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JEGYZŐKÖNYV 
 

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 
 
Az ülés  

 időpontja: 2022. szeptember 28. 

helye: Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltsége 

6769 Pusztaszer, Kossuth utca 45. 

minősítése: nyilvános 

jellege: rendes 

sorszáma: 2022/11 

 
Jelen vannak: 
 Máté Gábor polgármester 

Bitó Zsolt képviselő 

Katona Mária képviselő 

Kósáné Buknicz Mária képviselő 

Körmendi Zsuzsa képviselő 

Nagy Emese képviselő 

Sági Mihály képviselő 

dr. Jaksa Tibor jegyző 

Tóth Mónika jegyzőkönyv-vezető 

Hiányzik: 

 - 

 
 
 
Máté Gábor polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom a képviselő-testület 
határozatképes, a hét fős tagságból mindenki jelen van. Egy plusz napirendi pont felvételét javaslom, 
a nyolcadik napirendi pontba, ennek megfelelően az utolsó két napirendi pont a kilencedik és tizedik 
helyre csúszik. Kistérségi Társulási Megállapodás jóváhagyása a téma. Nem küldtünk ki anyagot, 
mert nincs értelme. Lényeg az, hogy már egyszer jóváhagytuk 2019-ben ezt csak a kistelekiek 
elfelejtették a Kincstár és a Kormányhivatalok felé átvezetni. Mivel vizsgálat volt náluk, ezért ezt 
hiányolták. Mivel ezt most kell helyre tenniük ezért kell egy újabb dátumos határozat, meg kell 
ismételnünk ezt a dolgot. Egy létező dologra kell újra rámondani, hogy jó. Van-e még javaslat 
esetleg? Aki ezzel a plusz napirendi ponttal együtt elfogadja kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás módja: nyílt 
A szavazás számszerű eredménye: 
7 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
74/2022.(IX.28.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az alábbi napirendi pontok 
megtárgyalását: 
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1.) Döntés a temetői kamerák ügyében 
2.) Rövid- és hosszabb távú közvilágítási takarékossági koncepciók megbeszélése 
3.) 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 

4.) A víziközművek 2023-2037 közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadása 
5.) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi 

fordulójához 
6.) Felkérés a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjának megállapítása 

tárgyában 
7.) A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 
8.) A Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 
9.) Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről 
10.) Kérdések, bejelentések 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) Irattár 
 
 
 
1. napirendi pont: Döntés a temetői kamerák ügyében 
 
Máté Gábor polgármester: Első napirendi pont, döntés a temetői kamerák ügyében. Én kiküldtem 
az előzetes dolgokat, a felmérést az árajánlatokat. Pillanatnyilag ott tartunk, hogy egy vadkamerának 
a célzott beszerelése az folyamatban van. Ez az a lépés, amit most meg tudunk tenni. Én úgy ítélem 
meg, hogy azok az ajánlatok, azzal együtt, amit tudnak szolgáltatni túl drágák, nem éri meg ezzel 
foglalkozni. Azt már elrendeltem, hogy sötétedés időben zárva legyen a temető. Mindenszentek előtti 
szombat, vasárnap és hétfő, kedden nyitva lesz éjszaka is, akkor nem zárjuk be. Ennyit tudunk 
védekezés képpen tenni. A jövőben pedig célzott megfigyelést próbálunk majd alakítani. Vitára 
bocsátom a dolgokat. Egyéb információk mindenkinek a rendelkezésére álltak.  
 
Sági Mihály képviselő: Tisztelt képviselő-testület! A bizottság sokáig foglalkozott ezzel a temető 
üggyel. Marika a tanú rá, itt volt végig. Nekem, Sági Mihálynak, nem, mint a bizottság elnökének 
olyan kifogást emeltem mind a két rendszer ellen, amelyik sok pénzbe kerül, hogy ez a temetőnek 
a 25%-át fedi le. Ráköltünk durván 1 000 000 forintot vagy 800 000-ret és a temető 75%-át nem 
figyeli semmi és akkor döntsük el, hogy a temető melyik részét figyelje, melyik az a 25%. Melyik az 
a 25 sír tulajdonos, akinek a sírját figyelni kell. Én nem tartottam volna, mint Sági Mihály 
igazságosnak, hogy fölszereljük a ravatalozó négy oszlopára hisz az egyik a még beépítendő területet 
pásztázná a másik része pedig néhány sírt pásztáz és a többi részét nem. A ravatalozó elejére 
felhelyezettek pedig hála istennek ott vannak a nyírfák, amely elveszi azt a lehetőséget, hogy teljes 
képet kapjunk. Éppen ezért én semmiféle olyan a mostani árajánlatokat fölszorozva azzal, hogy az 
egész temetőt bekamerázzuk az durván 6 000 000 forint, erre nemhogy most szerintem soha nem 
lesz pénzünk. A bizottságnak is ezt elmondtam. A bizottság végül több alternatíva után pillanatnyilag 
azt támogatja, amit Gábor elmondott, hogy ingyen kapunk most használatra a vadásztársaságtól 
egy vadkamerát. Ezt kipróbáljuk, megnézzük egyáltalán ér-e valamit. A bizottság egyhangúlag ezt 
javasolja, hogy ezt támogassa a képviselő-testület, amit a Gábor elmondott.  
 
Bitó Zsolt képviselő: Kevésbé hasonló véleményen vagyok én is. Vegyük figyelembe, hogy ezek 
az események esetleg számszerűsítve és anyagi értékét tekintve sem olyan jelentősek amiért ekkora 
összeget kellene ráköltenünk. Néhány esetről tudunk évente, ez mondjuk 50-100 000 forintos kár 
okozás lenne. Nyilvánvalóan az erkölcsi, eszmei károkról, ami nem számszerűsíthető nem tudunk 
beszélni, de százszorosát, ezerszeresét költeni egy olyanra, ami nagyon ritkán fordul elő. Maximum 
ilyen vadkamerás történetben tudok én is gondolkodni. Egyébként sem vagyunk jelen pillanatban 
abban az anyagi helyzetben, sokkal nagyobb és fontosabb történetek is szerepelnek ma még itt 
amire pénzügyi erőforrásokat kell találnunk. Én is ennél többet nem javaslok.  
 
Máté Gábor polgármester: Jó, köszönöm. Egyéb hozzászólás?  
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Nagy Emese képviselő: Nekem az lenne a javaslatom és a Misinek is említettem, hogy mi lenne 
akkor hogyha csak egy bejáratát hagynánk a temetőnek és magát a bejáratot kameráznánk. Ki megy 
be, ki jön ki. Természetesen a vadkamera az egy jó, de az is ráláthatna mondjuk csak a bejáratra. 
Nyilván amikor olyan esemény van, mint Mindenszentek akkor nyitva lehet a másik bejárat is, meg 
temetéskor is ki kell nyitni a másik bejáratot is, de vannak jó nagy temetők és nincs két bejárat, 
csak egy bejárat van.  
 
Máté Gábor polgármester: A zárást azt kikísérletezhetjük, meglátjuk, hogy milyen lesz a reakció 
rá. Tarthatjuk zárva és teszünk rá egy táblát, hogy a későbbiekben ez a bejáró csak műszaki bejáró, 
temetések alkalmával kerül kinyitásra egyébként a főbejáraton lehet közlekedni. A kapura 
elhelyezett kamera drágább lenne, oda áramot vezetni nem fogunk tudni. Olyan kamerában tudunk 
gondolkodni, ami nem igényel energia betáplálást. Akkumulátorról vagy napelemről működik, ami 
ott egyedileg föl van szerelve és saját maga rögzíti saját magába a képeket. Ezt tudom elképzelni és 
ha valami esemény van, akkor ez elővehető. Ennek utána kell nézzünk, mert erre egy vadkamera 
nem igazán alkalmas. Mi lesz erre alkalmas, majd technikailag utána nézünk. Ma az elsődleges 
döntésünk, hogy a két árajánlattal a továbbiakban nem foglalkozunk és keressük meg annak a 
módját, hogy a főbejáratra valamilyen egyszerű kamerát, ami csak a bejáratot nézi helyezzünk fel. 
Ennek az lesz az eredménye, hogy látható lesz egy kamera, ami egyébként működőképes legyen. 
Azt mindenképpen elvetem, hogy ez egy kamu kamera legyen, mert annak nincs értelme. Ha találunk 
egy olyan eszközt, amelyik vagy akkumulátorról vagy még inkább napelemes betáplálással tudna 
működni és oda szerelhető ilyen alapon akkor ezt majd idehozom. Első nekifutásra a meglévő 
vadkamerát azt célzottan fogjuk fölszerelni. A legelrettentőbb az lenne, ha megfognánk valakit azt 
mondom.  
 
Sági Mihály képviselő: Egyezett a bizottság véleménye a Mesijével teljesen.  
 
Máté Gábor polgármester: Igen, arról volt szó, hogy egyedi célzott kamera a bejárathoz. Ebbe az 
irányba megyünk el. Én az ajánlattevőknek jelezni fogom, hogy köszönjük szépen az ajánlatot, de 
nem élünk vele, ha most megszavazzuk. Van-e még esetleg hozzászólás?  
 
Katona Mária képviselő: Én csak annyit szeretnék mondani, amit Zsolti mondott, hogy valakinek 
ez a pár százforintos selyem virág vagy koszorú is ugyanolyan érték, mint másnak a több ezer 
forintos kihelyezett emlék vagy bármi. Nem tennék közöttük különbséget mert és a másik, hogy nem 
biztos, hogy Mindenszentekkor viszik el ezeket a dolgokat, hanem temetés után frissen kerültek ki 
és azokat onnan elviszik akkor a frissen kihelyezett selyemvirágokat azokat föl tudják használni 
később. A másik kérdésem, biztos indokolt nyitva tartani egész éjszaka ezeken a napokon is a 
temetőt?  
 
Máté Gábor polgármester: Igen, mert ilyenkor éjszaka mennek be. Azt gondolom, hogy ott olyan 
mozgás lesz, azt kizártnak tartom, hogy Mindenszentek két-három napján ott ilyen esemény 
előforduljon, mert elég nagy mozgás lesz a temetőben, de ha azt mondjátok, hogy zárjuk be éjfélkor 
akkor bezáratom. Csak az a gond, ha valakit bezársz, onnan nem egyszerű kijönni, mert éjfélkor ott 
megtalálni bárkit is elég nehéz. Nem akkora kockázat, én inkább nyitva hagynám. Most is zárva lesz 
már sötétedés után és reggel 7-8 óra között tudja kinyitni a Péter. Értjük, hogy akkor most miről 
döntünk? 
 
dr. Jaksa Tibor jegyző: A két árajánlat nem kerül elfogadásra és felkérik a polgármester urat, hogy 
akkor a kapura irányított egyedi energiaforrással működő kamera beszerzését vizsgálja meg, 
terjessze a képviselő-testület elé.  
 
Máté Gábor polgármester: A jegyző úr által elmondottak alapján, aki ezt így elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás módja: nyílt 
A szavazás számszerű eredménye: 
7 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
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75/2022.(IX.28.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Döntés a temetői kamerák ügyében 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temető bekamerázására benyújtott 
kettő árajánlatot nem fogadja el, az azokban részletezett kamerarendszerek telepítését nem valósítja 
meg. 
 
A Képviselő-testület felkéri Máté Gábor polgármester urat, hogy a temető kapujára irányított, egyedi 
energiaforrással működő kamera beszerzését vizsgálja meg, a bekerülési összeg ismeretében a 
telepítésről való döntés végett terjessze a képviselő-testület elé.  
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) Irattár 
 
 
 
2. napirendi pont: Rövid- és hosszabb távú közvilágítási takarékossági koncepciók 
megbeszélése 
 
Máté Gábor polgármester: Rövid és hosszabb távú közvilágítási takarékossági koncepciók 
megbeszélése. A rövid távúba annyit tudok mondani, ezt is már úgy fölvázoltam az emailbe, hogy 
rövid távúba álmodjunk először is nagyot. Induljunk onnan, ami a legideálisabb lenne, ami viszonylag 
gyorsabb és műszaki szempontból talán könnyebben kivitelezhető. Az, hogy bizonyos idő 
intervallumban éjszaka kapcsoljuk le a teljes világítást. Ez egy hosszú távú megoldás tud lenni, 
ugyanis a rendszer pillanatnyi kiépítése nem alkalmas arra, hogy kijelöljem, hogy ez meg ez 
világítson. Vagy lekapcsolom az egészet, vagy nem is az egészet, de területeket, mint ahogy erre 
most volt példa a Diófa utca, József Attila utca részen. A cél az lenne, hogy egy intervallumban, én 
11-től 4 órát gondoltam, de próbáljuk meg kötni és ez nagyon jó gondolat volt a bizottság részéről, 
de majd a bizottság elmondja az álláspontját, hogy a népszerű buszok indulása és érkezéséhez 
kössük ezt, amiről azért még 8-10 ember leszáll.  
 
Sági Mihály képviselő: Köszönöm szépen. Tényleg a bizottság részéről merült ez föl. A bizottság 
egyhangúlag azt javasolja, hogy a mostani információink szerint a 21:30-kor érkező buszon még 
vannak többen, mert van még egy buszjárat 23:30-kor, de azon a mostani tudomásunk szerint egy 
esetleg két személy szokott hazajönni. A bizottság egyhangúlag azt javasolta, hogy 22 órától reggel 
4 óráig, a 4 órát is azért, mert fél 5-kor megy az első busz és akkor már legyen előtte világítás. Én 
nem akarok hozzá sok szót fűzni, mert ezen is vitatkoztunk sokáig.  
 
Máté Gábor polgármester: Most csináltunk egy kicsi számítást is, hogy mire számolhatunk ezzel. 
Ha veszem azt, hogy a napéjegyenlőségnél, most ideális eseteket veszek, 12 óra világos és 12 óra 
sötét van. A 10-től 6 óra az 6 óra tehát a napéjegyenlőségben 50%-os megtakarítást tudunk előre 
vetíteni. Nyilván nem, ennél egy kicsit több lesz a fogyasztásunk, de én azt gondolom közel lehetünk 
egy 40%-os megtakarításhoz. Nyilván télen többet fog fogyasztani nyáron pedig kevesebbet.  
 
Sági Mihály képviselő: A bizottság azt is hozzátette, hogy meglátjuk ennek mekkora haszna van 
és a későbbiek folyamán, ha szükséges akkor a testület majd felülvizsgálja.  
 
Máté Gábor polgármester: Igen. Ez most a mi döntésünk, ennek még neki kell menni majd, hogy 
ezt hogyan tudjuk keresztülverni a szolgáltatókon és nem csak a szolgáltatókon, mert van egy olyan 
információm az előzetes egyeztetések folyamán, hogy ez a vezérlés, ami most van ez nem 
településekre van leosztva, hanem települési csoportokra. Még nem kaptam meg az MVM-től a 
települési csoportot, amibe mi benne vagyunk, hogy mely települések vannak. Nekünk még odáig is 
el kell jutnunk valószínűleg, vagy ki tudja még, hogy mennyire tudunk műszaki megoldásokat találni 
bizonyos dolgokra. Azt mondta nekem a képviselő, hogy ehhez az is kell, hogy a csoportban lévő 
tagok is ezzel egyetértsenek, hogy mindenkinél ez a rendszer működjön. Mennek a viták, hogy 
kötelező-e nekünk egész éjszaka világítani vagy nem, előírás-e vagy nem. Nem találtunk erre 
törvényt, ellenben kaptunk a rendőrségtől egy bemondást, hogy jelezzük feléjük, hogy milyen 
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világítási csökkentéseket vagy korlátozásokat akarunk bevezetni, mert ennek ilyen meg olyan 
biztonság technikai vonzatai lehetnek, de a rendőrség nem az a szerv, aki meghatározza azt, hogy 
mikor világítunk és mikor nem. Erre nincs nekik jogosultságuk. Tanácsot adhatnak mi meg vagy 
figyelembe vesszük vagy nem. Itt a műszaki korlátok lesznek majd szűkösebbek. Egyelőre jegyző úr 
sem talált olyan passzust, ami megtiltaná azt, hogy bizonyos idő intervallumban éjszaka teljesen 
lekapcsoljuk a világítást. Meglátjuk, hogy mire jutunk. A jövő hétre ígérte a Mészáros Csilla, hogy 
kihozza azt a műszaki embert, aki ebben kompetenciával rendelkezik és el tudja mondani nem csak 
ezzel kapcsolatos dolgokat, hanem a további fejlesztéssel kapcsolatos dolgokat is. El fogom nektek 
mondani, hogy mikor fogunk találkozni és lehetővé teszem bárkinek, hogy ezen az információ 
adásvételen részt vegyen majd. Ez volt az elsődleges lépés, amiről most megfelelően felfegyverkezve 
tudjak előállni a tárgyaláson, hogy erről hozzunk egy határozatot, hogy kezdeményezzük ezt az 
eljárást. Most beszéljük meg, hogy nektek mi a véleményetek erről.  
 
Körmendi Zsuzsa képviselő: Én olvasgattam az átküldött e-mailjeidet és tényleg szörnyű ez a 
helyzet, de ettől függetlenül tudom, hogy ez semmit nem befolyásol, meg tudom, hogy gazdaságilag 
nem tudjuk kitermelni azt, amivel többe kerülne a villanyszámla, de én ezt nem tartom jó 
megoldásnak, hogy le legyenek kapcsolva. Mindegy, hogy mekkora a forgalom a településen éjszaka 
én úgy gondolom, hogy mindenkinek alanyi joga, hogy itt égjen a világítás függetlenül attól, hogy 
mennyibe kerül. Természetesen tisztában vagyok az anyagi következményeivel is de én ezt picit 
szociálisan tovább gondolva ezt nem támogatom. Egyáltalán nem tartom jó ötletnek, nem tudom mi 
lenne a megoldás vagy hogy lehetne ezt kitermelni ezt a plusz költséget, sőt inkább tudom, hogy 
sehogy. Csak szerettem volna a személyes véleményemet elmondani.  
 
Máté Gábor polgármester: Azt mondom, hogy nem fogjuk megfelezni a mostani költségünket, 
hanem a sokszorost tehetjük nem sokszorossá. Nem arról van szó, hogy az eddigi költségünkön, 
hogy tudunk megtakarítani, hanem azon, hogy a négy-ötszörös költségből, hogy tudok két vagy 
háromszoros költséget csinálni. Tiszteletben tartjuk a véleményt természetesen.  
 
Sági Mihály képviselő: Most nem, mint a bizottság elnöke, mert a bizottság véleményét 
elmondtam, hanem aki a költségvetési számokat megnézi, megnézi azt a táblázatot, amit 
megkaptunk mindnyájan és azt, ha beszorozza akkor a költségvetési számok között bizony messze 
nem találja meg azt a lehetőséget, hogy bármilyen olyan átcsoportosítással a közvilágítás az 
elkövetkezendő időbe fedezni tudja az önkormányzat. Ennek egyetlen megoldása lehet, ha a 
kormány azt mondja, hogy a közvilágítás számláját ezután ő fedezi és nem az önkormányzat azon 
felül, amibe eddig került. Láttátok a számokat, azt, ha valaki beszorozza bizony 10 000 000 forintos 
nagyságrendekkel lesz több a fogyasztás. Ebbe a mi 98 000 000 forintos költségvetésünkbe ilyen 
nincsen. Igazat adok a Zsuzsának én is szociális érzékenységű vagyok akkor elérünk oda 
decemberbe, hogy este sem lesz semeddig világításunk mert semennyit nem tudunk kifizetni. A sok 
rossz közül kell olyan döntést hozni, amivel valamennyi ideig legalább addig. Gábort megcáfolva én 
6 órakor indulok innen bevásárolni nálunk már a közvilágítás nem ég Kisteleken negyed 7-kor kapcsol 
le. Nem csak egyedüliek leszünk az országba, akik ezeket a döntéseket meghozza mi még odáig nem 
jutunk el, hogy a könyvtárat, művelődési házat, uszodát és egyebeket bezárjon az önkormányzat, 
mert nincs is, de másik önkormányzat ezt is meghozta. Köszönöm szépen.  
 
Katona Mária képviselő: Mint ahogy a bizottsági ülésen is elmondtam a véleményemet, de azért 
elmondom, hogy a többiek is hallják meg Gábornak is írtam, hogy ezt a teljes lekapcsolást én se 
tartom jónak, hiszen a közvilágításnak nem csak a közlekedés biztonságban van szerepe, hanem a 
közbiztonságban is. Ha végig megyünk a falu utcáin akkor nagyon sokan élünk egyedül egy házban 
nem pedig családban. Teljesen másképpen éli meg a teljes sötétet az, aki családban él és másképpen 
az, aki egyedül él. Egy bizonyos biztonságérzetet ad az, hogy az utcáról fény szűrődik be. Jelenleg a 
rendőrségi statisztikáink jók, de mi lesz akkor félek attól, hogy ez esetleg változni fog még pedig 
romlani fog. Tudom, hogy az anyagi lehetőségeink korlátozottak viszont éppen most ebéd közben 
olvastam a Délmagyarban, hogy azzal foglalkoztak egy cikkben, hogy a Csongrád megyei 
kistelepüléseken lévő önkormányzatok hogyan próbálnak meg ehhez a kérdéshez is hozzányúlni. 
Fölmerül a részleges lekapcsoláson, mint ahogy itt is felmerült, hogy nem kellene teljesen lesötétíteni 
hanem csak minden második, harmadik lámpákat kiiktatni onnan egyszerűen. Én sem fogom föltenni 
a kezemet az igen mellett.  
 
Bitó Zsolt képviselő: Ezt az egész közvilágítási kérdést úgy kell kezelni, hogy van egy rövid távú 
átmeneti megoldás meg van egy hosszabb távú megoldás. A véleményem a teljes lekapcsolásról az, 
hogy nem tudjuk milyen hatásai lesznek. Én azt gondolom, hogy egy ilyen lekapcsolás, ha mégis úgy 
dönt a képviselő-testület az bármikor visszavonható amennyiben olyan események történnek olyan 
irányba fordul Pusztaszernek az éjszakái, amik kedvezőtlenek akkor dönthetünk úgy is, hogy ez nem 
volt jó és visszakapcsoljuk. Én nem nagyon hiszem, hogy a közvilágítás főleg abban a formában, ami 
itt van, jelentősen befolyásolná a közbiztonságot a közérzetet talán egy picit, de abban az időszakban 
a legtöbben már aludni szoktunk. A másik nagyon fontos dolog, hogy képviselőként 
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mindannyiunknak szerintem nagyon fontos feladata a fizetési mérlegünk megőrzése, likviditási 
megőrzése és ezért ezt a felelősséget is figyelembe kellene venni mindenkinek amikor majd ezzel 
kapcsolatban elmondja a véleményét a szavazatával. Én nagyon reménykedek benne, hogy akár a 
lekapcsolás vagy akármi mellett is lesz végül a döntés, egy tartósabb megoldás nagyon közel kell, 
hogy legyen, mert hosszú távon minden féle képpen fontos az, hogy jobb környezetbe és egy sokkal 
kifizethetőbb történeteket csináljunk. Új műszaki lehetőségek már sokkal szélesebb mozgásteret 
kínálnak nekünk jelen pillanatban, csak akkor van lehetőség második vagy harmadik kiiktatására, ha 
kiverem, mert nincs műszaki lehetőség arra, hogy a felét. Vagy az összeset lekapcsoljuk vagy nem.  
 
Máté Gábor polgármester: Leszereltetni.  
 
Bitó Zsolt képviselő: Ezek a keretek között tudunk mozogni. Én támogatom a kikapcsolást még 
akkor is, ha ennek rengeteg negatív vonzata is van, de nem tehetjük meg azt, hogy romba döntsük 
a gazdasági helyzetét az önkormányzatnak.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm.  
 
Körmendi Zsuzsa képviselő: Itt a likviditással kapcsolatban tennék föl egy kérdés. Ha most teszem 
föl az mellett döntünk, hogy lekapcsoljuk a világitást mennyi időre oldja meg a településnek a fizetési 
helyzetét, a fizető képességét mennyire őrzi meg?  
 
Máté Gábor polgármester: Erre nincs válasz pillanatnyilag. A jelenlegi helyzetben nem tudunk erre 
válaszolni nem látjuk át a helyzetet, nem tudjuk, hogy mennyibe fog kerülni, nem tudjuk, hogy miért 
ennyi amennyi? Pillanatnyilag azt látjuk, hogy rövid távon ez igy tarthatatlan. Rövid távú megoldást 
tudunk egyelőre tenni azzal együtt ahogy Zsolti is mondta, hogy nem ezt gondoljuk a végleges 
megoldásnak. Minden képpen korszerűsítést kell végrehajtani előbb-utóbb ezen a dolgon. Nyilván 
ezzel is foglalkoznunk kell ugyanúgy, a napirendek második etapjában. Valamilyen lépést minden 
képpen tennünk kell. Az, hogy itt lekapcsolom a villanyt, meg ott lekapcsolom a villanyt, azok olyan 
picik az összes energia költségünkhöz képest, hogy az nem fog látványos eredményt hozni. Én sem 
gondolnám azt, hogy a közvilágitás tartaná vissza a bűnözést Pusztaszeren. A közérzetet lehet, de 
ha valakinek a közérzete az, hogy a háza körül mikor mozgás van legyen világitás. Nagyon egyszerű 
és nagyon olcsó eszközöket lehet beszerezni és nem is kell még csak rá sem csatlakoztatni a 
különböző szerkezetekre. Napelemes rendszerek vannak mozgásérzékelővel, állandóan világíthat, 
távirányitható is, visszafogott fénnyel is vagy erős fénnyel is világíthat, ha mozgást érzékel. 
Számtalan változata van ennek, nem nagy pénzekért. Ha valakinek ez rettentően hiányzik, akkor ezt 
meg tudja oldani. Azt is tudomásul kell vennünk, hogy az emberek kezéből nem vehetjük ki ezeket 
a felelősségeket. Nekik is tudniuk kell magukat védeni. Nem mindig mástól várni, hogy mások 
megvédjenek minket. Tudomásul venni egyes helyzeteket. Azt gondolom erre képes Pusztaszer 
lakossága mert itt, amikor az északi település részen nem volt egyáltalán világitás senki sem 
hőzöngött miatta, hogy mi az, hogy nincs világitás. Szóltak, hogy nincs világitás és sokan azt 
mondták, hogy azt hitték, hogy ez már a takarékosság része és nem mondták, hogy mit képzelünk 
mi, hogy igy akarunk takarékoskodni. Itt nem arról volt szó, hogy éjszaka nem világított, bizonyos 
idő intervallumban, hanem abszolút nem volt világitás. Nekem nincsenek ilyen félelmeim és bármikor 
bárkivel szembe tudok nézni egy ilyen döntés után. Ha gondolja mondjon jobbat. Egy józan 
kalkulációt tudok mondani. Ha 6 órát nem világítunk a 12 órából nyilván a különböző sallang díjak 
ugyannyiak maradnak csak a fogyasztást tudom, ezért nem mondtam 50%-ot, ezért 60%-os költség 
lesz a 100%-os helyett. Az elég nagy megtakarítás már, de még igy is sokkal többe fog kerülni, mint 
eddig.  
 
Körmendi Zsuzsa képviselő: Igen, ezt a hozzászólásom elején mondtam is, hogy nem a számviteli 
részével van gondom, ezt teljes mértékben értem, meg a gazdasági vonzatát is, hogy nem tudjuk 
megtermelni, csak nem oldja meg a helyzetünket úgy gondolom.  
 
Máté Gábor polgármester: Senkire sem szeretném rákényszeríteni, a lelkiismeret szerint 
szavazzatok majd, semmi baj nem lesz abból, ha azt mondjátok, hogy nem támogatjátok. Itt fog 
kialakulni egy döntés, még egyet sem kell értenetek vele később sem.  
 
Körmendi Zsuzsa képviselő: Én lényegében azt szeretném, ha egy olyan koncepciót dolgoznánk 
ki, hogy akkor egy intervallumot lássunk, hogy ez körülbelül mégis mennyi időre oldja meg mit old 
meg és mikor teszünk azért, hogy valamit ki tudjunk ez ellen a helyzet ellene találni. Találjunk ki 
olyan megoldást, még ha ez egy ideiglenes megoldás is lesz, ami után van tovább lépés. Gazdasági 
válság ide-oda, mi van már ezen a településen, valóban nincs könyvtár, nincs uszoda nincs olyan, 
ahol megszorítani tudnánk, de már még nem vegyük ezt is el. Legyen erre egy tartós koncepció, 
hogy valamit találjunk ki, hogy valami történjen, mert már tényleg csak ez van.  
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Katona Mária képviselő: Igen otthon én is azt csinálom, hogy kiveszem a régi izzót és 
energiatakarékos izzót teszek be helyette. A másik, Misi említette, hogy sok rossz megoldás. Itt nem 
hangzott el sok rossz megoldás, ez az egy rossz megoldás hangzott el, illetve az, hogy nem tudunk 
fizetni. A másik nagy valószínűséggel úgyis az lesz az eredménye a döntésnek, hogy le lesz 
kapcsolva, annyit kérek, hogy időben tájékoztassuk előre erről a lakosságot. Azért is hogy úgy 
induljanak el otthonról, hogy legyen náluk jó hatású zseblámpa készüljenek föl rá. Az is megoldás 
lenne lelkileg is ha azt mondanánk, hogy ettől eddig, mármint hogy márciusig, áprilisig.  
 
Máté Gábor polgármester: Most két etapban dolgozunk ezen témán. Nyilván a következő lépés 
az, hogy hogyan tovább. Most egyelőre egy látszólag gyors, de még az sem biztos, hogy ez keresztül 
megy, elmondtam az elején. Az még lehetséges egyébként, hogy minden második lámpát 
leszerelünk.  
 
Katona Mária képviselő: Ezt próbáltam javasolni.  
 
Máté Gábor polgármester: Ha minden második lámpát kikötök, akkor ott minden negyedik 
oszlopon lesz világitás, itt minden második oszlopon lesz világitás, ez is egy alternatíva lehet, 
valamilyen szinten, de azt valószínűleg műszakilag sokkal nehezebb lesz megoldani. Annak komoly 
költsége lesz, hogy azokat a lámpákat kiiktassák, mert nem egy kapcsolóval lehet kiiktatni. Oda ki 
kell jönnie egy stábnak, föl kell másznia minden második oszlopra onnan ki kell kösse, ha nem is 
szedi ki a világitó eszközt, akkor is ki kell kösse, ki kell bontsa a rendszert. Ennek nem tudom mennyi 
a költsége, mert ezt még nem tudtuk, de ha gondoljátok ezt is meg fogom kérdezni. Valamilyen 
szinten ezzel is meg tudjuk felezni talán, vagy lecsökkenteni a költségeket. Az is lehet, hogy a 
következő testületi ülésig nem fog még valószínűleg megvalósulni. Mind a kettőre tudok árajánlatot 
kérni és akkor látni fogjuk hogyan tovább. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy a környezet 
szennyezésnek az egyik változata a fényszennyezés és nincs értelme világitani akkor amikor senki 
nincs az utcán. Én akkor is lekapcsolnám ezeket a lámpákat, ha nem lenne most válsághelyzet. Én 
már régóta gondolkodok azon, hogy mi a fenének világítunk éjfélkor meg éjjel egy órakor meg éjjel 
két órakor. Igazából szívem szerint bármilyen helyzetbe megszüntetném ezt, nem a válság miatt.  
 
Sági Mihály képviselő: Nem lehet ezekre a kérdésekre válaszolni. Én úgy szoktam a bizottsági 
ülésre eljönni, hogy előtte kutakodok. Nem csak Pusztaszeren, egyetlen egy önkormányzattal nem 
köt a szolgáltató szerződést, mert ha most már kötöttek vagy tárgyalnának az önkormányzatokkal. 
A mostani tudomásunk szerint 206 vagy 246 forint. Ha nem kötnek velünk más szerződést, akkor ez 
marad, akkor nincs más megoldás. A Zsoltinak nagyon jó volt az, hogy ezt bármikor vissza tudjuk 
vonni. A mostani álláspont, a mostani belátás szerint és hiába, nem lehet a Kati kérdésére sem, hogy 
március, nem tárgyalnak az önkormányzatokkal. Semmilyen ügyben nem tárgyalnak, se gáz, se 
villamos energia. Itt azzal kell számolni, hogy egy köbméter gáz 980 forint lesz, az is majd hogyan 
lesz kifizetve nem lehet tudni, de pillanatnyilag nagyon kérem, tudom, én is az mellett vagyok, hogy 
hisz annak idején azért döntöttünk úgy, hogy minden második karó világítson, de most nem lesz rá 
miből kifizetni.  
 
Máté Gábor polgármester: Ha visszalépünk lehet, hogy minden második lámpát visszakötni még 
költségesebb lesz, mint kikötni. Nem tudom még ezt. Egy műszaki emberrel leülünk tárgyalni akkor 
mind a két verziót elővezetjük, melyiknek milyen a műszaki megoldottsági lehetősége, milyen 
költségekkel jár, ebből visszalépni, ez fontos kérdés lehet és aztán majd meglátjuk. Úgy látom én, 
hogy ez nem lesz olyan egyszerű.  
 
dr. Jaksa Tibor jegyző: A bizottsági ülésen azért volt egy komolyabb kirohanásom ezzel 
kapcsolatban. Most próbálom visszafogni magamat, de én is afelé hajlok, hogy az első lépés legyen 
már az, hogy legyen egy első lépés. Ha kell, akkor kezdeményezzük ezt, hogy legalább kérdésként 
a polgármester úr tegye fel valamelyik cég irányába, hogy mi lenne, ha a képviselő-testület 
egyetértésével 22 és hajnali 4 óra között kikapcsolnánk az áramot, és erre valaki mondjon valamit. 
Az a baj, hogy itt beszélgetünk a dolgokról, és a számításaimat, amennyiben számításnak mondható, 
csak ilyen sajtóban felröppenő dolgokra alapozom, hogy négyszeres, ötszörös lesz a díj. Nem tudjuk, 
nincs árajánlatunk. Majdhogynem azt sem tudnám megmondani, hogy most mennyit fizetünk. Annyit 
fizetünk, amennyit ideküldenek számlával. Jelenleg, aki a közvilágitásban ilyen üzemeltetési 
szerződés szerűséget kötött velünk, az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. Ebből a szerződésből, 
most én ezt be tudnám hozni nincs egy olyan aláirt verziónk, amin még az ő aláírásuk is rajta van. 
Ez 2021 február 23-ai keltezésű. Vissza nem kaptunk belőle aláírt verziót. Ebből a szerződésből nem 
derül ki, hogy ki kapcsolja föl azt a villanyt, meg mikor fogjuk lekapcsolni, mit kapunk a pénzünkért, 
mit várhatunk el. Nincs benne, még egy általános szerződés feltételekre hivatkozás sincs benne, de 
szól 2024 valameddig. Az nem szerződés, mert láttam olyan verziót is, gáz szolgáltató, E2 Hungary 
részéről, láttam olyan emailt, amiben a cég egyoldalúan módosította az általános szerződés 
feltételeknek vagy az Üzletszabályzatnak a 1.4.3-as pontját, amiben ő kiköti, hogy ő egyoldalúan 
jogosult világpiaci helyzetre tekintettel mondjuk a földgáz értékesítési árát módosítani. Ez nem 
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szerződés. Én is ezt kérném, hogy ha most döntünk is erről, hogy kezdeményezzük annak 
megvizsgálását, hogy technikailag lehetséges-e mondjuk 10 és hajnali 4 óra között ennek a 
közvilágításnak a kikapcsolása, ez nem azt jelenti, hogy jövő hét hétfőtől nincs közvilágitás ebben 
az intervallumban. Jelen esetben az MVM nem a megoldás, ő a probléma, hogy ki lenne a megoldás, 
azt nem tudom. Mondjuk egy Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, ha már ők 
valamiféle felügyeleti szerv ezek fölött, akkor nekik kellene közzé tenni valamiféle állásfoglalást, 
tájékoztatást, hogy ez jelenti azt, hogy közvilágitás, és ilyen meg ilyen műszaki megoldások mentén 
kellene gondolkodnia bárkinek. Most az van, hogy fizetünk évi 3 500 000 forintot, miért is? Ki kérte 
azt, hogy ennyi méterenként legyenek ezek az oszlopok? Kezdeményezzük ezeknek a dolgait, nagyon 
nagy sötétség van ebben a kérdésben, és mindenki azt mond, amit akar. Az MVM-nek a jól felfogott 
gazdasági érdeke az, hogy ő minél drágább dolgot eladjon nekünk. Ő nem fog nekünk a 
megtakarításban segítséget nyújtani. Én ezt fönntartással kezelném, hogy ő fog ide ilyen 
kedvezményes díjcsomagokat kiközvetíteni. Beleástam magam a témába. Itt konkrétan a pusztaszeri 
szerződés gyakorlatilag nem szerződés.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönjük szépen. Nem arról döntünk, hogy holnap le lesz kapcsolva 
a világítás, ezt azért vegyük tudomásul. Arról döntünk, hogy ez irányába kezdjek meg egy 
intézkedést. Nem tudunk pillanatnyilag mert akikkel eddig beszéltem, három emberrel beszéltem 
eddig erről, háromfélét mondtak. Intervallumos lekapcsolás kezdeményezzük a 10-től 4 órát alapból 
aztán meglátjuk mi lesz belőle, de kérdezzük meg minden második leszerelését is, mert az is valami 
hasonló eredményhez vezet. Ennek a költségei, hogy alakulnak, visszavonási lehetőség. Ha ez a 
tárgyalás itt lesz Pusztaszeren nagyon szívesen látok bárkit, akit érdekel ez a téma. A tárgyalás után 
lesznek információink és eldöntjük, hogy felezzük vagy lekapcsoljuk.  
 
Sági Mihály képviselő: Az volt a kezdeményezés, hogy kapcsoljuk le. Ebbe az irányba induljunk el 
és aztán meglátjuk, hogy mit javasolnak.  
 
Máté Gábor polgármester: Egyelőre ott tartunk, hogy lekapcsolással indítunk, megkérdezünk más 
alternatívát, lehet, hogy ők is mondanak valamit. Aki ezzel egyetért, az kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás módja: nyílt 
A szavazás számszerű eredménye: 
6 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
1 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
76/2022.(IX.28.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Rövid- és hosszabb távú közvilágítási takarékossági koncepciók megbeszélése 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Máté Gábor polgármestert, hogy a 
közvilágítás üzemeltetőjénél kezdeményezze annak a lehetőségnek a megvizsgálását, hogy 22-04 
óra közötti időtartamban a közvilágítás kerüljön lekapcsolásra, illetve kérdésként tegye fel az 
üzemeltetőnél, hogy van-e lehetőség minden második világítótest lekapcsolására. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) Irattár 
 
 
 
Máté Gábor polgármester: Maradunk ugyanennél a napirendi pontnál. Én leírtam az alternatívát, 
az álmokat írtam le. Vegyünk el vagy tegyünk még ehhez hozzá várom az ötleteket.  
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Sági Mihály képviselő távozott; a jelen lévő képviselő-testületi tagok száma: 6 fő. 
 
Bitó Zsolt képviselő: Közvilágítás korszerűsítése. Van két árajánlatunk.  
 
Máté Gábor polgármester: Annyit még hogy az MVM-től nem kaptunk még ajánlatot.  
 
Bitó Zsolt képviselő: A hátterét is meg kellene vizsgálni, hogy értéket is fogunk-e kapni, vagy csak 
költséget. Ami a lényeg, hogy ennek a finanszírozási formája rendkívül rugalmas is tud lenni. Ha 
megnézünk egy 29 000 000 vagy nem tudom milyen végösszegek voltak az egyáltalán nem azt 
jelenti, hogy ki kell nekünk fizetni mert nyilván erre csak hitel felvétel mellett lenne lehetőség. Hanem 
olyan lehetőségek is vannak és jellemzően az önkormányzatok legnagyobb része szerintem ezt is 
vállalt és én is azt gondolom, hogy ez a legjobb út, hogyha meghitelezik nekünk ezt a dolgot és az 
a törlesztési díj egy része onnan esik az ölünkbe, hogy kevesebbet kell havi díjba fizetni az energiáért, 
egy részét pedig még hozzá is tesszük és miénk lesz ez a rendszer. A banki hitelek gondolata nem 
az ördögtől ered és én azt is mondtam, hogy ha valamit meg akarunk valósítani, ami értéket teremt 
akár a magánéletünkben akár a közösség számára akkor átgondoltan ezek a hitel lehetőségek 
segítségek ahhoz, hogy egy jövőben elérhető történet hasznait előrébb hozzuk a jelenhez. A 
legfontosabb az, hogy pontosan tisztában kell lennünk az anyagi lehetőségeinkkel és azzal a 
futamidővel amire elkötelezzük magunkat. Én minden képpen a lehető legrövidebb időn belül 
szeretnék egy közvilágítás korszerűsítést, abba már rengeteg mindent bele lehet tenni. Minden féle 
képpen olyan finanszírozási formát, ami egy bármilyen konstrukciójú hitel felvételével történik és 
visszafizetéssel lehet majd a leginkább a működtetési költségek csökkenését elérni. Ezt minden 
képpen szeretném. Még nem vagyunk abban a stádiumban, hogy véleményt tudja mondani az 
árajánlatokról, hogy melyikt támogatnám és melyiket nem. De ezt az utat sürgősséggel tovább kell 
járni.  
 
Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Az MVM-től még nem kaptuk meg az ajánlatot. Két cégtől 
kaptunk, az elküldtem. Nekem egy kicsit a cégekkel van gondom mert mi van, ha befuccsol a cég, 
ha gondok vannak. Ott a szerződéskötéseket nagyon át kell gondolni, mert nem tudni, hogy milyen 
tartalék van mögöttük vagy milyen biztosíték. Ez nem egyszerű kérdés. Minden képpen meg kell, 
hogy várjuk az MVM-es hozzáállást. A héten vagy a jövő héten tárgyalunk ezzel kapcsolatban erről 
is többek között, összevontan fogunk erről beszélni. Itt a kérdés az, hogy majd ők mit tudnak 
megvalósítani abból, ami nekünk elképzeléseink vannak. Mivel én arra számítottam, hogy az MVM-
nek már itt lesz egy ajánlata, ezért most nem tudunk ennél tovább lépni ebben a témában, mint amit 
Zsolti is elmondott. Amikor konkrétumok lesznek akkor tudunk ezzel foglalkozni.  A lényeg az, hogy 
az egyik cég, ami nekem talán a legnormálisabbnak tűnt a kettőből az úgy oldaná meg, hogy ő venné 
fel a hitelt ő is törlesztené úgy ahogy Zsolti is mondta, hogy mi meg a használati díjakat fizetnénk 
meg a különböző költségeket ezzel kapcsolatosan. Ezzel fedeznénk le ennek az előzetes költségeit, 
mint hogyha kölcsönt fizetnénk vissza. Ennek az a problémája, hogy meg kell vizsgálni, hogy ez a 
tulajdon, hogy kerül majd és milyen jogcímen kerül majd a mi tulajdonunkba. Ennek, amit elmondott 
nekem férfi, akivel tárgyaltam, ott van némi olyan lépés, amire egy kicsit úgy megcsóváltam a 
fejemet. Le kell ülni szemtől szembe és nem levelezgetni. Én úgy beszéltem velük, nem tudtak lejönni 
de videokonferencián beszéltem vele. Én leírtam, hogy mi az, amit elvárnék egy ilyen dologtól. Van-
e még hozzátenni, hogy mi az, amit tudjon ez a rendszer? Álmodjunk nagyot aztán meg majd látjuk, 
hogy mi az, ami ebből megvalósítható. Nagyvonalakban elmondom, hogy felelevenítsem. Az volt, 
hogy szakaszos működtetésű legyen mozgásérzékelővel. Akkor világítson amikor arra szükség van, 
amikor emberek vannak az utcán. Nyilván egy induló időszakban nem érdemes kapcsolgatni a 
lámpát. Azt mondom, hogy 10-11 óráig van egy totál világítás ezután a világítás csak az 
útkereszteződésekben marad meg. Mindenhol máshol, ha mozgás van az útkereszteződés van az út 
közben akkor az a szakasz, kereszteződéstől kereszteződésig fölkapcsol, öt percig világít. Ha újra 
mozgás van akkor újra felkapcsolódik. Ha az illető közben megy tovább és az útkereszteződésnél 
erre vagy arra fordul, vagy megy tovább egyenesen akkor fölkapcsolódik a következő szakasz szintén 
kereszteződésig. Emellé lehessen úgy belenyúlni, hogy alkalmanként, ha a helyzet úgy hozza akkor 
tudjunk vagy egy betelefonálással vagy helybeli vezérléssel tudjuk azt mondani, hogy mindenhol 
világítson, mert most olyan rendezvény van, hogy ennek világítani kell, ne kapcsolgasson állandóan 
le. Elvileg az elektronika van azon a szinten, hogy ezt meg tudja oldani. Kérdés, hogy megfizethető-
e? Meg kérdés, hogy van-e ember, aki ezt összerakja nekünk? A lámpáknak a sűrűsítését vagy 
ritkítását nem is tenném meg, maradna ugyanez a rendszer. A két fő vonalon minden oszlopon lenne 
a mellékutcákban minden második oszlopon lenne, de mozgásérzékelővel. Ezen most lehet 
gondolkodni, most elengedte a fantáziámat. Álmodjunk nagyot, aztán meg majd a realitáshoz 
igazodjunk. Ennyi lett volna a koncepció. Tegyünk-e még ehhez valamit? Ha valakinek eszébe jut 
valami közben később is mondhatja. Erről nem kell hozni határozatot. 
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3. 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: Víziközmű vagyon. Mondhatnátok azt is, hogy miért hoztam napirendi 
pontra mert erről már hoztunk egy döntést. A bizottsági ülésen ugyanez a kérdés felmerült a 
bizottság részéről. Azért, mert közben vannak azért információk. Egyrészt az, hogy továbbra sem 
kaptunk semmilyen visszajelzést az ajánlatunkra. A döntésünk az, hogy odaadtuk ingyen és 
bérmentve a részvényeinket és azt mondtuk, hogy vigyék a vízközművet is egy megfelelő 
szerződéssel. Erre a megfelelő szerződésre megadtuk a megfelelő módosítási javaslatainkat. Erre a 
módosítási javaslatra semmilyen információ nem jött. Második téma, hogy a Bácsvízzel ugyanez a 
történet elindult. Ezt viszont el kell mondjam, hogy ott az a helyzet alakult, hogy kormány közeli 
önkormányzatok piff-puff gyorsan meghozták a rendeletet, hogy átadják. Közben a Magyar Állam 
nem jutott olyan részvény arányhoz, amiről álmodott, ilyen 15%-ra tudott csak szert tenni. Ebből 
következően minden önkormányzat visszavonta az igen határozatát. A Bácsvíz vonatkozásában azok 
az önkormányzatok is, akik egyébként hoztak igen határozatot azok is visszavonták. Ez csak egy 
információ arról, hogy lássátok, hogy mekkora káosz van. Akarunk-e módosítani a véleményünkön? 
Két lehetőség van, hogy aláírunk mindenféle feltétel nélkül azt, amit elénk tolnak és vigyék hogy 
már megszabaduljunk ettől az egésztől, vagy maradunk annál ahol eddig voltunk, ne módosítsunk 
rajta.  
 
Kósáné Buknicz Mária képviselő: A bizottság, elég sokat beszélgettünk erről is, úgy döntöttünk, 
hogy várunk, mivel ilyen helyzet van, nem tudunk semmit és ilyen bizonytalan minden, várjunk úgy, 
mint eddig.  
 
Körmendi Zsuzsa képviselő: Igen, pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy lehet az, hogy nem 
lett akkora az államnak a részvény szerzési aránya amikor ez egy idetoltuk és add.  
 
Máté Gábor polgármester: Azért, mert itt az Alföldvíz esetében már az államnak elég nagy 
részesedése volt így is, eredetileg is. A Bácsvíznél nem volt ilyen részesedése az államnak helyből. 
Nálunk az Alföldvíznél volt egy ilyen 50% fölötti vagy akörüli részesedése. A sok nagyobb város tolták 
azonnal be a rendszerbe, akiknek azért volt részvény tulajdonuk. Itt valószínűleg az volt, hogy a 
városoknak nem volt annyi részvény tulajdona amennyivel az államot föl tudták volna erősíteni olyan 
szintre, ahol ő már dominánssá tudott volna válni. Részleteket nem tudok, a Szabó Gellért levelét 
elküldtem nektek. Akarunk-e módosítani vagy sem?  
 
dr. Jaksa Tibor jegyző: Csak azért, hogy később nehogy valaki a fejünkre olvasson bármit, meg 
ne tudjon kiolvasni valamit a határozatunkból változatlanul azt mondanám, hogy ezt szó szerint írjuk 
bele a határozatba, hogy továbbra is fenntartjuk abbéli szándékunkat, hogy az integrációs 
folyamatban részt kívánunk venni és fenntartjuk a korábbi testületi határozatainkban foglaltakat.  
 
Máté Gábor polgármester: Így van, ez így a legjobb. Amíg nincs aláírt szerződés nem tudunk mit 
mondani. Ma egyébként olyan helyre megyek, ahol erről tudunk beszélgetni, informális fórum, de 
lesz róla szó biztosan. Amit jegyző úr mondott, aki amellé odaáll, a kezét emelje fel. 
 
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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77/2022.(IX.28.)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 
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 
 
 
 
4. napirendi pont: A víziközművek 2023-2037 közötti időszakra vonatkozó Gördülő 
Fejlesztési Tervének elfogadása 
 
Máté Gábor polgármester: Következő, vízközművek 2023-2037 közötti időszakra vonatkozó 
Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadása. Minden évben elénk tolják ezt. Ahogy jegyző úr monda, 
milyen gördülő fejlesztési terv az ami minden évben újra gördítő. Van egy hosszú távú tervünk, az 
a következő évben is még ugyanolyan hosszú tud maradni. Lényeg az, ha mélyebben belement valaki 
és van benne a jövő évre egy 2 000 000 és egy 5 000 000 forintos tétel. Én erre rákérdeztem, hogy 
most akkor ez micsoda, mert nekünk ennyi pénzünk nem lesz. Ott van is mellé írva egy helyzet, 
hogy az amortizációs leírásokkal kapcsolatban van rá fedezet. Ez azt jelenti, hogy nekünk ebbe egy 
forintot nem kell beletolni. Ez egy ilyen könyvelési manőverrel oldják meg ezt a helyzetet. Aki ezt 
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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78/2022.(IX.28.)Kt. határozat 
 
Tárgy: A víziközművek 2023-2037 közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének 

elfogadása 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-
szolgáltató Zrt. (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. sz.) által az önkormányzat részére a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (4) bekezdése alapján véleményezésre 
megküldött, 2023-2037 közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervben foglaltakkal 
egyetért. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Máté Gábor polgármestert, hogy a Gördülő Fejlesztési Terv 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal általi jóváhagyására irányuló eljáráshoz 
kapcsolódó dokumentumokat aláírja, az egyéb szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 
 
Határidő: 2022. szeptember 30. 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) ALFÖLDVÍZ Zrt. 
4.) Gazdálkodás helyben 
5.) Irattár 
 
 
 
5. napirendi pont: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához 
 
Máté Gábor polgármester: Csatlakozás Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához. Minden évben csatlakoztunk, most már huszon éve 
szerintem. Én azt gondolom, hogy ezt minden képpen támogatandó annál is inkább, mert ez egy 
három részből álló támogatás, amiből csak az egyharmadát fedezzük mi. Amennyit fedezünk mi 
annak a kétszeresét még hozzá kapja az, aki ebben az oktatási rendszerben részt vesz. Aki igen, 
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: 
 
79/2022.(IX.28.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi 

fordulójához 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a „Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint 
az elektronikus adatbázis használatáról” című dokumentumot aláírja. 
 
Határidő: 2022. szeptember 30. 
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Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
4.) Gazdálkodás helyben 
5.) Irattár 
 
 
 
6. napirendi pont: Felkérés a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési 
díjának megállapítása tárgyában 
 
Máté Gábor polgármester: Felkérés a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési 
díjának megállapítása tárgyában. Nem nekünk kell megállapítani a térítési díjat csak tudomásul kell 
vennünk. Én azt gondolom, hogy ezek a térítési díjak szerepelnek, ezek vállalhatóak. Nincs vele 
semmi olyan dolog, csoda, hogy egyáltalán működik, valljuk be. Van-e kérdés ezzel kapcsolatosan? 
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: 
 
80/2022.(IX.28.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Felkérés a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjának 

megállapítása tárgyában 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Kistelek Város Önkormányzatának 
Képviselő-testületét, hogy a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 
valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 4/2019.(V.6.) önkormányzati rendeletének 
módosítása során a pusztaszeri ellátottak vonatkozásában az alábbi intézményi térítési díjakat 
szíveskedjen megállapítani: 
- étkeztetés intézményi helyszíni fogyasztás esetén: 700,-Ft/ellátási nap; 
- étkeztetés házhoz szállítással: 850,-Ft/ellátási nap 
- házi segítségnyújtás: 350,-Ft/óra, 
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 180,-Ft/nap; 
- támogató szolgálat keretében biztosított személyes segítés gyermek egészségügyi és oktatási 

intézménybe szállítása esetén: 0,-Ft/km; 
- idősek gondozóháza: 4500,-Ft/ellátási nap. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) Kistelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
4.) Irattár 
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7. napirendi pont: A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása 
 
Máté Gábor polgármester: Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása.  
 
dr. Jaksa Tibor jegyző: Röviden annyi, hogy türelmetlenül várják ezt a döntést, amit igazából 
valamikor decemberben kértek az önkormányzatoktól, hogy hozzunk meg egy ilyen döntést. Ez 
többeknek elkerülte a figyelmét. Karácsony előtt nem 80 oldalas társulási tanácsülés 
jegyzőkönyveket olvasgat az ember, aminek a közepén el van rejtve egy határozat, hogy hozzunk 
egy ilyen határozatot. Így szeptemberben megint aktualitását nyerte. A munkaszervezetüknek az 
áthelyezése Deszkről Szegedre, a szegedi polgármesteri hivatal a továbbiakban meg már hosszú 
hónapok óta ők a munkaszervezete a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodás Társulásnak. Ez az ami 
keresztül van víve ezen a társulási megállapodáson, de ezt el kellene, hogy fogadjuk.  
 
Máté Gábor polgármester: Ezt elmondtam nektek annak idején amikor ez az egész lépés 
megtörtént, hogy a deszkiek valamiért összerúgták a patkót Szegeddel és utána ők visszadobták ezt 
a munkaszervezeti feladatot. Akkor mi ezt meg is beszéltük, csak valóban, én sem olvastam így 
végig ezt a 80 oldalt és nem véltük felfedezni benne, hogy nekünk erre határozatot kellene hozni. 
Aki ezt így 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: 
 
81/2022.(IX.28.)Kt. határozat 
 
Tárgy: A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 
 

HATÁROZAT 
 
Figyelemmel a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának 
32/2021.(11.26.)TT határozatában foglaltakra Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az előterjesztéssel egyező tartalommal jóváhagyja a Dél-alföldi Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítását, és a Dél-alföldi Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt szövegezését. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás munkaszervezete 
4.) Irattár 
 
 
 
8. napirendi pont: A Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása Társulási 
Megállapodásának módosítása 
 
Máté Gábor polgármester: Társulási megállapodás, hasonló mulasztásos történet, csak itt nem mi 
mulasztottunk, hanem Kistelek mulasztott. Ezt kellene egy kicsit helyre tenni. Elmondtuk az elején, 
hogy mi okozta ezt a helyzetet.  
 
dr. Jaksa Tibor jegyző: 2019-ben átvezetésre kerültek bizonyos dolgok ezen a társulási 
megállapodáson. Leginkább ilyen döntéshozatali arányok, volt ott egy törvényességi felhívás is annak 
idején ezzel kapcsolatban, annak feleltették meg társulási megállapodást, meg az időközben 
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bekövetkezett személyi módosítást, a Tóth Tibi polgármester úr képviseleti jogosultságát vezették 
át. Gyakorlatilag ilyen fajsúlyú dolgokat érintett akkor ez a dolog. Ez a Magyar Államkincstárnál a 
Törzskönyvi nyilvántartáson nem lett átvezetve. Azokkal a döntésekkel nem tudják ezeket keresztül 
vinni a Kincstárnál, ott eléggé szigorú határidők vannak. Ez megint egy olyan téma, amit a társulási 
tanácsülésen derült ki, azért nem küldtünk ki anyagot ezzel kapcsolatban.  
 
Máté Gábor polgármester: 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: 
 
82/2022.(IX.28.)Kt. határozat 
 
Tárgy: A Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztéssel egyező tartalommal 
jóváhagyja a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 
módosítását, és a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegezését. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) Nagy Sándor elnök, Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása 
4.) Irattár 
 
 
 
9. napirendi pont: Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről 
 
Máté Gábor polgármester: Polgármester tájékoztatója. Az előző testületi ülésen beszéltünk arról, 
hogy a települési támogatás és a tüzelőanyag támogatásra más rendszert dolgozzunk ki. Én azt 
kérném, hogy hozzunk létre egy munkacsoportot, aki ezt átgondolná, hogy ezt hogyan tegyük meg 
és a következő testületi ülésre egy javaslattal. Lényeg az, hogy alakítsuk ki, hogy milyen elvek 
alapján fogunk a szociális keretből osztani. Milyen módszerekkel? Milyen alapelvek alapján? Mivel azt 
gondoltam, hogy az emberi kapcsolatok terén a faluban, meg a szociális kérdésekben Zsuzsi, Emese 
meg Kati a legjáratosabbak, ha ti hárman vállalnátok az én közreműködésemmel, hogy ezt valamikor 
átgondolnátok és egyszer leülnénk, hogy hogyan állna ez össze. Utána azt terjesztenénk a testület 
elé, ha ezt elfogadnátok. Én csak fölkérném ezt a három embert, hogy két héten belül leülnénk úgy, 
hogy végig beszélnénk, hogy mik azok a momentumok, de bárki jöhet erre természetesen. Én 
Emesére bíznám, hogy ezt így fogja össze, a többiekhez igazítsuk az időpontot.  
 
Bitó Zsolt képviselő: Csak hogy értsem, igazából arról van szó, hogy koncepciójában gondoljuk át 
az eddigi támogatásunkat, a kemény fa, a szén stb. 
 
Máté Gábor polgármester: Nem, az egy teljesen külön. Az, amit 65 év fölött mindenki alanyi jogon 
megkapott a faluban azt nem akarjuk tovább tartani, mert nagyobb rászorultságok lesznek. Oda nem 
akarunk adni, ahova nem muszáj, ahol meg muszáj oda meg akarunk adni függetlenül attól, hogy 
65 év fölötti vagy nem. Más koncepció kell, mert ezt a pénzt most lesz hova tenni.  
 
Kósáné Buknicz Mária képviselő: Ezt a pénzt erre kell használni azt mondtad.  
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Máté Gábor polgármester: Természetesen. Kik kapjanak, milyen elvek alapján kapjanak és 
mennyit kapjon? Mire alapozzuk ezt? Kényes kérdés, és itt ez a legkellemetlenebb része a 
munkánknak, hogy azt mondjuk, hogy igen te nem kaptál, mert így gondoltuk, ilyen rendszert 
tudtunk összehozni. Ehhez kapcsolódik még ugyanez, hogy a következő testületi ülésre szintén elő 
szeretnék hozakodni egy olyan dologgal, hogy van nekünk egy települési támogatási rendszerünk. 
Ez azt jelenti, hogy az egyedülállóknak a mindenkori nyugdíj minimum, ami 28 500 forint 250%-a 
fölött már nem adunk, az alatt kell, hogy legyen az egy főre jutó jövedelem. Ha többen laknak egy 
ingatlanban, nem egy személyről van szó, akkor az egy főre jutó jövedelem nem lehet több, mint 
ennek a 200%-a. Ezt azért csináltuk egy tizenegy néhány évvel ezelőtt így meg, mert arra 
gondoltunk, hogy ez szépen majd emelkedik azzal, hogy a mindenkori nyugdíj minimum majd 
emelkedik. Ebből adódóan, aki egyedülálló és 71 250 forint fölött van a jövedelme, annak már nem 
tudunk támogatást adni. Nem nagy pénzek ezek, de akkor is azt mondom, hogy én ezen minden 
képpen a következő testületi ülésen fogok egy javaslattal előállni, hogy emeljük a 250-e 300%-ra a 
200-at meg 225-re. Ezen még gondolkodhattok.  
 
dr. Jaksa Tibor jegyző: Ha nem most hallottam volna erről először, akkor felkészültem volna, meg 
konkrétan ránéztem volna, hogy ezek a számok honnan jönnek, hogy ezek a régebbi úgynevezett 
átmeneti segély volt, és amikor kitalálták, hogy most már települési támogatás címen adhat az 
önkormányzat pénzt, de ezt alá lehet bontani, akkor ezt így átemeltük. Régebben az átmeneti segély 
az úgy volt szabályozva, hogy a jövedelmi határokat úgy kell meghatározni, hogy a mindenkori 
öregségi nyugdíj minimumnak az ilyen meg olyan százalékát nem haladhatja meg. Ezt mi átírtuk az 
átmeneti segéllyel adott települési támogatásra. Hogy most mi vonatkozik erre a jogszabályra, annak 
utána kell néznem. 
 
Máté Gábor polgármester: Utána kell nézni, hogy tudunk-e egy kicsit emelni ezen a rendszeren, 
illetve a limiteket magasabbra tenni, mert ott vagyunk, hogy egy egyedülálló 71 000 forint egy főre 
jutó vagy 56 000 forint egy főre jutónál már el kell, hogy utasítsak mindenkit, nem tudok neki pénzt 
adni, semmilyen támogatást.  
 
Körmendi Zsuzsa képviselő: Ha már ezt vizsgáljuk, beszéltük a múltkor, hogy majd föl kell 
készülnünk a télre meg majd bárkinek a megoldatlan helyzetére és én ezért úgy meglepődtem, igaz, 
hogy a legutolsó testületin nem voltam itt, de én nagyon meglepődtem amikor láttam, hogy igényelni 
lehet a beiskolázási támogatásokat. Én még akkor is ha ez nem egy népszerű javaslat, de én ezt is 
szeretném ha egy kicsit fölül bírálnánk. Szerintem ennek is ideje volna egy kicsit szűkebbre szabni a 
keretét, hogy nem feltétlen mindenkinek. Tudom miért a kései kifizetés, de lényegében a funkcióját 
nem éri el, de mivel igy is mindenki beiskolázza a gyermekét, mert ezt úgyis később adjuk tényleg 
mérlegelni kellene, hogy kinek adunk beiskolázási támogatást, ki igényelheti és ki nem.  
 
Máté Gábor polgármester: Semmi akadálya, jövő júniusban ezzel foglalkoznunk kell akkor. 
Természetesen igen. Teljesen jogos a gondolat. Eddig követtünk egy gyakorlatot, egy kényelmes 
gyakorlatot, igy volt a legegyszerűbb megoldani. Most, hogy már tapasztalataink vannak látjuk, hogy 
mi van, hogy van én is mindig úgy voltam vele, és mindig igy adtuk elő, hogy ha valaki úgy érzi, 
hogy neki erre nincs szüksége, átadhatja bárkinek. Nem olyan sokan gondolták ezt, hogy nincsenek 
rászorulva.  
 
Katona Mária képviselő: Ennek volt egy olyan oldala is, hogy támogassuk azokat, akik ide íratják 
a pusztaszeri iskolába a gyerekeket.  
 
Máté Gábor polgármester: Igen, de ettől még differenciálhatunk rajta. Ezek most csak fölvetések, 
hogy milyen irányba járjon az agyatok nektek is. Védőnő, óvónő kérdések. A védőnőnk áldott 
állapotba került. Én természetesen örültem neki meg nagyszerű, hogy igy van. meg kell hirdetni az 
állását határozott időre. Szándékozik igénybe venni a lehetőséget a gyereknevelésre, az a három év, 
meg valószínűleg október végéig tud maradni. Oda kell figyelni a terhességére, nem egyszerű, volt 
már ebből neki problémája. Miért mondom az óvónőt is mellé? ugyanis a védőnőnek felszabadult egy 
lakás, a Tímea visszaadta a lakást viszont pályázati kötelezettségünk van a lakás irányába, ezért ez 
azt jelenti, hogy óvónő, felsőfokú végzettségű alkalmazott és iskolai pedagógusnak lehet kiadni. 
Lehet, hogy ha hozzátok is mennek, hogy xy beköltözne meg ki lehet-e bérelni, akárkinek nem 
adhatjuk oda, mert a pályázatnak vannak feltételei és ezeket vállaltuk akkor. Nyilván nem tudtuk, 
hogy a Tímea mikor és hogyan megy. Neki meg jogosultsága van, hogy tovább menjen. Szó volt róla 
a múltkor is, hogy az óvodába a létszám indokolná a négy óvónőnek az alkalmazását, de csak három 
van, viszont dajkát nem tudunk az óvónő helyett alkalmazni, mert az nem kap normatív támogatást. 
Csak óvónőre tudunk plusz pénzt kapni a dajkát meg saját pénzből kellene fizetni. Én a tegnapi 
napon a társulásnál ezt fölvetettem és a Sejben Józsival arra jutottunk, hogy igen indokolt és meg 
is hirdetjük az óvónői állást. Igy oldjuk meg a létszám gondot az óvodában.  Szerintem ez minden 
képpen jó dolog. Az ő esetében is tudunk szolgálati lakást fölvázolni, ha úgy alakul. Ha több jelölt is 
lesz akkor véleményt akarunk mondani nem utasítást, a kiválasztást minden képpen az óvoda 
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vezetősége fogja eldönteni. 199 mázsa szenet nyertünk a 260 helyett. 260-at céloztunk meg tudván, 
hogy mindig kevesebbet kapunk, de ne kapjunk többet, mint amennyit el lehet hozni egy kamionnal. 
Ezt el is lehet hozni, úgyhogy ennek a leszervezése most folyamatban van. ha Misi el tudja hozni 
annak örülni fogunk, de a ő segítségére majd minden képpen számítunk.  
 
dr. Jaksa Tibor jegyző: Az előző témának az volt a kicsengése, hogy bele akarod íratni ebbe az 
álláshirdetésbe, hogy tudunk adni szolgálati lakást is.  
 
Máté Gábor polgármester: Igen, természetesen. Akkor most mondom, hogy így hirdetjük meg 
mind a két állást. Az volt, hogy augusztusra kiderül, hogy a járóbeteg szolgálat és az ügyeleti 
szolgálatra milyen finanszírozást fogunk a továbbiakban tenni. Nem volt semmilyen lépés sem 
augusztusban, sem szeptemberben, számlát sem kaptunk. Ugyanis jegyző úr mondta, hogy addig 
ne is küldjenek számlát, amíg erről meg nem állapodunk. Pillanatnyilag az egészségügyi szolgáltatást 
semmilyen formában nem dotáljuk, de ez csak azt jelenti, hogy szüneteltetjük ezt a dolgot addig 
amig újabb információnk lesz. Nincs újabb információnk, nem is keresett engem a Nagy Zsolt azóta 
sem viszont ma az orvosok összeülnek valami információhoz fogunk jutni. Attilát azzal engedtem igy 
újtára, hogy ha esetleg az önkormányzatokat ott szapulnák, hogy nem fizetünk, akkor mondja már 
azt, hogy de a fizetési szándékunk továbbra is meg van csak nem mindegy milyen keretek között 
meg milyen információkkal. Mivel nincs információ róla, ezért egyelőre szüneteltetjük a támogatást 
nem pedig megtagadjuk. Ennyit kell körülbelül tudni a dologról. Pályázataink esetében a TOP-os 
pályázatokról semmilyen információ nincsen, hogy az utas és a csapadékvizes pályázatunk, semmit 
nem tudunk róla. A Bartucz Tibor megjelent, hogy akar velem beszélgetni. Gondoltam, hogy 
valamilyen pályázati témával, de ő már tudta, hogy milyen pályázatot adtunk be és mennyi a 
pályázott összeg. Azt is tudni vélte, hogy ezek rendben is vannak már és hogy ő miben tud ebben 
részt venni. Én mondtam neki, hogy az út gyakorlatilag már egyeztetések alatt volt, de árajánlatot 
bárki beadhat. A csapadék vízre sincsenek elkötelezettségeink. Mondtam neki, hogy fogunk kérni 
tőle árajánlatot. Ahol lehet én ott nem fogok vele lepaktálni, mert abból még mi nem jól jöttünk ki 
sose. Van egy másik TOP-os pályázatunk ami már lezajlott gyakorlatilag ennek keretében 
rendezvények voltak. Ez az, amit a Zsófi visz, a héten is lesz ennek egy utolsó előtti fejezete. 
Pusztaszeri alkotóknak a kiállítása lesz itt a teremben majd. Mondtam, hogy a megfelelő plakátok jó 
lenne, ha időben elkészülnének. Nem tudták a plakátokat elkészíteni, mert olyan előírások vannak a 
plakáton és van ennek egy szervező csapata és a mai nap jött meg a plakát rá. Mondtam, hogy ezt 
nem szeretem, minimum egy héttel előtte legyen már kirakva, de nem sikerült összehozni. Van még 
egy humán kapacitás fejlesztés pályázat, amit a kistérség, a hat település Bakson a csúccsal 
pályázott meg. Ebbe benne van az önkormányzatnak több mint 3 000 000 forintja, amit még nem 
kaptunk meg. Nincs információ róla. Semmilyen kérdésre válaszokat nem kapunk. Nem tudjuk, hogy 
ez a pénz mikor fog megjönni. Az elszámolások minden megtörtént, a kötelezettségeket teljesítettük. 
Pillanatnyilag információt nem kapunk róla. Minden településnek van benne komoly milliós összege. 
Nem tudjuk miért nem lehet ezt kifizetni, ha már egyszer megvalósult. Tavasszal azt az információt 
kaptuk, hogy megszűnt a papír gyűjtés, már senki el nem viszi a papírt. Igy szelektív szállítás 
keretében elvitettük az iskolából azt a papír meg PET palack mennyiséget, ami még ott fel volt 
halmozva, nem kevés volt. Fölállt az új szülői munkaközösség, Szabó Renáta lesz az irányitó és 
mégis csak van valami papír gyűjtési lehetőség örömünkre. Azt az épületet nem szeretném erre 
igénybe venni, onnan mindent kipakolunk. Átpakoltattam már a kemencét is a kézműves terembe 
annak a bekötése is folyamatban van. Gyűjtő helynek az imaházat kiürítettük, a padokat átraktuk 
egy raktárba és az imaház áll most rendelkezésre arra, hogy a papírt ott gyűjtsék. A Renátával már 
meg is beszéltük, hogy hogyan. Ha már említettem a volt technika termet, annak az elbontását 
tervezzük ősszel vagy a tél folyamán. A kipakolás már majdnem teljes. Megérdeklődtem, hogy kell-
e bontási engedélyt vagy bármit kérni rá, azt mondták az építésügyön, hogy nem. Én azt gondolom, 
hogy ha egy teljesen tiszta területet hagy maga után az, aki elbontja, akkor vigye úgy ahogy van. 
fele körülbelül vályog a másik fele tégla. Erről mi a véleményetek?  
 
Nagy Emese képviselő: Ha van rá jelentkező igy akkor rendben.  
 
Katona Mária képviselő: Próbáljuk meg.  
 
Máté Gábor polgármester: Nem kérnénk pénzt a bontásért, vigye, de úgy, hogy ott akkor semmi 
nem maradhat. A villanyt leköttetem róla, Zoli leköti még a gázt, mert az még fontos és utána tudunk 
a bontásnak nekiállni. Ez az elképzelésem, ha nincs ellenvetés. Az arborétum kerítését le kellett 
bontanunk a favágás miatt. 50 darab akác oszlopot tudtunk cserébe a fáért plusz kaptunk még 
100 000 forintot. Ennek a kiépítése meg is történt. Nem tudom láttátok-e a falu facebook oldalán 
vagy valami más internetes vonalon a múlt héten csütörtökön Pusztaszeren volt a 200 000-dik ügyfél 
köszöntése a kormányablak busznál. Kálmán Zsuzsi volt egész véletlen, semmi előszervezés nem 
volt. Jött a miniszterelnökség képviselői itt voltak stábbal és csináltak róla egy videót is. Ennyi lett 
volna az én dolgom. Van-e kérdés esetleg hozzám vagy hozzáfűzni való az eddigiekhez?  
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HATÁROZATOK JEGYZÉKE 
 

Sorszám Tárgy Határidő 
74/2022.(IX.28.)Kt. határozat Napirendi pontok elfogadása azonnal 
75/2022.(IX.28.)Kt. határozat Döntés a temetői kamerák ügyében azonnal 
76/2022.(IX.28.)Kt. határozat Rövid- és hosszabb távú közvilágítási 

takarékossági koncepciók megbeszélése 
azonnal 

77/2022.(IX.28.)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 

78/2022.(IX.28.)Kt. határozat A víziközművek 2023-2037 közötti időszakra 
vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének 
elfogadása 

azonnal 

79/2022.(IX.28.)Kt. határozat Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi 
fordulójához 

2022.09.30. 

80/2022.(IX.28.)Kt. határozat Felkérés a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások intézményi térítési díjának 
megállapítása tárgyában 

azonnal 

81/2022.(IX.28.)Kt. határozat A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási 
Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása 

azonnal 

82/2022.(IX.28.)Kt. határozat A Kistelek Környéki Települések Többcélú 
Társulása Társulási Megállapodásának 
módosítása 

azonnal 

83/2022.(IX.28.)Kt. határozat Polgármester tájékoztatója két ülés közötti 
időszak eseményeiről 

azonnal 

 







 
  

A L F Ö L D V Í Z  R e g i o n á l i s  V í z i k ö z m ű - s z o l g á l t a t ó  Z r t . 5600 Békéscsaba,  Doboz i  ú t  5 .P f .96,  
Cg.04-10-001580   Adószám:13100887-2-04   KSH:13100887 -3600-114  

www.al fo ldvi z .hu 
Az  Al fö ldv í z  Z r t .  a  Magyar V íz i közmű Szövetség tagja  

 

 
 
 
Tisztelt Önkormányzat! 
Tisztelt Ellátásért Felelős! 
 
 
 
 
 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-ában meghatározott gördülő 
fejlesztési tervet 2022. szeptember 30. napjáig kell benyújtani - víziközművenként - a 
Magyar Energetikai és Közmű- Szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra. 
 
Az ALFÖLDVÍZ Zrt. és a Tisztelt Önkormányzat között fennálló, hatályos vagyonkezelési, 
illetve üzemeltetési és szolgáltatási szerződésben foglaltak alapján Társaságunk 
kötelezettséget vállalt arra, hogy a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően 
írásban javaslatot készítsen az Ellátásért Felelősnek a gördülő fejlesztési terv benyújtása 
érdekében. Ennek megfelelően készítettük el a víziközművek 2023-2037 közötti időszakra 
vonatkozó gördülő fejlesztési tervében szereplő felújítási és pótlási munkáira vonatkozó 
javaslatunkat. 
 
A gördülő fejlesztési terv két részből áll, az általunk összeállított felújítási és pótlási tervből 
és az Ellátásért felelős (önkormányzat) által elkészített beruházási tervből. 
 
A gördülő fejlesztési terv részét képező beruházási tervben szereplő munkákat Önöknek, 
mint Ellátásért Felelősnek szükséges megadni, ennek okán kérjük, hogy a jelen levél 
mellékleteként megküldött táblázathoz kapcsolódó beruházási lapon tüntessék fel a 
víziközművekhez kapcsolódóan tervezett beruházásaikat. A táblázat kitöltését megelőzően 
olvassák el a megküldött Segédlet szövegét. 
Kérjük, hogy amennyiben nincs a településre vonatkozó beruházási igény, úgy a nemleges 
választ is jelezni szíveskedjenek, azaz küldjék meg.  
 
A táblázatokat minden esetben kérjük polgármesteri szignóval és bélyegzővel 
szíveskedjenek ellátni. 
 
Abban az esetben, ha az általunk összeállított felújítási és pótlási terv megfelel Önöknek, a 
jelen levélhez mellékelt Véleményező Nyilatkozatot kérjük, aláírást követően küldjék meg 
Társaságunk részére. A mellékelt táblázatokat minden esetben a polgármester írja alá, 
illetve pecsételje le. Amennyiben a felújítási, pótlási tervben foglaltakkal a Tisztelt 
Önkormányzat nem ért egyet, kérjük, küldje meg a véleményeltérését. 
 
Továbbá kérjük, hogy a beruházási tervhez szükséges adatokat is küldjék meg részünkre, 
illetve a mellékelt meghatalmazást, mellyel feljogosítják Társaságunkat a 2023-2037 
időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv benyújtására.  
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A meghatalmazás szerint Társaságunk összeállítja a gördülő fejlesztési tervet, és benyújtja a 
Magyar Energetikai és Közmű- Szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra. Minden esetben 
szükséges a meghatalmazás határidőben történő visszaküldése, annak érdekében, hogy a 
településvezető után cégünk vezérigazgatója is alá tudja írni a meghatalmazást, mert csak 
az eredeti aláírással ellátott Meghatalmazás joghiteles, csak ennek aláírásával lehetséges a 
Hivatal előtti képviselet. 
Az aláírásokkal egyidejűleg kettő tanú is igazolja az aláírás hitelességét. 
 
 
A GFT-t kérjük képviselő-testületi határozattal elfogadtatni, a határozatot mellékeljék. 
 
 
A tavalyi év során jónéhány településen elmaradt a Meghatalmazás aláírása, továbbítása, 
társaságunk felé és a MEKH elutasította a kérelmet és bírság kiszabását is előre vetíttette. 
 
Ennek elkerülése érdekében nyomatékosan kérünk minden Ellátásért felelőst a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Tájékoztatásul közöljük, hogy a gördülő fejlesztési tervek jóváhagyási eljárásidíj köteles a díj 
mértékét az 1/2014. (III.4) MEKH rendelet szabályozza, mely igazgatási szolgáltatási díjat 
mindkét terv vonatkozásában (felújítási és pótlási terv, beruházási terv) megfizetjük. 
 
 A GFT benyújtását követően a beruházási tervhez tartozó igazgatási díjat tovább-
számlázzuk az Ellátásért felelős számára, mivel az eljárás az Ő felelősségi körébe tartozó 
beruházási terv jóváhagyására vonatkozik. 
 
Ezzel egyidejűleg a területileg illetékes Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság számlájára 
is be kell fizetni szakhatósági eljárás lefolytatására irányuló igazgatási díjat felújítási és 
pótlási terv, esetén 18.300,- Ft-ot, míg beruházási tervenként 18.300,- Ft-ot, mely összeget 
szintén tovább számlázuk az Ellátásért felelős részére.     
 
 
Önöknek a hatályos jogszabály alapján 30 napjuk van a GFT véleményezésére. 
 
 
Kérjük, szíveskedjenek a mellékletben csatolt Meghatalmazást és a Véleményező 
Nyilatkozatot aláírást követően eredeti példányban (levélben), valamint a                      
Tisztelt Önkormányzat által kitöltött beruházási lapot elektronikus úton (cégkapu) levelünk 
kézbesítésétől számított 30 napon belül – legkésőbb 2022. szeptember 25- ig 
Társaságunk részére megküldeni, annak érdekében, hogy a gördülő fejlesztési terv 
határidőben történő benyújtására sor kerülhessen. 
 
 
Tájékoztatjuk továbbá Önöket arról, hogy a GFT tervezése az Önök esetében nem a korábbi 
évek gyakorlatának megfelelően a forrásként rendelkezésre álló használati díj mértékéig 
terjed, hanem a víziközmű rendszerre meghatározott Értékcsökkenés értékéig terjed, mivel 
ez a gyakorlat az állami tulajdonú vagy időközben állami tulajdonba kerülő rendszerek 
esetében. 
 
Az Önök önkormányzata a csatlakozási szándékát egy szándék nyilatkozat aláírásával is 
kinyilvánította, ezért az Önök esetében az eljárást a már állami tulajdonú rendszerek eljárása 
szerint intézzük, annak ellenére, hogy a tranzakciós szerződés még nem került aláírásra. 
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Amennyiben bármilyen kérdésük van a tárgyi témában, forduljanak bizalommal Bagi László 
Fejlesztéstervezési- és irányítási osztály kiemelt fejlesztési főmunkatárshoz. Tel.: 06/30-300-
8415; E-mail: bagi.laszlo@alfoldviz.hu 
 
 
 
    
Ke l t :  Békéscsaba, 2022.08.26 
  

 
 
 

Cseke Andrea 
fejlesztéstervezési és irányítási osztályvezető 

 

  
 
 
 

Priváczki-Juhász Zsolt 
fejlesztési főmérnök 
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……/2022.(……)Kt. határozat 
 
Tárgy: A víziközművek 2023-2037 közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének 

elfogadása 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-
szolgáltató Zrt. (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. sz.) által az önkormányzat részére a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (4) bekezdése alapján véleményezésre 
megküldött, 2023-2037 közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervben foglaltakkal 
egyetért. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Máté Gábor polgármestert, hogy a Gördülő Fejlesztési Terv 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal általi jóváhagyására irányuló eljáráshoz 
kapcsolódó dokumentumokat aláírja, az egyéb szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 
 
Határidő: 2022. szeptember 30. 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) ALFÖLDVÍZ Zrt. 
4.) Gazdálkodás helyben 
5.) Irattár 



A tervezet benyújtó szervezet megnevezése: ALFÖLDVÍZ Zrt.

A víziközmű - szolgáltató megnevezése: ALFÖLDVÍZ Zrt. I. ütem

A víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: ivóvíz II. ütem

A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Pusztaszer Község Önkormányzata III. ütem

Víziközmű-rendszer kódja: 11-28592-1-001-00-15

A B C D E F H

Tervezett 
időtáv

Kezdés Befejezés (rövid/közép/
hosszú)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.
Rendkivüli helyzetből 
adódó azonnali 
feladatok

Pusztaszer Község 
Önkormányzata

2 000
Értékcsökkenési 

leírás
rövid x

2.
Nyomólégüstök 

légutánpótló 
kompresszor cseréje

nem engedélyköteles
Pusztaszer Község 

Önkormányzata
5 000

Értékcsökkenési 
leírás

2023.01.01 2023.12.31 rövid x

1.
Rendkivüli helyzetből 
adódó azonnali 
feladatok

Pusztaszer Község 
Önkormányzata

8 000
Értékcsökkenési 

leírás
közép x x x x

2.

Bekötővezeték csere 
(Hétvezér sor. 8. sz. 
gerinc NA100 AC, 

vezetékhossz 7 fm 3/4" 
hg. )

nem engedélyköteles
Pusztaszer Község 

Önkormányzata
180

Értékcsökkenési 
leírás

2024.01.01 2027.12.31 közép x x x x

3.

Bekötővezeték csere 
(Honfoglalás u. 35. sz. 

gerinc NA100 AC, 
vezetékhossz 22 fm 

3/4" hg. )

nem engedélyköteles
Pusztaszer Község 

Önkormányzata
220

Értékcsökkenési 
leírás

2024.01.01 2027.12.31 közép x x x x

4.

2x50 m3 alsótározó 
medencék betáp ágán 
elhelyezkedő tolózárak, 

vezetékek cseréje, 
beépítési szelepkészlet 

elhelyezése, 
aknafedlap elbontása, 

akna betemetése

nem engedélyköteles
Pusztaszer Község 

Önkormányzata
3 000

Értékcsökkenési 
leírás

2024.01.01 2027.12.31 közép x x x x

5.
GAC töltet csere (1,6 

m3)
nem engedélyköteles

Pusztaszer Község 
Önkormányzata

2 000
Értékcsökkenési 

leírás
2024.01.01 2027.12.31 közép x x x x

6.
Rendkivüli helyzetből 
adódó azonnali 
feladatok

Pusztaszer Község 
Önkormányzata

20 000
Értékcsökkenési 

leírás
hosszú x x x x x x x x x x

Tervezett feladatok nettó 
költsége az egyes ütemek 

tekintetében
[eFt]

Rendelkezésre álló források 
számszerűsített értéke a teljes 

ütem tekintetében
[eFt]

7 000 11 101

Gördülő Fejlesztési Terv 2023-2037. időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

Fontos-
sági 

sorrend

Beruházás 
megnevezése

Vízjogi létesítési/elvi 
eng. száma

Az érintett ellátásért 
felelős(ök) megnevezése

Tervezett nettó 
költség (eFt)

Forrás 
megnevezése

13 400 44 404

277 480 111 010

Megvalósítás időtartama
A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

G I



7.

I. sz. termelőkút 
melléfúrásos 

technológiával történő 
felújítása

jelenleg nem áll 
rendelkezére

Pusztaszer Község 
Önkormányzata

40 000
Értékcsökkenési 

leírás
2028.01.01 2037.12.21 hosszú x x x x x x x x x x

8.
II. sz. termelőkút 

felújítása (szűrőzés, 
kútszerkezet)

jelenleg nem áll 
rendelkezére

Pusztaszer Község 
Önkormányzata

15 000
Értékcsökkenési 

leírás
2028.01.01 2037.12.21 hosszú x x x x x x x x x x

9.
Pusztaszer külter. 
rekonstrukció DN 100, 
794m

nem engedélyköteles
Pusztaszer Község 

Önkormányzata
64 000

Értékcsökkenési 
leírás/forráshiány

2028.01.01 2037.12.21 hosszú x x x x x x x x x x

10.
Pusztaszer, Ady Endre 
utca rekonstrukció DN 
100, 184m

nem engedélyköteles
Pusztaszer Község 

Önkormányzata
14 720 forráshiány 2028.01.01 2037.12.21 hosszú x x x x x x x x x x

11.

Pusztaszer, Dózsa 
György utca 
rekonstrukció DN 100, 
71m

nem engedélyköteles
Pusztaszer Község 

Önkormányzata
5 680 forráshiány 2028.01.01 2037.12.21 hosszú x x x x x x x x x x

12.

Pusztaszer, Dózsa 
György utca 
rekonstrukció DN 80, 
320m

nem engedélyköteles
Pusztaszer Község 

Önkormányzata
25 600 forráshiány 2028.01.01 2037.12.21 hosszú x x x x x x x x x x

13.
Pusztaszer, Előd utca 
rekonstrukció DN 80, 
92m

nem engedélyköteles
Pusztaszer Község 

Önkormányzata
7 360 forráshiány 2028.01.01 2037.12.21 hosszú x x x x x x x x x x

14.
Pusztaszer, Fő utca 
rekonstrukció DN 100, 
647m

nem engedélyköteles
Pusztaszer Község 

Önkormányzata
51 760 forráshiány 2028.01.01 2037.12.21 hosszú x x x x x x x x x x

15.
Pusztaszer, Mező utca 
rekonstrukció DN 80, 
320 m

nem engedélyköteles
Pusztaszer Község 

Önkormányzata
25 600 forráshiány 2028.01.01 2037.12.21 hosszú x x x x x x x x x x

16.

Pusztaszer, Petőfi 
Sándor utca 
rekonstrukció DN 100, 
97m

nem engedélyköteles
Pusztaszer Község 

Önkormányzata
7 760 forráshiány 2028.01.01 2037.12.21 hosszú x x x x x x x x x x



A tervezet benyújtó szervezet megnevezése: ALFÖLDVÍZ Zrt.

A víziközmű - szolgáltató megnevezése: ALFÖLDVÍZ Zrt. I. ütem

A víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: ivóvíz II. ütem

A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Pusztaszer Község Önkormányzata III. ütem

Víziközmű-rendszer kódja: 11-28592-1-001-00-15
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Gördülő Fejlesztési Terv 2023-2037. időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA



……/2022.(…………)Kt. határozat 
 
Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi 

fordulójához 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a „Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint 
az elektronikus adatbázis használatáról” című dokumentumot aláírja. 
 
Határidő: 2022. szeptember 30. 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
4.) Gazdálkodás helyben 
5.) Irattár 







KIVONAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. június 30-án megtartott nyilvános 
ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
25/2020.(VI.30.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Felkérés a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjának 

megállapítása tárgyában 
 

HATÁROZAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Kistelek Város Önkormányzatának 
Képviselő-testületét, hogy a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 
valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 4/2019.(V.6.) önkormányzati rendeletének 
módosítása során a pusztaszeri ellátottak vonatkozásában az alábbi intézményi térítési díjakat 
szíveskedjen megállapítani: 
- étkeztetés: 565,-Ft/ellátási nap (ebből kiszállítás: 130,-Ft/ellátási nap), 
- házi segítségnyújtás: 200,-Ft/óra, 
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 150,-Ft/nap. 
 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) Kistelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
4.) Irattár 
 



……/2022.(…….)Kt. határozat 
 
Tárgy: Felkérés a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjának 

megállapítása tárgyában 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Kistelek Város Önkormányzatának 
Képviselő-testületét, hogy a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 
valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 4/2019.(V.6.) önkormányzati rendeletének 
módosítása során a pusztaszeri ellátottak vonatkozásában az alábbi intézményi térítési díjakat 
szíveskedjen megállapítani: 
- étkeztetés intézményi helyszíni fogyasztás esetén: 700,-Ft/ellátási nap; 
- étkeztetés házhoz szállítással: 850,-Ft/ellátási nap 
- házi segítségnyújtás: 350,-Ft/óra, 
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 180,-Ft/nap; 
- támogató szolgálat keretében biztosított személyes segítés gyermek egészségügyi és oktatási 

intézménybe szállítása esetén: 0,-Ft/km; 
- idősek gondozóháza: 4500,-Ft/ellátási nap. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző 
3.) Kistelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
4.) Irattár 
 







































 
Kistelek Város Polgármester 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
                                          a Társulási Tanács 2022…………..-i ülésére 
 
 

Tárgy: Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulás társulási megállapodásának 
módosítása 

 
Tisztelt Tanács! 
 

2004. július 30. napján tartott kistérségi ülésen Baks, Balástya, Csengele, Ópusztaszer, 
Pusztaszer és Kistelek települések polgármesterei – településük képviselő-testületi 
felhatalmazásának birtokában – kinyilvánították a többcélú kistérségi társulás létrehozásának 
szándékát és társulási megállapodást kötöttek, melynek alapján létrejött a Kistelek Környéki 
Települések Többcélú Társulása. 
Tájékoztatom T. Tanácsot, hogy a társult önkormányzatok képviselő-testületei Társulási 
Tanácsba a polgármestereket delegálta. 
A társulási megállapodás azóta több alkalommal módosításra került.  
A társulási megállapodás legutóbbi módosítását Kistelek Környéki Települések Többcélú 
Társulása Társulási Tanácsa 23/2019.(XII.17.) KKTTT. sz. határozatával fogadta el, mely 
módosított társulási megállapodásnak a Magyar Államkincstár részéről történő 
törzskönyvi nyilvántartásba vétele nem történt meg.  
A nyilvántartásba vétel az eljárás során kiírt, vonatkozó hiánypótlási felhívásban foglaltak 
teljesítését követően történhet meg, mely hiánypótlásban rögzített, a társulási megállapodás 
módosítását igénylő változásokat kizárólag a törzskönyvi nyilvántartásban szereplő okiraton 
(társulási megállapodáson) lehet átvezetni. Ez – a Magyar Államkincstár törzskönyvi 
nyilvántartásában szereplő – okirat a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása 
Társulási Tanácsa 17/2017.(V.31,) KKTTT. sz. határozatával jóváhagyott társulási 
megállapodás.  
Tekintettel a fenti körülményre, Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulás 2019. 
december 17. napján kelt társulási megállapodás hatályon kívül helyezése vált 
szükségessé.   
Az előterjesztés mellékletét képező, 2017. évi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
társulási megállapodásban a 2019. évben eszközölt módosítások változatlan formában 
átvezetésre kerülnek, valamint a jelenlegi módosítás tartalmazza a hivatkozott 
hiánypótlási felhívásban foglalt előírásoknak megfelelő módosításokat is.  
 
Fent leírtaknak megfelelően Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása Társulási 
Tanácsa 17/2017.(V.31,) KKTTT. sz. határozatával jóváhagyott, 2017. szeptember 1. napján 
hatályba lépett társulási megállapodáson az alábbi módosítások kerültek, illetve kerülnek 
átvezetésre: 
 
I. Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – jelen előterjesztés határozati javaslata 

alapján hatályon kívül helyezésre kerülő - 189/2019.(XI.26) Kt. számú határozatával 
elfogadott módosítás tartalmi elemei: 

 



Tekintettel az időközben történt változásokra és a 2019.10.13. napján megtartott helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek választására indokolt a társulási megállapodás 
felülvizsgálata az alábbiak miatt: 

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

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

Az önkormányzati társulás döntéshozó szerve a társulási tanács. A társulási tanácsot a társult 
önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják, akik a megállapodásban 
meghatározott számú szavazattal rendelkeznek. 

(3) A társulási tanács és a bizottságok működésére egyebekben a képviselő-testületre és az 
önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

A képviselő-testület tagjaihoz hasonlóan a társulási tanács tagjai a polgármester és az 
önkormányzati képviselő lehet. 

Ennek megfelelően a társulási megállapodás akár név, tisztség alapján egyértelműen nem 
határozhatja meg a képviselő-testületek által a tanácsba delegáltak személyét. 

1. A megállapodás III. fejezet 1.3. pontja a delegált tagok helyettesítésére vonatkozik, ezen 
szabályzás pontosítása szükséges a módosító megállapodásban foglaltak szerint. 
 

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

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

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

 
1. A társulási megállapodás I. fejezet 1.6 pontjában módosítani szükséges a 

tagönkormányzatok megnevezését, valamint Csengele és Balástya Községi 
Önkormányzat képviselőjének megnevezését a Törzskönyvi Nyilvántartásban szereplő 
adatoknak megfelelően, az alábbiak szerint:  
Kistelek Városi Önkormányzat (székhely: 6760 Kistelek, Árpád utca 1-3.) képviseli: 
Nagy Sándor polgármester 
Pusztaszer Községi Önkormányzat (székhely: 6769 Pusztaszer, Kossuth utca 45.) 
képviseli: Máté Gábor polgármester 
Csengele Községi Önkormányzat (székhely: 6765 Csengele, Petőfi Sándor utca 13.) 
képviseli: Dr. Tóth Tibor Imre polgármester   



Balástya Községi Önkormányzat (székhely: 6764 Balástya, Rákóczi utca 5.) képviseli: 
Ujvári László polgármester 
Ópusztaszer Községi Önkormányzat (székhely: 6767 Ópusztaszer, Tóhajlat 130.) 
képviseli: Makra József polgármester 
Baks Községi Önkormányzat (székhely: 6768 Baks, Fő utca 92.) képviseli: Búza Zsolt 
polgármester.  
 

2. A társulási megállapodás Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása 
közfeladatainak, szakmai alaptevékenységeinek kormányzati funkciókba sorolását 
tartalmazó melléklettel egészül ki - a korábbi, függelékben felsorolt kormányzati 
funkció-felsorolás helyett - melyre tekintettel a társulási megállapodás II. fejezetének 
2.2. pontja módosul. 
 
 

III. A Magyar Államkincstár által tett további észrevételének megfelelően az alábbi 
módosítások kerültek átvezetésre: 

 

1. A társulási megállapodás I. fejezetének 1.2 pontjában módosítani szükséges a székhely 
vonatkozásában a közterület jellegének megnevezését, annak pontos (nem rövidített) 
rögzítésével, az alábbiak szerint: 
1.2. Társulás székhelye: 6760 Kistelek, Árpád utca 1-3. 

 
2. A társulási megállapodás II. fejezetének 1. pontja - azaz a társulás célja - az alábbi 

tartalommal bővül: 
- az egészségügyi alapellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinálása, 

fejlesztése, 
- a Kisteleki kistérségbe tartozó települési önkormányzatok által fenntartott 

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

3. A társulási megállapodás III. fejezetének 2.2 pontja kiegészítésre került az elnöki, 
valamint alelnöki tisztség betöltetlenségének esetére vonatkozó feladatellátás rendjével, 
mely szerint:   
A társulási tanács elnöki tisztségének betöltetlensége esetén az elnök feladatait az 
alelnök, mindkét tisztség betöltetlensége esetén az elnöki tisztséget a Társulási Tanács 
legidősebb tagja, mint korelnök látja el, mely során az alelnököt, valamint korelnököt 
az elnöki tisztség ellátásával kapcsolatos jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik. 

 

4. A társulási megállapodás III. fejezetének 4.7. b), valamint a 4.13. pontjában módosítani 
szükséges a kormányhivatal pontos megnevezését, Csongrád-Csanád megye nevéhez 
igazítva, az alábbiak szerint:  
4.7. b) Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére, a 
kezdeményezés kézhezvételétől számított 15 napon belül, 

4.13. A jegyzőkönyvet az elnök és a társulás munkaszervezeti feladatait ellátó 
polgármesteri hivatalt vezető jegyző írja alá. A jegyzőkönyvet az elnök az ülést követő 
15 napon belül megküldi a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal vezetőjének. 



 
5. A társulási megállapodás IV. fejezetének 12. pontjában az alábbi tartalomra módosul a 

tagönkormányzat fizetési kötelezettségének teljesítésének késedelme esetére szóló 
felhatalmazó nyilatkozat alapján kiállított beszedési megbízás érvényesítésének 
eljárására vonatkozó szabályozás: 
12. Tagönkormányzatok vállalják, hogy fenti felhatalmazó nyilatkozatot a jelen 
megállapodás mellékletében szereplő tartalommal számlavezető hitelintézetüknél 
megteszik és azt a Társulás felé a nyilatkozat egy eredeti példányának megküldésével 
igazolják jelen - valamennyi tagönkormányzat által aláírt - megállapodás kézbesítésétől 
számított 8 napon belül. 
 

6. A társulási megállapodás X. Fejezet 2.5. pontjának utolsó, befejezetlen mondata törlésre 
kerül. 
 

IV. További, módosítást nem érintő átvezetés a társulási megállapodásban: 
 

A társulási megállapodás 1.7. pontjában rögzített, a tagönkormányzatok településeihez tartozó 
lakosságszám felülvizsgálatra, illetve aktualizálásra került a Belügyminisztérium által vezetett 
nyilvántartásban szereplő, 2022. január 1. napjára vonatkozó adatoknak megfelelően, mely 
adatok módosítása nem minősül a megállapodás módosításának. 

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

1. sz. HATÁROZATI JAVASLAT 

…/2022. (…..) KKTTT. sz. határozat 

Tárgy: Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulás Társulási Tanács 
23/2019.(XII.17.) KKTTT.sz. határozatának hatályon kívül helyezése 

Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulás Társulási Tanácsa Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulás társulási megállapodásának 
módosítása” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 23/2019.(XII.17.) 
KKTTT. sz. határozatával elfogadott társulási megállapodás módosításának a Magyar 
Államkincstár részéről történő törzskönyvi nyilvántartásba vétele nem történt meg. A 



nyilvántartásba vétel az eljárás során kiírt, vonatkozó hiánypótlási felhívásban foglaltak 
teljesítését követően történhet meg, mely hiánypótlásban rögzített, a társulási megállapodás 
módosítását igénylő változásokat kizárólag a törzskönyvi nyilvántartásban szereplő okiraton 
(társulási megállapodáson) lehet átvezetni.  

Fentiekre tekintettel Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulás Társulási Tanács a 
23/2019.(XII.17.) KKTTT. sz. határozatát és az abban foglalt megállapodás-módosítás 
rendelkezéseit a mai napon hatályon kívüli helyezi, azzal, hogy rendelkezéseit – a Törzskönyvi 
nyilvántartási bejegyzés hiánya miatt – 2019. december 18. napjától nem lehet alkalmazni. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Nagy Sándor elnök                   
 
A határozatról értesül: 
1./ Nagy Sándor elnök 
2./ Dr. Nagy Rusztem aljegyző 
3./ Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulás (Tanácsa) 
 
 
 
 

2. sz. HATÁROZATI JAVASLAT 

…/2022. (…..) KKTTT. sz. határozat 

Tárgy: Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulás társulási megállapodásának 
módosítása 

Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulás Társulási Tanácsa Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulás társulási megállapodásának 
módosítása” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
Társulási Tanács elfogadja az előterjesztés 1. és 2.mellékletét képező Kistelek Környéki 
Települések Többcélú Társulás társulási megállapodás módosítását és az egységes szerkezetbe 
foglalt társulási megállapodást jóváhagyja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Nagy Sándor elnök                   
 
A határozatról értesül: 
1./ Nagy Sándor elnök 
2./ Dr. Nagy Rusztem aljegyző 
3./ Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulás (Tanácsa) 
 
Kistelek, 2022. szeptember 23. 

 

Nagy Sándor sk.  
       elnök 
 
 

 



előterjesztés 1. melléklete 

 

Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulás 

Társulási megállapodásának módosítása 

 

2004. július 30. napján tartott kistérségi ülésen Baks, Balástya, Csengele, Ópusztaszer, 
Pusztaszer és Kistelek települések polgármesterei – településük képviselő-testületi 
felhatalmazásának birtokában – kinyilvánították a többcélú kistérségi társulás létrehozásának 
szándékát és társulási megállapodást kötöttek. 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) 88. § (2) bekezdése alapján a  társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének 
minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, 
módosításához vagy a társulás megszüntetéséhez. A tagönkormányzatok képviselő-testülete a 
Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulás társulási megállapodását az alábbiak szerint 
módosítja: 
 

1. A társulási megállapodás I. Fejezet 1.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 
1.2. Társulás székhelye: 6760 Kistelek, Árpád utca 1-3. 
 

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

1.6. Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője: 
 
Kistelek Városi Önkormányzat (székhely: 6760 Kistelek, Árpád utca 1-3.) képviseli: Nagy 
Sándor polgármester 
Pusztaszer Községi Önkormányzat (székhely: 6769 Pusztaszer, Kossuth utca 45.) képviseli: 
Máté Gábor polgármester 

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

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

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

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

3. A társulási megállapodás II. Fejezet 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
1. A Társulás célja 

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

- a társult településekre nehezedő feladatok ellátásának közös megszervezése, 
- térségfejlesztés: területfejlesztés és településfejlesztés összehangolása, 



- térségi szinten a szociális és gyermekjóléti intézményi ellátás biztosítása, 
szervezése, összehangolása, fejlesztése, 

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

- a Kisteleki kistérségbe tartozó települési önkormányzatok által fenntartott 
közoktatási intézmények közötti kapcsolat- és együttműködési rendszere 
szervezeti keretének biztosítása. 

 
A Többcélú Társulás önkéntes alapon hármas funkciót lát el: 

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

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

- települések fejlesztésének összehangolása 
 

4. A társulási megállapodás II. Fejezet 2.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 
2.2. Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulás közfeladatait, szakmai 
alaptevékenységeit a megállapodás 1. sz. mellékletében foglalt kormányzati funkciókba - 
funkciószámmal és megnevezéssel – besorolva végzi. 
 

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

6. A társulási megállapodás III. Fejezet 1.3. pontja az alábbiak szerint módosul: 
A társulási tanács tagjának az akadályoztatása, ill. távolléte esetére a helyettesítésének rendjét 
a települési önkormányzat képviselő-testülete határozza meg. A települési önkormányzat 
képviselő-testülete által a helyettesítési, képviseleti joggal felhatalmazott képviselő a delegált 
tagot megillető jogkörrel (teljes jogkörrel) rendelkezik, jogai és kötelességei azonosak a tag 
önkormányzatok delegált tag jogaival és kötelességeivel. A helyettesítéssel, képviseleti joggal 
felhatalmazott képviselő felhatalmazó irat (szabályzat, határozat, kijelölő irat) bemutatását, 
átadását követően járhat el. 
 

7. A társulási megállapodás III. Fejezet 2.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 
2.2. A társulási tanács elnöke képviseli a társulást. Távolléte és akadályoztatása esetén a társulás 
képviseletét az alelnök látja el. A társulási tanács elnöki tisztségének betöltetlensége esetén az 
elnök feladatait az alelnök, mindkét tisztség betöltetlensége esetén az elnöki tisztséget a 
Társulási Tanács legidősebb tagja, mint korelnök látja el, mely során az alelnököt, valamint 
korelnököt az elnöki tisztség ellátásával kapcsolatos jogok illetik meg és kötelezettségek 
terhelik. 

 
8. A társulási megállapodás III. Fejezet 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

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

9. A társulási megállapodás III. Fejezet 4.7. b) pontja az alábbiak szerint módosul: 
4.7. b) Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére, a 
kezdeményezés kézhezvételétől számított 15 napon belül, 



 
10. A társulási megállapodás III. Fejezet 4.13. pontja az alábbiak szerint módosul:  

4.13. A jegyzőkönyvet az elnök és a társulás munkaszervezeti feladatait ellátó polgármesteri 
hivatalt vezető jegyző írja alá. A jegyzőkönyvet az elnök az ülést követő 15 napon belül 
megküldi a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal vezetőjének. 
 

11. A társulási megállapodás III. Fejezet 5.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 5.1. A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait (döntéseinek előkészítése, végrehajtás 
szervezése) a Kisteleki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) látja el. 
Ennek keretében: 
a) biztosítja a Társulás működéséhez (a társulási tanács, tisztségviselői feladatok ellátásához) 
szükséges tárgyi és személyi feltételeket; 

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

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

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

12. A társulási megállapodás IV. Fejezet 12. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 12. Tagönkormányzatok vállalják, hogy fenti felhatalmazó nyilatkozatot a jelen megállapodás 
mellékletében szereplő tartalommal számlavezető hitelintézetüknél megteszik és azt a Társulás 
felé a nyilatkozat egy eredeti példányának megküldésével igazolják jelen - valamennyi 
tagönkormányzat által aláírt - megállapodás kézbesítésétől számított 8 napon belül. 
 

13. A társulási megállapodás X. Fejezet 2.5. pontja az alábbiak szerint módosul: 
2.5. A társulásból történő kiválás, kizárás esetén a bevitt vagyon kiadására csak abban az 
esetben tarthat igényt a kiválni szándékozó, illetve kizárt tag, ha ezáltal nem veszélyezteti a 
társulás feladatainak jövőbeni ellátását.  
 
 

14. A társulási megállapodás 1. sz. melléklettel egészül ki, mely a Kistelek Környéki 
Települések Többcélú Társulása közfeladatainak, szakmai alaptevékenységeinek 
kormányzati funkciókba sorolását tartalmazza az alábbiak szerint: 
 

kormányzati 
funkciószám  

kormányzati funkció megnevezése  

011130  Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 
általános igazgatási tevékenysége  

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

047410  Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek  

084070  A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai 
szolgáltatások fejlesztése, működtetése  



086090  Egyéb szabadidős szolgáltatás  

101222  Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére  

102025  Időskorúak átmeneti ellátása  

102031  Idősek nappali ellátása  

104012  Gyermekek átmeneti ellátása  

104030  Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, 
munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy 
alternatív napközbeni ellátás útján  

104042  Család és gyermekjóléti szolgáltatások  

104043  Család és gyermekjóléti központ  

104060  Gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító 
programok  

107051  Szociális étkeztetés szociális konyhán  

107052  Házi segítségnyújtás  

107053  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

  
 

 

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

 

Záradék 

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

 

1. Pusztaszer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete …/2022. (……..) Kt. számú 

határozatával: 

 

 

Polgármester                                        Jegyző 

 

2. Csengele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete …/2022. (……..) Kt. számú 

határozatával: 

 

 

Polgármester                                         Jegyző 

 



3. Balástya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete …/2022. (……..)  Kt. számú 

határozatával: 

 

 

Polgármester                                         Jegyző 

 

4. Ópusztaszer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete …/2022. (……..) Kt. számú 

határozatával: 

 

 

Polgármester                                         Jegyző 

 

5. Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete …/2022. (……..) Kt. számú 

határozatával: 

 

 

Polgármester                                         Jegyző 

 

6. Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testülete …/2022. (……..) Kt. számú 
határozatával: 

 

 

Polgármester                                        Jegyző                                  

 

Kistelek, 2022…………………… 

Nagy Sándor 

      elnök 

 

 
 

 








































