból, külön 
kérelem nélkül – de az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti esetben az iskolalátogatási igazolás 
birtokában – állapítja meg, és gondoskodik arról, hogy 
a) az (1) bekezdés a) pontja alapján jogosultak részére 2022. szeptember 13-ig, 
b) az (1) bekezdés b) és c) pontja alapján jogosultak részére 2022. szeptember 26-ig kifizetésre 

kerüljön.” 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon 
hatályát veszti. 
 
 
 
 
 

Máté Gábor 
polgármester 

dr. Jaksa Tibor 
jegyző 

 





……/2022.(………)Kt. határozat 
 
Tárgy: A gyermekétkeztetés tervezett térítési díjainak véleményezése 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Soós Mihály egyéni vállalkozó árajánlatát 
a gyermekétkeztetés díjaira vonatkozóan az előterjesztés szerinti tartalommal tudomásul veszi, és 
tisztelettel felkéri 
a) a Szeged-Csanádi Egyházmegyét (Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóságot), hogy a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és 
az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (4) 
bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda Pusztaszeri 
Telephelye vonatkozásában, valamint 
b) Kistelek Város Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel 
a Kisteleki Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde Csizmazia György Tagóvodája vonatkozásában 
a mellékelt árajánlat szerint állapítsa meg a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság 
4.) Kisteleki Polgármesteri Hivatal 
5.) Irattár 









HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 
módosítás 

Amely létrejött egyrészről 
Pusztaszer Községi Önkormányzata (6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45., adószám: 15726700-1-06, 
statisztikai számjel: 15726700-8411-321-06, képviseli: Máté Gábor polgármester) mint a 
kötelező közszolgáltatást megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), másrészről 
 
Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhelye: 6728 Szeged, Városgazda sor 1. 
képviseli: Makrai László ügyvezető igazgató, bankszámla: 12001008-01561765-00100008, 
KSH – statisztikai számjele: 2595417-3821-572-06 cégjegyzékszáma: 06-09-022850, adószáma: 
25595417-2-06), mint Közszolgáltató (továbbiakban: Közszolgáltató) (továbbiakban együttesen: 
Felek) között ……………… napján, az alábbi feltételekkel: 
 
1. Felek között 2017. szeptember 27. napján – közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül, a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 9.§ (1) bekezdés i) pontjában foglaltak 
alapján- 2017. október 01. napjától 2022. szeptember 30. napjáig terjedő határozott időre 
közszolgáltatási szerződés jött létre Pusztaszer Község közigazgatási területén az 
ingatlanhasználóknál keletkező települési hulladék kezelésére. 
 
2. Felek az 1. pontban megjelölt szerződést közös megegyezéssel a hulladékról szóló 2012. 
évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban Ht.) 92/H. § (4) bekezdése alapján úgy módosítják, hogy 
a Felek között létrejött közszolgáltatási szerződés 2023. június 30. napjáig hatályos. 
 
3. A 2. pontnak megfelelően a közszolgáltatási szerződés III. pontja az alábbiak szerint 
módosul: 
A Felek egyezően rögzítik, hogy jelen szerződés 2017. október 01-jén lép hatályba és hatálya 
2023. június 30-ig tart. 
 
4. Jelen szerződés módosításban nem szabályozott kérdések tekintetében továbbra is a Felek 
között 2017. szeptember 27. napján létrejött közszolgáltatási szerződés rendelkezései az 
irányadók. 
 
5. A szerződés módosítást elolvasás és értelmezés után a felek, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt helybenhagyólag aláírják.  
 
6. Jelen szerződés módosítás a 385/2014. (XII.31.) Korm.rendelet 3/A. pontja alapján előírt 
miniszteri jóváhagyást követően válik hatályossá.  
 

7. Jelen szerződés ……..eredeti példányban készült, amelyből …..példány a 
Megrendelőt,…..példány a Közszolgáltatót és egy példány a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért felelős minisztert illeti meg. 
 
Szeged, 2022.    
 
……………………………..……  ………..…………………………………….. 
Pusztaszer Községi Önkormányzat  Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

    Máté Gábor       Makrai László 
       polgármester           ügyvezető igazgató 



FELEK KÖZÖS KÉRELME ÉS NYILATKOZATA  
A 385/2014. (XII. 31.) KORMÁNYRENDELET  

3/A.§ (1)-(3) BEKEZDÉSE ALAPJÁN 
 
Tekintettel arra, hogy Pusztaszer Községi Önkormányzata (6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45., 
adószám: 15726700-1-06, statisztikai számjel: 15726700-8411-321-06, képviseli: Máté Gábor 
polgármester) mint a kötelező közszolgáltatást megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), 
másrészről 
Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhelye: 6728 Szeged, Városgazda sor 1. 
képviseli: Makrai László ügyvezető igazgató, bankszámla: 12001008-01561765-00100008, KSH – 
statisztikai számjele: 2595417-3821-572-06 cégjegyzékszáma: 06-09-022850, adószáma: 25595417-
2-06), mint Közszolgáltató (továbbiakban: Közszolgáltató) (továbbiakban együttesen: Felek) 
között 2022………….napján hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítás jött létre, 
amely a közszolgáltatás ellátásába bevont vagyonelemekre irányuló olyan szerződéses jogviszony, 
amelynek eredménye, hogy a vagyonelemmel rendelkezni jogosult alanyának személye megváltozik 
a szerződéses jogviszony létesítéséhez Miniszter előzetes jóváhagyása szükséges. 
 
A Felek nyilatkoznak, hogy jelen szerződésben meghatározott közszolgáltatási jogviszony: 
 
- hozzájárul a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátási színvonalának fenntartásához vagy 
technológiai fejlesztéséhez, innovációjához, 
 
Indokolás: A jelen kérelem tárgyát képező közszolgáltatási szerződés módosítása hozzájárul és 
elengedhetetlenül szükséges Pusztaszer Község hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységének 2023. 
június 30. napjáig történő fenntartásához. 
 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 92/H. § (6) pontjának teljesülése: 
 
A Közszolgáltatási szerződés II.1. pontja alapján:  
A jelen szerződés alapján a Közszolgáltató Megrendelő közigazgatási területén belül a rendszeres 
hulladékszállításba bevont, helyi közszolgáltatással ellátott ingatlanokon összegyűjtött települési 
szilárd hulladék rendszeres begyűjtését, szállítását, a közszolgáltatás keretében összegyűjtött 
települési hulladék kezelését és ártalmatlanítását, s ekként a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű 
ellátását. 
 
A Közszolgáltatási szerződés II.3. pontja alapján:  
Felek célja, a közszolgáltatás ellátás biztonságának megtartása, javítása mellett a lakosság részére 
egységes, magas színvonalú szolgáltatás biztosítása, a házhoz menő elkülönített szelektív 
hulladékgyűjtési rendszer széles körű kiterjesztése és hatékony működtetése, a rezsicsökkentés 
eredményeinek megőrzése és az Európai Unió által előírt hasznosítási célok maradéktalan teljesítése. 
Megrendelő és Közszolgáltató ennek érdekében is együttműködik a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény (a továbbiakban Ht.) 32/A § (1) bekezdésben meghatározott feladatokra Koordináló 
szervként kijelölt NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen 
Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: Koordináló szerv). Felek jelen közszolgáltatási 
szerződéssel elősegítik az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltak 
végrehajtását. 
 
- nem okozza a közszolgáltatás ellátásának és ezzel összefüggésben a koncessziós jogosultság 
gyakorlásával összefüggő költségek indokolatlan és egyoldalú növekedését. 
 
Megrendelő és Közszolgáltató továbbá közösen nyilatkozik az alábbiakról: 
 
a) A szerződéses jogviszony érintett feleinek, tárgyának és tartalmának bemutatása: 
 
Megrendelő 
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A törzskönyvi alany azonosító adatai: 
Társaság neve:  Pusztaszer Község Önkormányzata 
Székhelye:  6765 Pusztaszer, Kossuth u. 45. 
KRID azonosító:  
Adószám:  
KSH statisztikai számjel:  
Törzskönyvi bejegyzés dátuma:  
 
Alaptevékenység: 8411 Általános közigazgatás 
 
Közszolgáltató: 
 
2016. július 31. napjától a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-ből kiválás útján létrejött a Szegedi 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 193/2016. (V.27.) Kgy. sz. 
döntése és a Cégbíróság határozata alapján. 
 
Alapadatok: 
Társaság neve:  Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
Székhelye:  6728 Szeged, Városgazda sor 1. 
Telephelye:  6728 Szeged III. ker. 01207/28 Sándorfalvi úti Központi Hulladéklerakó 
Alakulás ideje:  2016. május 27. 
Cégjegyzék száma:  06-09-022850 
Adószám:  25595417-2-06 
Bankszámlaszáma:  Raiffeisen Bank 12001008-01561765-00100008 
Tevékenységi köre:  Hulladékgazdálkodás 
Feladatkörébe tartozik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység ellátása az alábbiak szerint: 
 
Közszolgáltatás keretében szerződött településekről vegyesen, rendszeres járatokkal, illetve lomtalanítás során 
gyűjtött települési szilárd hulladék gyűjtése, kezelése.  
Gyűjtőudvarokból, valamint gyűjtőszigetekről (szelektív gyűjtésből származó közszolgáltatás keretében) 
gyűjtött hulladék (papír, műanyag, üveg, fém, stb.) gyűjtése, kezelése. 
Közszolgáltatás keretében települések zöldterületein keletkező, illetve szelektív gyűjtés során begyűjtött 
zöldhulladék hasznosítása. 
Lakossági veszélyes- és elektronikai hulladék hulladékudvaron történő gyűjtése. 
Települési szennyvíziszapok komposztálása. 
Lakosságtól, illetve egyéb szerződött partnertől átvett építési- és bontási hulladék kezelése, hasznosítása. 
Egyéb szerződött partnerektől nem közszolgáltatás keretében átvett ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes 
hulladék kezelése, hasznosítása. 
Illegálisan elhagyott, vagy települési szilárd hulladéklerakókból származó, rekultivációs engedély alapján 
felszámolt lerakókból származó hulladék kezelése, ártalmatlanítása. 
Hulladékkezelő létesítmények üzemeltetése. 
 
A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. közszolgáltatási területéhez tartozó települések és 
tulajdonrészük: 
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Minősítési Engedély 
Száma: PE/KTFO/01287-13/2020 
Érvényessége: 2022.12.31. 
 
Megfelelőségi Vélemény  
Száma:  KP/27896-2/2020 
Érvényessége:  2021.12.31. 
 
A szerződéses jogviszony tárgyának és tartalmának bemutatása: 
 
A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Pusztaszer Község közigazgatási területén 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat lát el. A Közszolgáltató a tevékenységét az 
önkormányzattal kötött hatályos hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján látja el. 
A Felek a Htv. 33-34 §-a és a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 9 § 
(1) bekezdés i) pontja alapján határozott idejű közszolgáltatási szerződést kötöttek egymással, 
melynek célja a település közigazgatási területén keletkező nem veszélyes háztartási és háztartási 
hulladékhoz hasonló hulladék gyűjtése, szállítása, valamint a mindenkori környezetvédelmi előírások, 
normák szerinti ártalmatlanító helyre történő szállítása illetve hasznosítása. 
 
A közszolgáltatási szerződés pályázati eljárás mellőzése mellett, mint konszenzuson alapuló in house 
szerződés jött létre. A közszolgáltatást a Közszolgáltató kizárólagos jelleggel látja el a szerződésben 
rögzített alvállalkozói megkötés mellett. A pályázat nélküli szerződés megkötése a Kbt. 9 § (1) 
bekezdés i/ pontjában rögzítettek szerint történik. 
 
A Közszolgáltató a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére és ártalmatlanítására 
vonatkozóan a szükséges hulladékgazdálkodási közszolgáltatási minősítési engedély és NHKV 
megfelelőségi vélemény birtokában kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést. 
 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítás érvényessége a hatályba lépésétől 2023. 
június 30. napjáig tart. 
 
b) a szerződéses jogviszony okának, jogalapjának és céljának megjelölése: 
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A Felek között 2017. szeptember 17. napján létrejött közszolgáltatás ellátására vonatkozó jogviszony 
meghosszabbítása, annak érdekében, hogy Pusztaszer Község közigazgatási területén belül 2023. 
június 30. napjáig a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása teljeskörű és folyamatos lehessen. 
 
A jóváhagyásra váró közszolgáltatási szerződés módosítás célja, hogy a hatályos jogszabályoknak, 
szakmai követelményeknek, előírásoknak és EU direktíváknak megfelelően meghatározza a települési 
szilárd hulladék gyűjtése, szállítása és ártalmatlanítása vonatkozásában alkalmazandó azon részletes, 
a közszolgáltatást igénybe vevő lakosságra, szervezetekre, továbbá a Közszolgáltatóra és a szerződést 
kötő Megrendelőre vonatkozó jogokat és kötelezettségeket, amelyek alapján a Közszolgáltató a 
hulladék begyűjtését, szállítását és ártalmatlanítását folytatni tudja 2023. június 30. napjáig. 
 
c) a szerződéses jogviszony hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos 
összefüggéseinek - különösen annak szükségessége - és a szerződéses jogviszonytól várt előny 
bemutatása: 
 
A jelen kérelem tárgyát képező közszolgáltatási szerződés hozzájárul és elengedhetetlenül szükséges 
Pusztaszer község hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának folyamatos ellátásához. 
 
d) a szerződéses jogviszonyt tartalmazó dokumentum: 
 

- Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása  

 
e) a módosítandó szerződéses jogviszonyról szóló eredeti dokumentum: 
 

- Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés (kelt: 2017. szeptember 17.) 
 

 
 
Jelen kérelmet és nyilatkozatot a felek átolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt – 
törvényes képviselőik útján – írták alá. 
 
Jelen okirat 5 eredeti példányban készült el, melyből egy eredeti példány a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért felelős minisztert illeti. 
 
 
 
 
Szeged, 2022. ……………… 
 
 
 
 

………………………… 
Pusztaszer Község Önkormányzata 

Megrendelő 
 

……………………… 
Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

Közszolgáltató 
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ELŐTERJESZTÉS 
 

Tárgy: ……….. tulajdonát képező víziközmű vagyon helyzetének 
és az ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek 
teljesítésének áttekintése, valamint döntés a feladatellátási 
kötelezettség és ahhoz kapcsolódó vagyon Magyar Állam 
terhére történő átruházásáról 

Melléklet: ………… Önkormányzat és a Magyar Állam közötti 
átruházási megállapodás tervezete a …………. tulajdonát 
képező víziközművagyonról és azt működtető vagyonról 

Előterjesztő: ………………… polgármester 

 

 

Az előterjesztés a jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelel: 

………………… jegyző 

A napirend zárt ülésen 
tárgyalandó 

Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján 

A döntéshez minősített többség szükséges. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A. AZ ELŐZMÉNYEK ÁTTEKINTÉSE 

 
1. A települési önkormányzat tulajdonát képező víziközmű-vagyon üzemeltetése 

tárgyában létrejött víziközmű-üzemeltetési jogviszony rövid bemutatása 
(vagyonkezelési vagy bérleti üzemeltetési jogviszonyban történik-e, a jogviszony 
mikor jött létre, mekkora a települési önkormányzat tulajdoni részesedése az 
ALFÖLDVÍZ Zrt. törzsrészvényeiből) 

2. A települési önkormányzat tulajdonát képező víziközmű-vagyonra vonatkozóan 
aktuális vagyon értéke…………………. Ft.  

3. Az ALFÖLDVÍZ Zrt. pénzügyi-gazdasági helyzete a Társaság által rendelkezésre 
bocsátott információk alapján az alaptőke leszállítását, valamint az ázsiós tőkeemelést 
követően sem kielégítő, a számítások szerint a Társaság 2021. II. félévében 
felszámolási helyzetbe kerül, ellehetetlenítve a hitelezői igények kielégítését. A 
Társaság jelenlegi helyzetében egy esetleges, lejárt kötelezettségek érvényesítésére 
irányuló jogi eljárás, vagy a pénzmozgásokban a tervezetthez képest bekövetkező, 
akár csekély mértékű eltérés más, a működéshez elengedhetetlen kiadások 
finanszírozását, így a működést lehetetlenítik el. A Társaság gazdasági helyzetének 
ismeretében az alaptőke további leszállítása önmagában nem megoldás a felszámolási 
helyzet elkerülésére és a fizetőképesség helyreállítására nem alkalmas. 

4. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2021. június 21-én 
VKEFFO/2144-5/2021. számon hivatalból vizsgálatot indított közérdekű üzemeltető 
kijelölését megelőző hatósági ellenőrzés lefolytatása – ALFÖLDVÍZ Regionális 
Víziközmű-szolgáltató Zrt. tárgyában. A VKEFFO/2144-16/2021. számú hatósági 
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ellenőrzésről szóló jegyzőkönyvben a Hivatal megállapította, hogy a Vksztv. 32. § (1) 
bekezdésében foglalt közérdekű üzemeltető kijelölésére irányuló eljárás hivatalbóli 
megindításának feltételei jelenleg nem állnak fenn. 

5. A többségi tulajdonos önkormányzatok kezdeményezése megindult az egyeztetés az 
ALFÖLDVÍZ Zrt. integrációjáról. Az ALFÖLDVÍZ Zrt. 2021. augusztus 10-i 
Közgyűlésén hozott döntések eredményeképpen, még aznap aláírásra került az 
ALFÖLDVÍZ Zrt. és a Nemzeti Vízművek Zrt. között az Integrációs Programot 
megalapozó és megindító Együttműködési Megállapodás.  

6. 2021.augusztus 16. napján létrejött a Projekt Irányító Bizottság (továbbiakban: PIB) az 
ALFÖLDVÍZ Zrt, a Nemzeti Vízművek Zrt., továbbá az NVTNM és az 
önkormányzatok delegált tagjaiból. A PIB legfőbb feladatai az Integrációs Program 
részletes feladat- és ütemtervének kidolgozása és végrehajtása, a szükséges 
tranzakciós szerződések előkészítése. 

7. A PIB feladat és hatáskörében eljárva megbízást adott a Pons Válságkezelő Kft.-nek 
az ALFÖLDVÍZ Zrt. pénzügyi-gazdasági, jogi és műszaki átvilágítására. A 
cégértékelési gyorsjelentés 2021.október 29. napjára elkészült, azt a Pons Kft. a PIB 
elé terjesztette. 

8. A PIB a cégértékelési gyorsjelentés nyomán előkészített az integrációs javaslatot, 
valamint az önkormányzati víziközmű ellátási kötelezettség és az ahhoz szükséges, azt 
működtető vagyon Magyar Államra történő átruházásáról szóló megállapodás 
tervezetét elfogadta. 

B. A JOGI HÁTTÉR BEMUTATÁSA: 
 

A víziközmű vagyon jogi helyzete és e vagyonhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek: 
 
1. A víziközmű fogalma:  
 
Olyan közcélú vízilétesítmény, amely 

a) település vagy települések közműves ivóvízellátását, ezen belül az ivóvíztermelést, az 
ehhez kapcsolódó ivóvízbázis-védelmet, az ivóvízkezelést, -tárolást, -szállítást és -
elosztást, felhasználási helyekre történő eljuttatást, mindezekhez kapcsolódóan a 
tűzivíz biztosítását vagy 

b) a közműves szennyvízelvezetés során (egyesített rendszer esetén a csapadékvíz-
elvezetést is ideértve) a szennyvíz felhasználási helyekről történő összegyűjtését, 
elvezetését, tisztítását, a keletkező szennyvíziszap kezelését és a tisztított szennyvíz 
hasznosítását, elhelyezését szolgálja. 

ld.: a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 2. § 
20. pont 
 
2. A víziközművek tulajdoni helyzete 
 
Víziközmű kizárólag az állam vagy települési önkormányzat tulajdonában állhat. 
 
Az állami tulajdonú víziközmű felett az államot megillető tulajdonosi jogok és 
kötelezettségek összességét a Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
gyakorolja. 
 
A víziközmű-vagyon tulajdonjogát az ellátásért felelősök (állam vagy települési 
önkormányzat) egymás között térítésmentesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel 
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átruházhatják. A térítésmentes vagyonátruházás az általános forgalmi adó szempontjából 
közcélú adománynak minősül. 
ld.: Vksztv. 5/H. § (2) bekezdés és a 6. § (1) és (3) bekezdései 
 
3. A víziközműhöz kapcsolódó ellátási felelősség tartalma: 
 
A közműves ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos 
víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzésének kötelezettsége, amely az államot vagy a helyi 
önkormányzatot, mint ellátásért felelőst terheli. 
ld.: Vksztv. 1. § (1) bekezdés c) pont 
 
Víziközmű-szolgáltatási feladatok tartalma: 
- víziközmű-működtetés: a víziközmű üzemeltetésével, valamint a víziközmű-fejlesztéssel 

kapcsolatos tevékenységek összessége, 
- víziközmű-fejlesztés: víziközműre irányuló olyan beruházási vagy felújítási 

tevékenység, mely célja szerint: 
 új víziközmű létesítését,  
 a meglévő víziközmű bővítését,  
 rekonstrukcióját és  
 pótlását is magába foglalhatja, 

A fentieken túl az ellátásért felelős kötelezettsége a víziközműhöz kapcsolódóan az alábbi 
feladatok elvégzése is: 
 
 köteles megteremteni a víziközmű-szolgáltatás infrastrukturális előfeltételeit, ennek 

keretében pedig: 
 víziközművet létesít és tart fenn,  
 a nem önkormányzati vagy állami tulajdonban álló víziközmű tulajdonjogát megszerzi,  
 nyilvántartja a tulajdonában álló víziközműveket, 
 víziközmű-fejlesztés útján gondoskodik a víziközmű-szolgáltatás folyamatos, az előírt 

minőségi paraméterekkel történő biztosításáról, 
 végrehajtja a jogszabályokból és a hatósági határozatokból a rá háramló feladatokat. 

 az ellátási területen köteles gondoskodni arról, hogy a felhasználók a víziközmű-
szolgáltatást az igényelt mennyiségben, minőségben és szolgáltatási színvonalon igénybe 
tudják venni; 

 kiválasztja a víziközmű üzemeltetését ellátó víziközmű-szolgáltatót, és a víziközmű 
vagyon üzemeltetésére üzemeltetési jogviszonyt létesít 

 a víziközmű-szolgáltató útján gondoskodik a közműves ivóvízigények kielégítéséről, a 
szennyvíz törzshálózatba bocsátott szennyvizek elvezetéséről, tisztításáról és 
környezetvédelmi követelmények szerinti elhelyezéséről, 

 figyelemmel kíséri a víziközmű-szolgáltató üzemeltetési szerződésből és jogszabályból 
fakadó víziközmű-üzemeltetési tevékenységét és az e célra rendelt pénzeszközök 
felhasználását 

ld.: Vksztv. 2. § 21. és 22. pontok továbbá a Vksztv. 5/F. § (1)-(3) bekezdései 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban Mötv.) 13. § (1) bekezdés 21. pont szerint a helyi önkormányzat feladatát 
képezi víziközmű-szolgáltatás biztosítása akkor, ha a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 
rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. 
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A fentiek alapján is megállapítható, hogy ……………………. ÖNKORMÁNYZATA 
…………………….közigazgatási területén belül a víziközmű-szolgáltatás biztosítása 
tekintetében ellátásért felelősnek minősül. 
 
4. A fel nem használt víziközmű-fejlesztési források helyzete 
 

A Vksztv. 5/H. § (4) bekezdése alapján Az önkormányzati tulajdonban álló víziközmű-vagyon 
(2) vagy (3) bekezdés szerinti átruházásához kapcsolódóan a 18. § szerinti víziközmű-
fejlesztésre fel nem használt források tulajdonjoga a korábbi ellátásért felelőstől 
nyilvántartási értéken történő átvezetéssel, térítésmentesen az államra száll. A fejlesztési 
források átadás-átvételéről az érintett önkormányzat és az állam képviseletében eljáró 
szervezet írásban megállapodik. 
 

 
C. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ VÍZKÖZMŰVAGYON 

FORGALOMKÉPESSÉGE: 
 
A helyi önkormányzat tulajdonában álló víziközmű a helyi önkormányzat korlátozottan 
forgalomképes törzsvagyonát képezi.  
 
ld.: a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 5. § (5) 
bekezdés a) pont 
 
E korlátozottan forgalomképes törzsvagyon-elem és annak részei ugyanakkor az állam javára 
átruházhatók; ennek lehetőségét teremti meg ugyanis általános jellegű szabályozással az Nvt. 
14. § (1) bekezdése, speciális jellegű szabályozással pedig a fent már idézett Vksztv. 5/H. § 
(2) bekezdése.  
 

D. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE A 
TULAJDONÁBAN ÁLLÓ VÍZIKÖZMŰVAGYON ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ 
ELLÁTÁSI FELELŐSSÉG ÁTRUHÁZÁSA TEKINTETÉBEN 
 
2020 decemberében az állami víziközmű-stratégiai célkitűzésekkel összhangban létrejött a 
100%-os állami tulajdonban álló Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a 
továbbiakban: NVZrt.), amely cég arra hivatott, hogy az állami tulajdonú víziközmű felett, 
valamint az állami tulajdoni részesedésekhez kapcsolódóan az államot megillető tulajdonosi 
jogok és kötelezettségek összességét gyakorolja. 
 
A Vksztv. módosításával megnyílt annak a lehetősége, hogy az önkormányzat az őt terhelő 
ellátási felelősséget az NVZrt. útján a Magyar Államra ruházza át.  
 
A jogszabály rendelkezései, illetve a PIB javaslat alapján az ellátási felelősség Magyar Állam 
általi átvételére csak akkor kerülhet sor, ha ezzel együtt az önkormányzat a tulajdonában álló 
víziközmű-vagyont, továbbá e vagyon működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges, meglévő 
informatikai és egyéb eszközök tulajdonjogát is átruházza a Magyar Állam javára 
térítésmentes vagyonátadás címén, valamint az önkormányzat tulajdonát képező 
ALFÖLDVÍZ Zrt. törzsrészvényeknek a Magyar Állam javára történő ingyenes átruházása is 
megtörténik. 
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A Magyar Állam képviseletében eljáró NV Zrt. a víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó 
ellátásért felelősség átadásához kapcsolódóan Integrációs Programot dolgozott ki az ellátásért 
felelős önkormányzatok közreműködésével. 
 
Az Integrációs Programban történő részvétel az ökormányzatok részéről teljesen önkéntes 
alapon történik, vagyis a jelen előterjesztés mellékletét képező átruházási megállapodásban 
kizárólag akkor vesz részt, ha erről a Képviselő-testület meghozza a jelen előterjesztés részét 
képező határozati javaslat szerinti határozatát. 
 
Az Integrációs Program soron következő lépése, hogy az ellátásért felelős önkormányzatok a 
tulajdonukban álló víziközmű és azt működtető vagyont ingyenesen a Magyar Államra 
ruházzák a jelen előterjesztés mellékletét képező megállapodás keretében. 
 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé 
(ld.: következő oldal): 



6 
 

 

E. HATÁROZATI JAVASALAT 
 
1. ……………………………..ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete kinyilvánítja 

azon szándékát, miszerint az őt terhelő víziközmű-szolgáltatás biztosítása 
vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettségének a Magyar Államra történő 
átruházására irányuló Integrációs Programban részt kíván venni. 

 

2. ……………………………… ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete kinyilvánítja, 
hogy az előterjesztés részeként a Képviselő-testület elé terjesztett  

- a víziközmű vagyon és az azt működtető vagyon,  

- az átadással érintett víziközmű-rendszer üzemeltetését szerződéses jogviszony alapján 
ellátó ALFÖLDVÍZ Zrt.-ben fennálló társasági részesedés ingyenes átruházásáról, 
valamint  

- az átruházással érintett víziközmű vagyonhoz tartozó, víziközmű-fejlesztésre fel nem 
használt források tulajdonjogának térítésmentesen, nyilvántartási értéken történő 
átvezetéséről  

szóló megállapodás tervezetét megismerte, annak tartalmával egyetért, ennek 
megfelelően felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a jelen határozat 1. pontjában 
megjelölt cél megvalósítása érdekében azt aláírja és az átruházáshoz szükséges 
jognyilatkozatokat megtegye. 

 

3. ……………… ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a jelen 
határozat 1. pontjában megjelölt cél megvalósítása érdekében a polgármesternek 
felhatalmazást ad a jelen határozat 2. pontjában megjelölt megállapodás nyomán a 
víziközmű vagyon és az azt működtető vagyon, továbbá az ALFÖLDVÍZ Zrt.-ben 
fennálló társasági részesedés Magyar Állam részére történő ingyenes átadására. 

 

 
Felelős:  ……………………….. polgármester 
Határidő:  azonnal és folyamatos 

 



ALFÖLDVÍZ Zrt. - Integrációs Program 
PROJEKT IRÁNYÍTÓ BIZOTTSÁG 

TÁJÉKOZTATÓJA 

az ALFÖLDVÍZ Zrt. valamennyi Részvényese részére 

Tárgy: Tájékoztatás az ALFÖLDVÍZ Zrt. átvilágítása alapján a PIB által jóváhagyott 
integrációs javaslatról, az integrációban részt vevő önkormányzat és az NV Zrt. között 
kötendő tranzakciós szerződés tervezetéről, továbbá a tranzakciós szerződés 
megkötéséhez szükséges önkormányzati intézkedésekről 

Tisztelt Részvényes! 

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. 2021. augusztus 10-i Közgyűlésén hozott döntések 
eredményeképpen aláírásra került az ALFÖLDVÍZ Zrt. és a Nemzeti Vízművek Zrt. 
között az Integrációs Programot megalapozó és megindító Együttműködési Megállapodás 
(a továbbiakban: Együttműködési Megállapodás), továbbá 2021. augusztus 16. napján 
létrejött a Projekt Irányító Bizottság az ALFÖLDVÍZ Zrt, a Nemzeti Vízművek Zrt., 
továbbá az NVTNM és az önkormányzatok delegált tagjaiból, melynek kiemelt feladata 
az Integrációs Program feladat- és ügyrendjének kialakítása és végrehajtása. 

Ezúton ismételten hangsúlyozni kívánjuk, hogy az integráció minden esetben a 
tulajdonos önkormányzatok önkéntes részvételén, az integráció által elérhető előnyök 
mérlegelésén alapul és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 
rendelkezéseivel összhangban elsősorban azt célozza, hogy az érintett településeken a 
víziközmű-szolgáltatás feltételeinek biztosítására — az ellátásbiztonság 
folyamatosságának megőrzésével, illetve fokozásával — a jelenleginél hatékonyabb 
keretek között kerüljön sor. Az integrációs eljárás célja, hogy az önkormányzatok ellátási 
felelőssége és az ahhoz rendelt víziközmű, valamint az azt működtető vagyon 
térítésmentesen a Magyar Állam tulajdonába és kezelésébe kerüljön. 
 
Az ALFÖLDVÍZ Zrt. a Pons Kft. részére 2021. augusztus 26-án megkötött szerződésben 
megbízást adott a Társaság pénzügyi-gazdasági, jogi, műszaki átvilágítására. 2021. 
október 29. napi lezárással a Pons Kft. elkészítette cégértékelési gyorsjelentését, mely az 
integrációs javaslat alapját képezi. 

Továbbá az önkormányzatok önkéntes adatszolgáltatása révén megtörtént az 
önkormányzati víziközmű vagyon előzetes, de nem teljeskörű felmérése. 

A Pons Kft. cégértékelési gyorsjelentését a PIB elfogadta. 
 
A PIB elkészítette az ALFÖLDVÍZ Zrt. és a Társaság szolgáltatási területén működő 
víziközművek állami integrációjára vonatkozó javaslatát, melyet az alábbiakban 
ismertetünk. 
 
 



Az Integrációs javaslat 
1. Az integrációs eljárás legfőbb célja, hogy az önkormányzatok ellátási felelősséghez 

rendelt víziközmű, valamint az azt működtető vagyon térítésmentesen a Magyar 
Állam tulajdonába és kezelésébe kerüljön. Az eljárás része továbbá annak rögzítése, 
hogy az önkormányzat víziközmű-szolgáltatás ellátási felelőssége a víziközmű 
vagyon átadásával átszáll a Magyar Államra. Az államra, mint ellátásért felelősre 
történő tulajdonjog-átruházás esetén az állam képviseletében a Nemzeti Vízművek 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság jár el. 

2. Az ALFÖLDVÍZ Zrt.-ben levő többségi tulajdoni hányad (minimum 75%+1) 
megszerzése kulcsfontosságú a tekintetben, hogy a Magyar Állam tulajdonosi 
joggyakorlója, az NV Zrt. lehetőséget kapjon az ALFÖLDVÍZ Zrt. döntéshozatalára 
meghatározó befolyással bírni. Ennek feltétele, hogy az integrációban részt vevő 
települési önkormányzat térítésmentesen átruházza az államra, mint új ellátásért 
felelősre az átadással érintett víziközmű-rendszer üzemeltetését szerződéses 
jogviszony alapján ellátó víziközmű-szolgáltatóban fennálló társasági részesedését. 

3. Első lépésben gondoskodni szükséges az ALFÖLDVÍZ Zrt. Ptk. szerinti jegyzett tőke 
/saját tőke arány elvárt mértékére való rendezésről. A tőkerendezésre 2,65 MRD Ft 
forrásbevonás javasolt. 

4. Továbbá az Integrációs Program kiemelt célja, hogy az NV Zrt. a Vksztv. által 
biztosított, de fel nem használt forrásokat átvegye és adekvát felhasználását biztosítsa. 
A folyamatban lévő fejlesztések felügyelete kulcsfontosságú, annak érdekében, hogy 
a biztosított források elszámoltatható módon kerüljenek felhasználásra.  

5. Fontos feladatot jelent az ALFÖLDVÍZ Zrt. mint víziközmű-szolgáltató fenntartható, 
hatékony működésének kialakítása. A többségi tulajdonosi pozícióval a Magyar 
Államnak lehetősége nyílik a társaság strukturális átalakítására, valamint gazdasági 
modellváltásra, ezzel biztosítva a társaság jövőbeni gazdaságosabb működtetését. 

6. Az állami gondoskodásba fektetett közbizalom megóvása és közfeladat maradéktalan 
ellátása érdekében kulcsfontosságú cél az ALFÖLDVÍZ Zrt. ellátási területén a 
víziközmű szolgáltatás biztonságos, fenntartható működtetése.  
A gazdasági modellváltás útján a leendő többségi tulajdonosra hárul majd a társaság 
tartozásainak kiegyenlítéséhez, pénzügyi kötelezettségeihez szükséges források 
biztosítása, továbbá az amortizálódott víziközmű működtető eszközök szükséges 
fejlesztése, pótlása, valamint az állami tulajdonú regionális víziközmű társaságok 
bérszínvonalára történő ütemezett felzárkóztatás.  

7. Az ALFÖLDVÍZ Zrt. üzemeltetési területén megvalósult, folyamatban levő vagy 
előkészítés, tervezés alatt levő projektek állami átvételére - vizsgálatot követően - 
egyedi megállapodások megkötését javasoljuk, az alábbiakra figyelemmel. 
A Társaság üzemeltetési területén 2012-2017 között KEOP pályázati program 
keretében 132,81 milliárd forint összegű víziközmű beruházás valósult meg, amelyből 
50 milliárd forintot meghaladó forrást vízminőség javító projektek megvalósítására 
számoltak el.  
A KEOP program időszaka 2013-2015 évekre tehető, 2015. decemberi támogatási 
ciklus zárással. Ennek eredményeképpen 2015. év végéig 13 db projekt került 
lezárásra az ALFÖLDVÍZ Zrt. üzemeltetési területén, 58 db ivóvíz kezelési 
technológia valósult meg. A 13 db ivóvízminőség-javító projektből egyetlen 



előkészítésében és tervezésében nem működött közre közvetlenül a Társaság 
azonban, mint a művek leendő üzemeltetője a szükséges szakmai támogatását 
biztosította a projektek kivitelezése során. A projektek legnagyobb hányadában az 
integráció során, a megvalósítási fázisában került üzemeltetői státuszba a Társaság. 
Néhány projekt esetében pedig már a műszaki átadásátvételt követően lett üzemeltető 
az ALFÖLDVÍZ Zrt. 

Tranzakciós szerződés tervezete 

Tájékoztatásul jelen levelünkhöz mellékeljük továbbá a tranzakciós szerződés tervezetét. 
Kérjük, hogy az egyedi, önkormányzati átadói adatokkal a szerződés tervezetét töltsék fel, 
azok visszaküldését kérjük az integracio@nvmzrt.hu e-mail címre a tranzakciós 
tárgyalások előkészítése és mielőbbi lefolytatása érdekében. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a megküldött szerződés-tervezet törzsanyagában a 
tranzakciós tárgyalások lezárultáig szövegmódosításokat nem áll módunkban elfogadni. 

 

A tulajdonos önkormányzatok részéről Mötv. 42.§ 16. pontja értelmében előzetes testületi 
döntést kíván a víziközmű és azt működtető vagyon, továbbá a részvények államra történő 
ingyenes átruházása. A Nemzeti Vízművek Zrt. az integrációban résztvevő 
önkormányzatokkal várhatóan 2021. december 20. és 2022. január 30. napja között tervezi 
az átruházási megállapodások megkötését, azonban ehhez előzetesen szükséges, hogy a 
tulajdonos önkormányzatok polgármesterei már rendelkezzenek az átruházási szerződés 
megkötéséhez és az átruházás lebonyolításához szükséges testületi felhatalmazással. 

 
A tranzakciós szerződés megkötéséhez szükséges önkormányzati lépések 
 
Az integrációs folyamatok támogatása esetére, a szükséges testületi döntés 
előkészítéséhez segítséget nyújtva, mellékelünk egy előterjesztési minta iratot, valamint 
az ALFÖLDVÍZ Zrt. részvényeinek átruházásához szükséges forgatmány mintát. 
 
A hatályos Ptk. a nyomdai úton előállított részvények átruházása esetére megkívánja a 
szerződésben történt tulajdonjog átruházás mellett a részvények tényleges, fizikai 
átadását, birtokbaadását is. Ezt forgatmány útján lehet megtenni. (Ptk. 6:569. § (2) bek.) 
E rendelkezés értelmében az integrációban részt vevő önkormányzatoknak az integrációs 
megállapodás aláírásával egyidőben szükséges átadnia az NV Zrt. részére fizikailag is a 
tulajdonában és birtokában álló névre szólóan kiállított ALFÖLDVÍZ Zrt. 
törzsrészvényeket. Ezt esetünkben teljes forgatmány útján teheti meg. (Ptk. 6:569. § (3) 
bek.) 
 
Amennyiben az előállított nyomdai értékpapír úgy került kiállításra, hogy a hátoldalán 
szerepel már a forgatmány minta, úgy oda kell felvinni az NV Zrt., mint új tulajdonos és 
bírtokos adatait. Amennyiben nem szerepel forgatmány minta a részvény hátlapján, úgy 
toldaton szükséges nyilatkoznia, melyhez szükséges mintát szintén csatoljuk. 
 



 
Előzőek kapcsán fontos kihangsúlyozni, hogy az NV Zrt. részéről még meg kell 
hozni a kapcsolódó tulajdonosi döntéseket és a tervezetek, minta iratok megküldése 
kizárólag a tranzakciós szerződések előkészítését és az egyeztetési folyamat 
meggyorsítását szolgálja. 
 
 
Az Integrációs Program sikere érdekében továbbra is kérjük szíves együttműködésüket. 
 

Kelt: Budapest, 2021. november 26. 

 

 Üdvözlettel:  
 

                                                                                                    Volencsik Zsolt elnök 
Projekt Irányító Bizottság 
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M E G Á L L A P O D Á S  
 
 
amely létrejött egyrészről  
 

……… Önkormányzata (székhely: …………….; PIR azonosító: ……………….; 
képv.: …………….. polgármester), mint átruházó (a továbbiakban együttesen: 
Átruházó vagy Átadó) 

 
másrészről 
 

a Magyar Állam képviseletében eljáró Nemzeti Vízművek Zrt. (székhely: 1118 
Budapest, Homonna utca 2-4.; cégjegyzékszám: 01-10-141112; adószám: 28950334-
2-43; képv.: Volencsik Zsolt Mihály), mint átvevő (a továbbiakban: NV Zrt. vagy 
Átvevő) 

 
továbbiakban Felek között, az alulírott napon, az alábbi feltételek szerint, ……………… 
Önkormányzata …………………. számú határozata alapján. 

 
A Felek megállapítják, hogy az Átadó és az Átvevő mindketten tagjegyzék szerinti tagjai a 
Gyulai Törvényszék Cégbíróságán 04-10-001580 cégjegyzékszámon nyilvántartott 
ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak 
(székhely: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.). Átadó a 
társaságban............................................................%-os tulajdoni hányadot megtestesítő 
………….. db részvény tulajdonosa. A Magyar Állam 2021.11.17. napján 28,3436% 
tulajdoni hányaddal rendelkezik az ALFÖLDVÍZ Zrt.-ben. 

 
 

I. Preambulum – előzmények 
 

 
Az ALFÖLDVÍZ Zrt. pénzügyi-gazdasági helyzete az alaptőke leszállítását, valamint az 
ázsiós tőkeemelést követően sem volt kielégítő, a számítások szerint a Társaság 2021. II. 
félévében felszámolási helyzetbe került volna, ellehetetlenítve a hitelezői igények kielégítését. 
A Társaság jelenlegi helyzetében egy esetleges, lejárt kötelezettségek érvényesítésére irányuló 
jogi eljárás, vagy a pénzmozgásokban a tervezetthez képest bekövetkező, akár csekély 
mértékű eltérés más, a működéshez elengedhetetlen kiadások finanszírozását, így a működést 
lehetetlenítik el. A Társaság gazdasági helyzetének ismeretében az alaptőke további 
leszállítása önmagában nem megoldás a felszámolási helyzet elkerülésére és a fizetőképesség 
helyreállítására nem alkalmas. 2020 decemberében az állami víziközmű-stratégiai 
célkitűzésekkel összhangban létrejött a 100%-os állami tulajdonban álló NV Zrt., amely cég 
arra hivatott, hogy az állami tulajdonú víziközmű felett, valamint az állami tulajdoni 
részesedésekhez kapcsolódóan az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek 
összességét gyakorolja. Az ALFÖLDVÍZ Zrt. helyzetét felismerve a társaságban részvényes 
önkormányzatok egy része integrációs megkereséssel fordult az NV Zrt.-hez. Ennek alapján 
az ALFÖLDVÍZ Zrt. és a Nemzeti Vízművek Zrt. együttműködési megállapodást kötött 
annak érdekében, hogy az ALFÖLDVÍZ Zrt. ellátási területén a víziközmű szolgáltatás 
működtetésére megoldási javaslatot dolgozzanak ki. 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban. Vksztv.) 
2021.06.13. napján hatályba lépett módosítása értelmében az ellátásért felelős önkormányzat a 
víziközmű-vagyon, illetve a tulajdonában álló víziközmű működtető eszköz tulajdonjogát 
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térítésmentesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel is átruházhatja az államra, ha a 
víziközmű-rendszeren kizárólagos vagy az állammal közös tulajdonnal rendelkezik.  

 
Az ALFÖLDVÍZ Zrt. és az NV Zrt. között létrejött Együttműködési megállapodás célja az 
volt, hogy rögzítésre kerüljenek benne azok a keretek, amelyeken belül a Felek 
együttműködnek az integrációs célok előkészítése során, azok elérése érdekében, az alábbi 
területeken: 

a) Az ALFÖLDVÍZ Zrt. vagyoni, pénzügyi, műszaki és jogi átvilágítása (a továbbiakban 
összefoglalóan: Átvilágítás), valamint az Átvilágítás feltételeinek, menetének és az 
azzal kapcsolatosan felmerülő költségek viselésének meghatározása. 

b) Az Átvilágítás eredményeként létrejövő jelentés észrevételezése, jóváhagyása 
módjának meghatározása. 

c) Az átvilágítási jelentés alapján a Feleknek az integráció további folyamatára 
vonatkozó közös javaslatának, az integráció feltételeit is tartalmazó megállapodások 
tervezetének összeállítása (a továbbiakban: Integrációs Javaslat). 

 
Az ALFÖLDVÍZ Zrt. jogi, pénzügyi-vagyoni és műszaki szempontú átvilágítása megtörtént, 
mely az alábbi területeket ölelte fel: 
 

a) a Társaság jogi átvilágítása; 
b) a Társaság pénzügyi átvilágítása; 
c) a Társaság tagjainak tulajdonában, de az ALFÖLDVÍZ Zrt. üzemeltetésében 

(különösen vagyonkezelésében, bérletében) álló víziközművek műszaki átvilágítása; 
d) a Társaság tagjainak tulajdonában álló víziközműveket működtető vagyon átvilágítása; 
e) a Társaság tulajdonában álló működtető eszközök műszaki átvilágítása. 

 
A Projekt Irányító Bizottság az általa elfogadott Átvilágítási Jelentésről, az önkormányzatok 
részére tájékoztatást ad. Az Átadó önkormányzat a kapott tájékoztatások ismeretében úgy 
döntött, hogy részt vesz az integráció további folyamatában, a jelen megállapodás aláírásához 
így mind az Átadó, mind az Átvevő támogató döntése a Felek rendelkezésére áll. 

 
 

 
 

II. Részvény-átruházás 
 
1. Felek rögzítik, hogy az Átruházó kizárólagos tulajdonát képezi az ALFÖLDVÍZ Zrt. 

(székhely: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.) által kibocsátott, 4600 Ft, azaz négyezer-
hatszáz Forint névértékű, névre szóló, … db, …… sorszámú, nyomdai úton előállított, 
általános jogokat biztosító törzsrészvény (a jelen fejezetben a továbbiakban: Részvény). 
 

A jelen szerződéssel Átruházó az Átvevőre ingyenesen átruházza a ……db …… 
sorszámú, nyomdai úton előállított, általános jogokat biztosító törzsrészvényeket. Átvevő 
pedig megszerzi a Részvényt, amelynek az átruházással az Átvevő egyedüli tulajdonosa 
lesz. Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodás hatályba lépésének napjától az Átadó 
tulajdonosi jogai az átadásra kerülő résvények tekintetében megszűnnek és a részvények a 
Magyar Állam tulajdonába kerülnek. A Magyar Állam tulajdonosi jogait a Vksztv. 87/D. § 
értelmében 2021. január 1. napjától a Nemzeti Vízművek Zrt. gyakorolja. 

Átadó kijelenti, hogy az átadott részvények per-, teher- és igénymentesek, illetve harmadik 
személynek nincs olyan joga, mely az Átvevő tulajdonszerzését, tulajdonosi joggyakorlását 
korlátozná, vagy akadályozná. 
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2. Felek rögzítik, hogy Átvevő az ALFÖLDVÍZ Zrt.-nek jelenleg is részvényese, így a 
Részvény átruházásához az ALFÖLDVÍZ Zrt. Alapszabályának 19. §-ában foglaltakra 
tekintettel a részvénytársaság beleegyezése nem szükséges. 
 
A Részvény átruházásával az ahhoz tartozó valamennyi tulajdonosi jog és kötelezettség az 
Átvevőre száll át, aki jogait akkortól gyakorolhatja, amikor a részvénykönyvbe 
tulajdonosként bejegyzésre kerül. 
Felek megállapodnak abban, hogy az Átvevő a jelen megállapodás hatályba lépését 
követően haladéktalanul jogosult és köteles értesíteni az ALFÖLDVÍZ Zrt.-t a jelen 
részvényátruházásról, és kéri az Átadónak a részvénykönyvből való törlését, illetőleg az 
Átvevő részvénykönyvbe történő bevezetését. Átadó a részvénykönyvből való törléséhez 
és Átvevő részvénykönyvbe történő bejegyzéséhez jelen megállapodással kifejezetten és 
visszavonhatatlanul hozzájárul. 
 
Átvevő jogosult jelen megállapodás hatálybalépését követően kezdeményezni az illetékes 
cégbíróságnál a részesedéssel kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlója személyében 
beállt változás átvezetését a cégjegyzékben. 

 

Átadó jelen Szerződés hatálybalépésekor haladéktalanul Átvevő részére, az Átvevő 
nevére szóló forgatmánnyal ellátva, átadja a Részvényeket. 

 

 

III. Víziközművek és víziközmű működtető eszközök átruházása, valamint az 
ellátásért való felelősség 

 
3. Felek rögzítik, hogy az ott megjelölt tulajdoni hányadban és könyv szerinti értéken az 

Átruházó tulajdonát képezik a jelen megállapodás 1. sz. mellékletében felsorolt 
víziközművek (a jelen fejezetben a továbbiakban: Víziközművek) és a jelen megállapodás 
2. sz. mellékletében felsorolt víziközmű működtető eszközök (a jelen fejezetben a 
továbbiakban: Működtető Eszközök). 

 

4. A jelen szerződés hatályba lépésének napjával Átruházó az Átvevőre ingyenesen 
átruházza, Átvevő pedig megszerzi a Víziközművek és a Működtető Eszközök 
tulajdonjogát. Átadó kijelenti, hogy az átadott Víziközművek és Működtető Eszközök a 
jelen megállapodásban rögzítetteken túlmenően per-, teher- és igénymentesek, illetve 
harmadik személynek nincs olyan joga, mely az Átvevő tulajdonszerzését, tulajdonosi 
joggyakorlását korlátozná, vagy akadályozná. 
 

5. Felek vállalják, hogy amennyiben a Víziközművek vagy a Működtető Eszközök 
bármelyike tulajdonjogának átruházáshoz valamely további nyilatkozat megtétele 
szükséges, azt egymás felhívására haladéktalanul megteszik. 
 

6. Felek rögzítik, hogy Átvevő a Magyar Állam, így a Vksztv. 6. § (1) bekezdése alapján a 
Víziközművek tulajdonjogának megszerzése a számára megengedett, a Nemzeti 
Vízművek Zrt. ugyanezen § (3) bekezdése alapján jár el. 
 

7. Felek rögzítik, hogy a Víziközművek és a Működtető Eszközök tulajdonjogának az 
Átvevőre történő átszállásával, az azt követő napon, a Vszktv. 5/H. § (6) bekezdése 
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alapján ellátásért felelősként az Átvevő lép az Átruházó helyébe. Átvevő kijelenti, hogy az 
ellátásért felelős jogait és kötelezettségeit ismeri, azok gyakorlását vállalja. 
 

8. Az Átadó, mint korábbi ellátásért felelős a víziközmű-vagyon tulajdonjogának átszállását 
követően haladéktalanul átadja az Átvevő, mint új ellátásért felelős részére a Vksztv. 61. § 
(1) bekezdése szerinti adatokat, valamint minden egyéb olyan adatot, amely az érintett 
víziközmű-rendszerhez kapcsolódóan az ellátásért felelős kötelezettségeinek teljesítéséhez 
szükséges. 

 

 
IV. Járulékos kérdésekkel kapcsolatos rendelkezések 

 
9. Az ellátásért való felelősség átszállására, valamint Vksztv. 18.§-ban foglaltakra tekintettel, 

a Vksztv. 5/H. § (4) bekezdése alapján a Felek rögzítik, hogy a víziközmű-fejlesztésre fel 
nem használt források tulajdonjoga a korábbi ellátásért felelős Átadótól nyilvántartási 
értéken történő átvezetéssel, térítésmentesen az Átvevőre száll. Az Átadó a jelen 
szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy az ALFÖLDVÍZ Zrt., mint 
víziközmű-szolgáltató az általa beszedett, de víziközmű-fejlesztésre fel nem használt 
víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegével az Átvevő felé számoljon el és az esetleges 
maradványt az Átvevő részére adja át. 
 

10. Az Átadó kijelenti és szavatol azért, hogy a víziközmű-fejlesztésre fel nem használt 
források nyilvántartási értéke 3. sz. mellékletében szereplő összeggel azonos. 
 

11. Felek rögzítik, hogy az Átadó a 4. sz. mellékletében feltüntetett (lejárt) bérleti díj-
követelést tartja nyilván az ALFÖLDVÍZ Zrt.-vel szemben, amit arra tekintettel nem 
érvényesített eddig, hogy az Átadó maga az ALFÖLDVÍZ Zrt. részvényese. Tekintettel 
arra, hogy a díj kizárólag víziközmű-fejlesztési feladatok finanszírozására fordítható, az 
Átadó az itt körülírt bérleti díj-követelésének általános forgalmi adót nem tartalmazó, 
nettó értékét a jelen megállapodás aláírásával az Átvevőre engedményezi 
 

12. Felek rögzítik, hogy a 5. sz. mellékletében megjelölt víziközművek pályázati 
támogatásból valósultak meg, amely projekt(ek) megvalósítása során az Átvevő az Átadó 
szerződéses jogutódjává válik, a pályázat(ok)ban és a kapcsolódó szerződésekben vállalt 
kötelezettségek Átvevőt terhelik, a jogosultságok őt illetik. Felek az ehhez szükséges 
jognyilatkozatokat kellő időben megteszik, a szükséges jóváhagyásokat beszerzik. 

 
V. Az átadás ellentételezése 

 

13. Felek rögzítik, hogy a II. és III. fejezetben rögzített átruházásokra a jelen fejezetben 
foglaltakra tekintettel ingyenesen, ellenérték nélkül kerül sor. Szintén ingyenesen, 
ellenérték nélkül valósul meg az IV. fejezetben említett engedményezés és jogutódlás. 
 

14. Átvevő vállalja, hogy amennyiben a jelen megállapodás hatályba lép, az ellátásért való 
felelősség terhének átszállásával, az ellátásbiztonság alapelvét szem előtt tartva megkezdi 
az ALFÖLDVÍZ Zrt. konszolidálását. 
 

15. Az Átadó kijelenti, hogy az ALFÖLDVÍZ Zrt.-nek az Átadó részvényesi tulajdonlása 
idején kialakult, a Preambulumban körülírt helyzetére tekintettel a jelen megállapodásban 
foglaltak teljesülése esetén az ALFÖLDVÍZ Zrt.-vel szemben a jelen megállapodás 
hatályba lépésig a bérleti üzemeltetési szerződésből fakadóan, a közmű használatáért járó 
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bérleti díj-követelésének általános forgalmi adó tartalmán és a vagyonhasznosítási 
jutalékon felül új követelést nem támaszt. 

 
VI. Költségviselés 

 
16. A Felek rögzítik, hogy jelen szerződésben vállalt kötelezettségeik teljesítése körében 

felmerült költségeiket maguk viselik. 
 
17. A Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás tárgyát képező részvény-, valamint víziközmű 

és a víziközmű működtető vagyon átruházása az általános forgalmi adó szempontjából 
közcélú adománynak minősül. 

 

VII. Szavatosság 
 

18. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás és mellékletei az Átvilágítás alapján készültek. 
 

19. Felek rögzítik, hogy az Átadó az Átvilágítási foglaltakat a jelen megállapodás aláírását 
megelőzően kellő időben megismerte és lehetőséget kapott arra, hogy feltáró 
nyilatkozatban tájékoztassa Átvevőt a jelen megállapodás tárgyait érintő esetleges 
hibákról. 
 

20. Az Átadó – az előző pontban foglaltakra is figyelemmel – a legjobb tudomása és 
meggyőződése szerint kijelenti és megerősíti, hogy a jelen megállapodás mellékleteiben 
hiánytalanul és megfelelő jellemzőkkel, teljeskörűen került feltüntetésre minden, a jelen 
megállapodás tárgyát képező releváns adat, információ, ami szükséges a jelen 
megállapodás céljának teljesítéséhez, így különösen, de nem kizárólagosan az 
ALFÖLDVÍZ Zrt. által kibocsátott, az Átadó tulajdonában álló részvényekre vonatkozó 
információk, az Átruházó tulajdonát képező víziközművek és víziközmű működtető 
eszközök, víziközmű-fejlesztésre fel nem használt források, bérleti díj-követelések, 
pályázati projekt(ek). 
 
Az Átadó kijelenti továbbá, hogy a jelen megállapodás kapcsán átadott vagy átadandóként 
megjelölt dokumentumok, a megállapodásban és mellékleteiben, továbbá az átadott vagy 
átadandóként megjelölt dokumentumokban szereplő adatok megbízható, teljes körű 
információt tartalmaznak. 
  
Az Átadó szavatol azért, hogy könyveiben a jelen megállapodással átruházott vagyon 
helyes értékkel szerepel. 
 

21. Amennyiben a jelen megállapodásban foglaltak teljesítése során vagy azt követően az 
Átruházó illetékességi területén olyan elmaradt szolgalmi jog alapítás (bejegyzés) 
szükségessége merül fel, ami kártalanítás alapját képezi harmadik személy javára, illetve 
amelyre harmadik személy kártalanítási igényt nyújt be, az Átadó vállalja az ezzel 
szükséges eljárást lefolytatni és a saját költségén a kártalanítási összeget és az ezzel járó 
költségeket a jogosultnak megfizetni, akkor is, ha a szolgalmi jog a Magyar Állam javára, 
az ALFÖLDVÍZ Zrt. joggyakorlásának feltüntetése mellett, kerül bejegyzésre az ingatlan-
nyilvántartásba. 
 

22. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen megállapodásban foglaltak teljesítése 
során vagy azt követően az Átvevő további, rendezetlen jogállású víziközművel érintett 
ingatlan vagy a víziközmű-szolgáltatás ellátásához szükséges vagyonelem létezéséről 
tudomást szerez, úgy vállalja, hogy ezen ingatlan(ok) és más vagyonelemek tulajdonjogát 
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saját költségén rendezi, és az ingatlan(ok)ra vonatkozóan ezt követően külön ingatlan-
nyilvántartási átvezetésre alkalmas megállapodást, az egyéb vagyonelemekre pedig a 
vagyonelem jellegéhez igazodó ingyenes tulajdon-átruházó megállapodást kötnek. 
 
 

23. A jelen fejezetben foglaltak megsértéséből adódóan felmerült felelősség az Átadót a 
szerződés hatályba lépésétől számított 1 évig, a jelen jogügylettel érintett ingatlanok 
kapcsán 5 évig terheli. 

 

VIII. Titoktartás 
 

24. Felek rögzítik, hogy üzleti titoknak minősítik az egymás közötti tárgyalások valamennyi 
részletét, ideértve a szerződés megkötését megelőzően, valamint annak hatálya alatt 
megtett bármely nyilatkozatot. 
 

25. A Felek kötelesek a tudomásukra jutott üzleti titkot és védett ismeretet – a jelen 
megállapodásban foglalt eltérésekkel – titokban tartani. 
 

26. Nem vonatkozik titoktartási kötelezettség olyan információkra, amelyek a másik Fél 
igazolása alapján már az információk átadásakor köztudomásúvá váltak, tehát 

a. nyilvánosságra hozták, 
b. általánosan hozzáférhetővé tették őket, vagy 
c. már az átadás pillanatában általánosan ismertek voltak. 

 
27. A hatályba lépéshez szükséges tájékoztatást az Átvevő jogosult az ALFÖLDVÍZ Zrt. 

további részvényeseivel a jelen szerződéssel azonos tárgyban kötött megállapodásai 
alapján ezen további részvényesek számára megadni. 
 

28. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodásra a köztulajdonban álló gazdasági társaságok 
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 7/I. § (2) bekezdése, valamint 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 27. § (3) bekezdése és 32. §-a vonatkozik. 
 

29. A Felek kötelezettséget vállalnak a bizalmasan kezelendő információk biztonságos 
megőrzésére. A szerződés teljesülésével az írásos információkat, illetve a titoktartási 
kötelezettség tárgyát képező információkat, dokumentumokat teljes egészében vissza kell 
szolgáltatni, illetve át kell adni a másik fél részére, vagy a megegyezés alapján meg kell 
semmisíteni, vagy olyan módon kell megőrizni, hogy illetéktelen harmadik személy 
részére hozzáférhetetlen legyen. 
 

30. A Feleket a titoktartási kötelezettség véghatáridő nélkül köti.  
 

31. A Fél sajátjaként felel minden munkavállalója, megbízottja és az érdekében eljáró 
valamennyi személy titoksértéséért.  
 

32. Az e kötelezettség megszegéséből eredő, teljes közvetett vagy közvetlen kárért a Felek 
korlátozás nélkül felelősséget vállalnak. 
  

IX. Kapcsolódó eljárások 
 

33. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodásban foglaltak teljesülése érdekében szükséges 
hatósági és más bejelentéseket, nyilatkozatokat a megállapodás hatályba lépésétől 
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számított 3 hónapon belül kölcsönösen megteszik és az érintett hatóságok, szolgáltatók és 
más harmadik személyek előtt közösen – vagy ha ez nem szükséges önállóan – eljárnak. 
 
 

34. Felek a jelen megállapodás alapján átadandó ingatlanok kapcsán a tulajdonjog 
átruházásának az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséhez szükséges tartalmi és 
formai követelményeknek megfelelő nyilatkozatukat a jelen megállapodás 6. számú 
mellékletében adják meg. Átvevő a jelen megállapodás hatályba lépését követően jogosult 
ezen mellékletben szereplő nyilatkozatot tulajdonjog bejegyzési kérelemmel az illetékes 
földhivatalhoz benyújtani. Átvevő a jelen megállapodás hatályba lépését követő két 
hónapon belül lép az átruházott ingatlanok birtokába.  
 

35. Felek megállapodnak, hogy az ingatlan-nyilvántartásban az Átadó javára bejegyzett 
szolgalmi jogokra vonatkozóan külön megállapodást kötnek, mely szerint a szolgalmi 
jogok jogosultjaként az ellátásért felelős Magyar Állam kerül bejegyzésre, az 
ALFÖLDVÍZ Zrt., mint szolgalmi joggyakorló feltüntetése mellett. 
 

36. Felek a jelen megállapodás alapján átadandó gépjárművek kapcsán a tulajdonjog 
átruházásának a közúti közlekedési nyilvántartásban történő átvezetéséhez szükséges 
tartalmi és formai követelményeknek megfelelő nyilatkozatukat a jelen megállapodás 7. 
számú mellékletében adják meg. Felek a jelen megállapodás hatályba lépését követően 
jogosultak és kötelesek ezen mellékletben szereplő nyilatkozatot az illetékes hatósághoz 
benyújtani. Átvevő a jelen megállapodás hatályba lépését követő két hónapon belül veszi 
birtokba az átruházott gépjárműveket. 
 

37. Felek a birtokátruházásokról külön jegyzőkönyveket vesznek fel, amelyekben rögzítik a 
releváns körülményeket. A birtokátruházástól kezdődően az Átvevő jogosult a birtokába 
került dolgok hasznainak szedésére, köteles viselni az azzal járó terheket és kárveszélyt. 

 
X. Kapcsolattartás 

 
38. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés hatályát érintő kommunikációjukat 

kizárólag hitelesített elektronikus aláírással ellátott elektronikus okirat elektronikus úton 
történő megküldésével (ideértve az ezen pontban megjelölt e-mail-címre, valamint 
Hivatali Kapun keresztül küldött leveleket) bonyolítják le egymás között. 
 

39. A kézbesítés időpontja a Hivatali Kapun keresztül küldött, tértivevénnyel ellátott 
küldemény esetén a tértivevényen feltüntetett időpont. Felek megállapodnak, hogy 
amennyiben a küldemény Hivatali Kapun keresztül kerül elküldésre, úgy a küldeményben 
foglalt jognyilatkozatot a Hivatali Kapun keresztül való megküldéstől számított öt napon 
belül kézbesítettnek tekintik, attól függetlenül, hogy azt a Fél átvette vagy sem. A Hivatali 
Kapu szolgáltatás – Felektől független – legalább 24 órán keresztül való folyamatos 
elérhetetlenné válása esetén a jelen pontban foglalt határidő az elérhetetlenség idejével 
meghosszabbodik.  
 

40. Felek kötelesek gondoskodni arról, hogy e-mail-ben történő értesítés esetén a címzett Fél 
levelező rendszere automatikus visszaigazolást küldjön az e-mail üzenet címzett 
számítógépén történő megjelenítéséről, illetve annak időpontjáról, amennyiben azt az e-
mail üzenetet küldő Fél kezdeményezte. A kézbesítés időpontja e-mail üzenet esetén az 
automatikus visszaigazolás időpontja, egyéb esetben a továbbítást követő munkanap 8.00 
óra. 
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41. A Felek a jelen megállapodás teljesítésével egymáshoz intézett nyilatkozataik megtételére 
kapcsolattartóként az alábbi személyeket jelölik ki: 

Átadó részéről 

kapcsolattartó: …………………. 
Hivatali Kapu azonosító: ……………………. 
telefonszám: ……………………… 
e-mail: ………………………… 
 

Átvevő részéről 
 

kapcsolattartó: dr. Schieszl Ferenc 
Hivatali Kapu azonosító: 28950334#cegkapu 
telefonszám: +36 30 119 8221 
e-mail: drschieszl.ferenc@nvmzrt.hu 

42. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a másik Felet haladéktalanul, de legalább a 
kapcsolattartói adatok változásának napját 2 (kettő) munkanappal megelőzően értesítik.  
 

43. A Felek a kapcsolattartásra a fentebb jelzett személyek helyett bármikor más személyeket 
jelölhetnek meg, melyről a másik Felet a változást megelőző 2 (kettő) munkanappal 
korábban írásban értesíteni kötelesek. 
 

44. Amennyiben valamelyik Fél pontatlan, téves címet adott meg, illetve elmulasztja 
értesíteni a másik felet a kapcsolattartó személy és kapcsolattartási adatok változásáról és 
emiatt válik sikertelenné a kézbesítés, akkor ennek a felelőssége az értesítést elmulasztó 
Felet terheli. 
 

45. A kapcsolattartói adatok változása nem igényli a Tranzakciós szerződés módosítását. 
 

46. A Felek között a kapcsolattartás kizárólagos nyelve a magyar.  
 

47. A Felek rögzítik, hogy joghatás kiváltására csak a fentiekben meghatározott formában tett 
nyilatkozat alkalmas, erre tekintettel a szóban, illetve ráutaló magatartással megtett 
nyilatkozatokat egymás vonatkozásában a jelen Tranzakciós szerződéssel kapcsolatban 
joghatás kiváltására alkalmatlannak minősítik. 

 
XI. Kommunikáció 

 
48. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban szükségessé váló 

nyilvános nyilatkozattételre az Átvevő jogosult. 
 

XII. Együttműködési kötelezettség 
 

49. A Felek kötelesek a szerződés teljes hatálya alatt egymással együttműködni és a 
szerződésben foglalt rendelkezések teljesítésével kapcsolatban minden lényeges 
információt, felmerült adatot, változást ésszerű határidőn belül a másik Féllel írásban 
közölni, figyelemmel arra, hogy a másik fél jogait és kötelezettségeit 
fennakadásmentesen, késedelem nélkül jogszerűen gyakorolhassa. 
 

50. Bármely Fél kezdeményezésére a másik Fél köteles a szerződés teljesítésével vagy 
értelmezésével kapcsolatos egyeztetési eljárásban részt venni. 
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51. A Felek ezennel kifejezetten vállalják, hogy aláírnak bármely olyan okmányt és 

megtesznek bármely olyan jogi intézkedést és megadnak minden olyan nyilatkozatot, 
amely a jelen szerződés előírásainak teljesítéséhez szükséges. 

 
52. A Fél nem hivatkozhat a tájékoztatási kötelezettség megsértésére olyan jogokkal, 

tényekkel és adatokkal kapcsolatban, amelyeket ismert, közhiteles nyilvántartásból vagy 
más forrásból megismerhető. 
 

53. Az Átadó jelen okirattal vállalja, hogy a Tranzakciós szerződésben foglaltak 
teljesüléséhez szükséges valamennyi információt ésszerű időn belül az NV Zrt. számára 
hozzáférhetővé teszi akkor is, amennyiben az bank-, adó-, üzleti, ügyvédi, ipari, más 
hasonló titoknak vagy védett ismeretnek minősül.  
 

54. Az NV Zrt. kötelezi magát, hogy az így tudomására jutott információt a XI. fejezet 5. 
pontjában foglalt titoktartási kötelezettségének megfelelően kezeli. 
 

55. A Felek vállalják, hogy nem tanúsítanak olyan magatartást, mellyel egymás vagy kapcsolt 
vállalkozásaik jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetnék. 

 
XIII. A nyilatkozatok értelmezése 

 
56. A jognyilatkozatot vita esetén úgy kell értelmezni, ahogyan azt a címzettnek a nyilatkozó 

feltehető akaratára és az eset körülményeire tekintettel a szavak általánosan elfogadott 
jelentése szerint értenie kellett. 
 

57. A nem címzett jognyilatkozatot vita esetén úgy kell értelmezni, ahogyan azt a nyilatkozó 
feltehető akaratára és az eset körülményeire tekintettel a szavak általánosan elfogadott 
jelentése szerint érteni kell. 
 

58. A Felek rögzítik, hogy a jogviszonyból fakadó valamely jogról lemondani vagy abból 
engedni csak kifejezett jognyilatkozattal lehet.  
 

59. A Tranzakciós szerződés egyes feltételeit a megállapodás egészével összhangban kell 
értelmezni.  
 

60. A Fél titkos fenntartása vagy rejtett indoka a szerződés érvényességét nem érinti.  
 

61. A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban titkos fenntartásra vagy rejtett 
indokra egymással szemben nem hivatkoznak, az ilyenre való jogalapítást kifejezetten 
kizárják.  
 

62. A Felek nyilatkozatait nem lehet kiterjesztően értelmezni.  
 

63. Ha valamelyik Fél bármilyen esetben késedelmesen vagy egyáltalán nem gyakorolja 
valamely jogát, úgy az nem tekintendő az adott feltételről, jogról vagy igényről való 
lemondásnak, sem szerződésszegés elfogadásának, az adott jogok vagy igények pedig 
továbbra is gyakorolhatók maradnak. 

 
XIV. Adatkezelés, adatvédelem 
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64. A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, 
kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, 
ideértve különösen, de nem kizárólagosan az Infotv., valamint a GDPR rendelkezéseit. 
 

65. A Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződés teljesítése során személyes adatokat csak 
és kizárólag a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben kezelnek a másik Fél 
munkavállalóiról, közreműködőiről, illetve teljesítési segédjeiről. Ezeket az adatokat 
bizalmasan kezelik, és csak azon munkavállalóik, közreműködőik, illetve teljesítési 
segédjeik részére biztosítanak ezekhez hozzáférést, akik részére ez indokolt és szükséges. 
Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adatokat az Infotv. keretei között teszik 
hozzáférhetővé. A Felek egybehangzóan vállalják, hogy megtesznek minden olyan 
szükséges lépést, ideértve a megfelelő hozzájáruló nyilatkozatok beszerzését is, amely a 
személyes adatok jogszerű kezelése érdekében szükséges lehet. 
 

66. A Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a GDPR 5. cikkében megfogalmazott elveknek 
megfelelően, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) és e) alpontja alapján kifejezetten 
jogszerűnek tekintik mindazon személyes adataiknak a másik Fél általi kezelését, amely 
célból és mértékben ez az adatkezelés a jelen Szerződés teljesítéséhez a másik Félnek 
szükséges. 
 

67. A Felek rögzítik, hogy a személyes adatok kezelésére csak a jelen Szerződés hatálya alatt 
kerül sor. A Felek vállalják, hogy a Szerződésben rögzítettek teljesítését követően 
valamennyi általuk kezelt adatot visszajuttatnak a másik Félnek és a meglévő másolatot 
törlik, vagy a Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott valamennyi személyes adatot 
törlik. 
 

68. A Felek vállalják, hogy megtesznek minden olyan technikai és szervezési intézkedést, 
mely biztosítja az adatkezelés biztonságát, integritását, valamint megtesznek mindent 
annak érdekében, hogy elkerüljék az adatvesztést, valamint harmadik fél jogosulatlan 
hozzáférését. Ezen intézkedéseket olyan megfelelő szinten kell meghozni, amely 
figyelembe veszi a kezelt személyes adatok körét, az egyes fennálló kockázatokat, a 
meglévő technikai lehetőségeket és az intézkedések meghozatalának költségeit. 
 

69. A Felek általi adatkezelés során az általuk elfogadott adatvédelmi tájékoztatóban, illetve 
szabályzatban foglalt rendelkezések is irányadóak. 

 
XV. A szerződés hatálya 

 
70. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor az Átvevő az 

ALFÖLDVÍZ Zrt. további részvényeseivel a jelen szerződéssel azonos tárgyban kötött 
megállapodásai alapján az ALFÖLDVÍZ Zrt. részvényei legalább 75%-a tulajdonának 
tulajdonosává válhat. 
 

71. Az Átvevő haladéktalanul köteles tájékoztatni az Átadót a hatálybalépés feltételének 
teljesüléséről. 
 

72. Jelen szerződés hatályát veszíti, ha 
a) a szerződést a Felek közös akaratukkal megszüntetik, 
b) az arra jogosult Fél a szerződéstől eláll, vagy azt felmondja, 
c) bármelyik Fél jogutód nélkül megszűnik. 
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73. A Felek kölcsönösen kijelentik, hogy nincs tudomásuk olyan külső körülményről, amely a 
szerződés hatályát és a céljának megfelelő teljesülését akadályozná vagy lehetetlenné 
tenné.  
 

74. A Felek kötelezik magukat, hogy haladéktalanul értesítik a másik felet, amennyiben olyan 
körülmény bekövetkezése fenyeget, amely a jelen szerződés hatályát, illetve célja szerinti 
teljesülését akadályozná vagy lehetetlenné tenné. A Felek az értesítés késedelméből eredő 
károkért felelősek.  

 
XVI. A megállapodás módosítása 

 
75. A Felek a jelen szerződést írásbeli formában közös megállapodással módosíthatják. 

 
76. A szerződés módosítását bármely Fél kezdeményezheti. A szerződéskötéskor előre nem 

látható ok miatt beállott körülményt és az ebből származó lényeges és jogos érdeksérelmet 
a kezdeményező Félnek kétséget kizáróan bizonyítania kell. 

 
XVII. A szerződés megszűnése 

 
 

77. A Felek a másik fél súlyos szerződésszegése esetén jogosultak felmondani a szerződést.  
 

XVIII. Lehetetlenülés 
 

78. A szerződés lehetetlenülése esetén a Tranzakciós szerződés megszűnik. 
 

79. A lehetetlenülést észlelő fél köteles a másik Felet késedelem nélkül értesíteni. 
 

80. Lehetetlenülés esetén felek kötelesek egyeztetéseket folytatni annak érdekében, hogy a 
Tranzakciós szerződés vagy annak bármely részlete a szerződés módosításával vagy új 
szerződés megkötésével hatályban maradhasson. 
  

81. A lehetetlenülés tényének késedelmes értesítéséből eredő költségekért a mulasztó fél 
felelős. 
  

82. A lehetetlenüléstől függetlenül a feleket a jelen szerződésből fakadó tájékoztatási, 
együttműködési, titoktartási és adatvédelmi kötelezettségeik változás nélkül terheli. 

 
XIX. Vis maior 

 
83. Vis Maiornak minősül a Felek felelősségi, illetve hatáskörén kívüli, olyan külső, 

elháríthatatlan, kivételes esemény, mely a Felek működésétől független, az adott 
körülmények között nem elhárítható, nem meggátolható, és amely a jelen Tranzakciós 
szerződés teljesítését valamely szerződő Fél számára ideiglenesen vagy véglegesen 
lehetetlenné teszi. 
 

84. A mulasztó Fél nem felelős a mulasztásáért, ha az vis maior eredménye.  
 

85. A Vis Maiorra hivatkozó Fél köteles a másik Felet a vis maior eseményről haladéktalanul, 
illetve, ha a Vis Maior esemény az értesítés lehetőségét kizárja, az értesítés lehetővé 
válását követően haladéktalanul írásban értesíteni. Ezen írásos értesítésnek tartalmaznia 
kell az esemény jellemzőit és annak a szerződéses kötelezettségek teljesítésére gyakorolt 
hatását, valamint a késedelem miatt a kötelezettség teljesítésének várható időpontját. 
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86. Amennyiben a Felek között vita alakul ki arról, hogy egy adott helyzetben Vis Maior 

következett-e be, illetve, hogy adott Fél a szerződést Vis Maior miatt, vagy más okból 
nem tartotta be, Felek elsődlegesen békés úton, tárgyalások során kötelesek megkísérelni 
a vita rendezését, amelynek eredménytelensége esetén Felek jogosultak – az arra irányadó 
szabályok szerint - bírósághoz fordulni. 

 
XX. Részleges érvénytelenség, részleges hatálytalanság 

 
 

87. Felek rögzítik, hogy a II., III. és IV. fejezetben rögzítettek bármelyikének hiányában az 
Átvevő a jelen megállapodást nem kötötte volna meg. Az ezen fejezetekben foglalt 
feltételek teljesülésének hiánya vagy érvénytelensége, hatálytalansága vagy 
végrehajthatatlansága az egész szerződés érvénytelenségét, hatálytalanságát eredményezi. 
Ezen kívül, ha a jelen szerződés bármely további rendelkezése érvénytelen, hatálytalan 
vagy végrehajthatatlan, akkor az csak arra az adott rendelkezésre vonatkozik, és nem 
jelenti az egész szerződés vagy annak bármely más rendelkezésének érvénytelenségét, 
hatálytalanságát vagy végrehajthatatlanságát, a szerződés egyéb rendelkezései teljes 
mértékben érvényben és hatályban maradnak.  
 

88. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az érvénytelen rendelkezés helyett olyan 
érvényes, hatályos vagy végrehajtható rendelkezésben állapodnak meg, amely az 
érvénytelen, hatálytalan vagy végrehajthatatlan rendelkezés céljainak leginkább megfelel. 
 

89. Ha valamely kikötést az egyik Fél érthetetlennek vagy ellentmondónak tekint, köteles 
arról késlekedés nélkül a másik Felet tájékoztatni. Ebben az esetben a Felek kötelesek az 
érthetetlennek vagy ellentmondónak minősített feltételt közösen értelmezni, szükség 
esetén külön írásbeli, közös nyilatkozattal vagy a megállapodás módosításával az 
értelmezési vitát feloldani. 
 

90. Felek kikötik, hogy a valamely Fél által értelmetlennek vagy ellentmondónak minősített 
feltétel csak abban az esetben válik semmissé, ha a felek az értelmezési vitát nem tudták 
vagy nem kívánták feloldani. 

 
XXI. Felelősség 

 
91. Aki a jelen szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. 

Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül 
eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt 
elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. 
 

92. A Fél a vagyonában a szerződés teljesítése során a másik Fél által okozott kár megtérítését 
a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint követelheti. 
 

93. A Felek bármelyik Fél súlyos szerződésszegése esetére kikötik, hogy kifejezetten el 
kívánnak térni a Ptk. 6:143. § (2) bekezdésében foglaltaktól, és a súlyos szerződésszegés 
esetén a jogosult Fél a teljes kárának megtérítését követelheti a kötelezettől.  
  

94. A Fél a közreműködője magatartásáért sajátjaként felel. 
 

95. Felek rögzítik, hogy a VII. (Szavatosság) fejezetben foglalt kötelezettségek bármelyikének 
megsértését súlyos szerződésszegésnek tekintik. 
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XXII. Jogképességi nyilatkozat 

 
96. Az NV Zrt. kijelenti, hogy a magyar jog szerint Magyarországon bejegyzett és a 

jogszabályoknak megfelelően működő, a Magyar Állam képviseletére a Vksztv. 6. § (3) 
bekezdése alapján jogosult gazdasági társaság.  
 

97. Az Önkormányzat kijelenti, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény alapján működő közjogi testület. Az Önkormányzat a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontja szerint 
átlátható szervezet. 
 

98. Az Önkormányzat hitelt érdemlően, az 8. számú mellékletként csatolt határozattal 
igazolja, hogy a képviselő testület az irányadó szabályok szerinti szavazati arányban a 
jelen szerződés megkötése mellett döntött a szerződés tervezetének megismerését 
követően.  
 

99. A Felek kijelentik, hogy a Tranzakciós szerződés megkötésére képviselőik megfelelő 
felhatalmazással rendelkeznek, továbbá részükről a szerződés aláírása nem eredményezi 
más egyéb szerződés vagy jognyilatkozat megsértését, továbbá ilyen eredménnyel járó 
szerződést nem kötnek, ezt eredményező jognyilatkozatot nem tesznek. 

 
XXIII. Vegyes rendelkezések 

 
100. A Felek a jelen szerződésben a Vksztv., a Ptk., a Vagyontv. és az egyéb vonatkozó 

jogszabályok rendelkezéseit megfelelően irányadónak tekintik.  
 

101. A Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződéssel összefüggésben kialakult vitájukat 
elsősorban békés úton, egyeztető tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez 
az egyeztető tárgyalások kezdetétől számított 30 (harminc) napon belül nem vezet 
eredményre, akkor fordulnak az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz. 
 

102. A jelen szerződés mellékletek nélkül  .. oldalból áll. Készült ………….. eredeti, 
egymással mindenben megegyező példányban.  
 

A Felek a jelen szerződés valamennyi pontját egyedileg megtárgyalták, s mint akaratuknak és 
szándékuknak mindenben megfelelőt, elolvasás és értelmezés után, a kellő felhatalmazások 
birtokában aláírták. 
 
 
Kelt ……………, 202…. ………………. napján. 
 
 
 
 …………………………… …………………………… 
 … Önkormányzata Magyar Állam 
 Átadó Átvevő 
 képv.: Képv.: 
 … polgármester NV. Zrt. 
  Volencsik Zsolt vezérigazgató 
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Mellékletek: 

 
1. Víziközmű vagyonelemek tételes listája számviteli nyilvántartási érték 

megjelölésével 
2. Víziközmű működtető vagyonelemek tételes listája számviteli nyilvántartási 

érték megjelölésével 
3. Víziközmű fejlesztésre fel nem használt források kimutatása 
4. ……………… önkormányzat ALFÖLDVÍZ Zrt.-vel szemben fennálló bérletidíj 

tartozásból eredő követeléseinek listája/kimutatása 
5. Pályázati támogatásból megvalósuló/megvalósult víziközmű fejlesztési 

projektek listája/kimutatása 
6. Ingatlan-nyilvántartási változásbejegyzéshez szükséges nyilatkozat minta 
7. Közúti közlekedési nyilvántartásban történő változásbejegyzéshez szükséges 

nyilatkozat minta 
8. ………… önkormányzat …… sz. közgyűlési határozata 

 
 







KIVONAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. január 19-én megtartott nyilvános 
ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
9/2022.(I.19.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Az ALFÖLDVÍZ Zrt.-ben fennálló társasági részesedés ingyenes átruházása 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ingyenesen, térítésmentes 
vagyonátruházás jogcímen átruházza az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság (székhely: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.) által kibocsátott, eredetileg 
14000,-Ft, azaz – Tizennégyezer – forint névértékű, jelenleg 4600,-Ft, azaz – Négyezer-hatszáz – 
forint névértékű, névre szóló, 10 darab, A 271687 – A 271696 sorszámú, nyomdai úton előállított, 
általános jogokat biztosító törzsrészvényt a Magyar Állam képviseletében eljáró Nemzeti Vízművek 
Zrt.-re (székhely: 1118 Budapest, Homonna utca 2-4.; cégjegyzékszám: 01-10-141112; adószám: 
28950334-2-43; képv.: Volencsik Zsolt Mihály). 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Máté Gábor polgármestert, hogy a fenti ügyleti szándéknak 
megfelelő, azt részletezően elkészített külön szerződést aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) Nemzeti Vízművek Zrt. 
4.) Gazdálkodás helyben 
5.) Irattár 



KIVONAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. január 19-én megtartott nyilvános 
ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
10/2022.(I.19.)Kt. határozat 
 
Tárgy: A víziközmű-szolgáltatást és a víziközmű vagyont érintő tranzakciós szerződés módosítása 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Máté Gábor polgármestert, hogy a 
Magyar Állam képviseletében eljáró Nemzeti Vízművek Zrt.-nél (1118 Budapest, Homonna utca 2-
4.) kezdeményezzen – lehetőleg személyes – egyeztető tárgyalást a víziközmű-szolgáltatás 
biztosítása vonatkozásában Pusztaszer Községi Önkormányzat részéről fennálló ellátási 
kötelezettségnek a Magyar Államra történő átruházására irányuló, ennek érdekében a víziközmű 
vagyon és az azt működtető vagyon, valamint az átruházással érintett víziközmű vagyonhoz tartozó, 
víziközmű-fejlesztésre fel nem használt források tulajdonjogának térítésmentesen, nyilvántartási 
értéken történő átvezetéséről szóló megállapodás-tervezet módosítása tárgyában. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) Nemzeti Vízművek Zrt. 
4.) Irattár 
 


