Ikt.szám: 564-14/2006.

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2006. OKTÓBER 12-I ALAKULÓ ÜLÉSÉNEK

JEGYZŐKÖNYVE

HATÁROZATOK SZÁMA:
258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265,
266, 267, 268, 269, 270, 271/2006. (X. 12.)
RENDELET SZÁMA:
22/2006. (X. 13.)
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Jegyzőkönyv
Készült Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2006. október 12-én 16.15 órakor
a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.)
megtartott alakuló üléséről

Jelen voltak:

Czompó István
polgármester
Ádám László, Czöndör Mihály, Csányi Kálmán, Csiki Ottó, Csombók Pál,
Filotás József, Jakus János, Kátai György, Nemes László, Paál Huba, Szajkó János,
Szőke Erzsébet, Zsuffa Tünde – képviselők

Meghívottak:

Vezér Ákos
Koczkás József
Kőkuti Lászlóné
Csuti Géza
Ádámné Farkas Beáta
Bartókné Piller Magdolna
Mihalekné Bartók Mária
Dr. Szász Károlyné
Szotyori-Nagy Istvánné
Horváth Éva

jegyző
Helyi Választási Bizottság elnöke
Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese
Helyi Választási Bizottság tagja
József Attila Általános Iskola igazgatója
I. sz. Napköziotthonos Óvoda vezetője
Manóvár Óvoda vezetője
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője
Polgármesteri Hivatal igazgatási osztályvezetője
jegyzőkönyvvezető

Paál Huba korelnök: Köszöntötte a megjelenteket, az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 13 megválasztott képviselő és a polgármester megjelent. Javaslatára a
jelenlevők meghallgatták a Himnuszt.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Ádám László és Czöndör Mihály képviselőket.

A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
258/2006. (X. 12.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri
Czöndör Mihály képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére.

Ádám

László

és

Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Paál Huba korelnök: Szavazásra bocsátotta a meghívóban közölt napirend-tervezetet és kérte a
képviselőket, hogy szavazzanak elfogadásáról.

A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
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259/2006. (X. 12.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak
szerint határozza meg:
Napirend 1. pontja:
Tájékoztató a 2006. évi önkormányzati választásokról
Előadó: Koczkás József, a Helyi Választási Bizottság elnöke
Napirend 2. pontja:
A Képviselő-testület és a polgármester eskütétele
Előadó: Paál Huba korelnök
Napirend 3. pontja:
A polgármester illetményének meghatározása
Előterjesztő: Paál Huba korelnök
Napirend 4. pontja:
Javaslat alpolgármester választására
Alpolgármester eskütétele és illetményének meghatározása
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 5. pontja:
Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző
Napirend 6. pontja:
Javaslat bizottsági elnökök megválasztására
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 7. pontja:
Tájékoztatás vagyonnyilatkozatról és összeférhetetlenségről
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Paál Huba: Az alakuló ülés alkalmából ünnepélyes köszöntőt mondott. Örömmel állapította meg, hogy
ötödik alkalommal került sor az önkormányzati választásra, amely Pusztaszabolcson is sikeres és
eredményes volt, így a megválasztott képviselő-testület megkezdheti működését.
Megfogalmazott néhány gondolatot az önkormányzatiságról és Pusztaszabolcs Nagyközség
Képviselő-testületének elmúlt 16 évéről.
Véleménye szerint működőképes önkormányzatokra van szükség, mert az önkormányzatok a
demokratikus jogállam keretein belül sajátos szerepet töltenek be. Az önkormányzatok lehetőséget
adnak az állampolgároknak, hogy beleszólhassanak a település ügyeinek intézésébe akár közvetetten a
képviselőkön keresztül, vagy közvetlenül úgy, hogy megjelennek a képviselő-testületi üléseken és
hozzászólnak, véleményt mondanak a községet érintő témákban. A központi hatalom és a helyi
önkormányzatok között munkamegosztás van, hiszen minden feladatot nem oldhatnak meg
központilag. A helyi képviselők tudják az itt élők érdekeit képviselni. Az önkormányzat rendeleteket
alkot, határozatokat hoz, amelyek kötelező érvényűek a lakosokra nézve. Ugyancsak hozzátartozik a
demokráciához és az önállósághoz, hogy az önkormányzat saját maga határozza meg a szervezeti
kereteit, hogy hogyan működik, hogyan működteti az intézményeit és hogyan látja el azokat a
feladatokat, amelyeket az önkormányzati törvény számára kötelező, illetve vállalható feladatként
előírhat.
Ha visszatekintenek az elmúlt 16 évre, akkor az a tendencia jelenik meg, hogy a központi hatalomtól
egyre több feladat kerül az önkormányzatokhoz, ami azonban nem jár mindig azzal, hogy a
feladatellátáshoz megfelelő finanszírozási feltételek állnak rendelkezésre. Az önkormányzat a
központi normatívák, illetve saját bevételeinek felhasználásával tudja finanszírozni a feladatok
ellátását. Reméli, hogy a jövőben nagyon sok megszorítással jelentkező intézkedés nem történik. Az
elmúlt tizenhat évben a finanszírozás az önkormányzatok tekintetében nem mindig volt kedvező.
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A választások következtében folyamatosan változott a képviselő-testület összetétele. A most
megválasztott képviselők közül Czompó István polgármester az egyetlen olyan személy, aki 1990 óta
folyamatosan tagja a képviselő-testületnek. Többen vannak a képviselők közül, akik hosszabbrövidebb ideig korábban is tagjai voltak a képviselő-testületnek. Úgy gondolja, hogy jó összetételű, jó
szakmai és egyéb tapasztalattal rendelkező képviselő-testület alakul meg és ugyanakkor fiatal,
dinamizmust biztosító képviselők kerültek be.
Az önkormányzat működésében nagy jelentősséggel bír az anyagi háttér, amely Pusztaszabolcs
esetében eléggé változó volt. A kezdeti időszak nagyon nehéz volt és 1998-ban el kellett kezdeni a
költségvetés stabilizálását, majd pedig éveken folytatni, aminek köszönhetően ma az önkormányzat
gazdálkodása törvényszerű, szabályszerű és stabil. Véleménye szerint ez jó alap ahhoz, hogy ezen az
úton tovább tudjanak haladni és azokat az elképzeléseket, amelyek a község fejlődését szolgálják
valamilyen módon fokozatosan, ésszerűen és ütemezve meg tudják valósítani. Az elmúlt tizenhat
évben bevezették a vizet, a gázt, a telefont és elkészült a csatornahálózat, az árokrendszer. Szükség
van arra, hogy az eddig megalkotott értékeket megbecsüljék és tegyenek azért, hogy azok
megmaradhassanak. Reméli, hogy Pusztaszabolcs töretlen fejlődését a következő időszakban is
biztosítani fogja a polgármester és a képviselő-testület.

Napirend 1. pontja:
Tájékoztató a 2006. évi önkormányzati választásokról
Előadó: Koczkás József, a Helyi Választási Bizottság elnöke

Paál Huba korelnök: Megköszönte a Helyi Választási Bizottság és a szavazatszámláló bizottságok
munkáját.
Felkérte Koczkás Józsefet, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy a 2006. október 1-jei
választásról készült tájékoztatóját tartsa meg.
Koczkás József: Köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy október 1-jén Pusztaszabolcson is
megtörtént a helyi választás. A választás előkészületei során semmiféle rendellenesség nem történt,
jelzés nem érkezett. A választás korrekten, kulturáltan zajlott le, sehol nem volt probléma. Elmondta, a
megválasztott képviselőktől azt várják, hogy a község lakóinak érdekében nagyon szorgalmasan
dolgozzanak és ehhez az újonnan választott képviselők lendületet adjanak. Az előző ciklus képviselőtestülete jól működött, amit az is bizonyít, hogy az akkori képviselők többségét most újraválasztották.
Paál Huba korelnök felkérte Koczkás Józsefet, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy a
polgármesternek és a képviselőknek adja át a megbízólevelüket.
Koczkás József átadta a polgármesternek és a képviselőknek megbízólevelüket és sok sikert kívánt.
Paál Huba korelnök: Lezárta az 1. napirendi pont tárgyalását. Elmondta, hogy a 2 napirendi pontnak
megfelelően a képviselők és a polgármester eskütétele következik. Felkérte Koczkás József Helyi
Választási Bizottság elnököt, hogy a képviselőktől az esküt vegye ki.

Napirend 2. pontja:

A Képviselő-testület és a polgármester eskütétele
Előadó: Paál Huba korelnök

A képviselők a Helyi Választási Bizottság elnöke, Koczkás József előtt letették az esküt.
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Paál Huba korelnök megállapította, hogy a 13 képviselő a törvényben előírt esküt letette. Felkérte a
polgármestert, hogy az esküt a képviselő-testület előtt tegye le.
Czompó István polgármester a képviselő-testület előtt letette az esküt.
Paál Huba korelnök megállapította, hogy a megválasztott polgármester az esküt letette. A
polgármester munkájához nagyon sok erőt, egészséget és kitartást kívánt. A 2. napirendi pont
tárgyalását lezárta. Elmondta, hogy a 3. napirendi pont a polgármester illetményének megtárgyalása.

Napirend 3. pontja:
A polgármester illetményének meghatározása
Előterjesztő: Paál Huba korelnök

Paál Huba korelnök: Tájékoztatásul elmondta, hogy az előterjesztés tartalmazza az illetmény
meghatározásával kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseket. Hozzátette még, hogy az alakuló ülésen
dönteni kell a polgármester illetményéről.
Czompó István: Bejelentette személyes érintettségét és nyilatkozott, hogy nem kíván részt venni a
szavazásban.
(Czompó István polgármester 16.45 órakor távozott, a létszám 13 fő.)
Paál Huba korelnök: Elmondta, hogy a polgármester illetményének mértékét jogszabály határozza
meg, mely értelmében a korábbi illetménynél kisebb összeget nem állapíthatnak meg. Az
önkormányzatnál érvényes illetményalap 36.800,- Ft, Pusztaszabolcs esetében a szorzószám 11,0012,5 közötti összeg lehet, ezért javasolta, hogy a polgármester havi illetményét a 12,3-as szorzószám
alkalmazásával 452.640,- Ft összegben állapítsák meg. Az önkormányzati törvény a polgármesternek
költségtérítésre is lehetőséget ad, amely történhet tételes elszámolás alapján, vagy pedig költségátalány
megállapításával. A polgármester úgy nyilatkozott, hogy a költségátalányt választja, amely az
illetménye 20-30 %-ának megfelelő összeg lehet. Javasolta, hogy a polgármester illetményének 25 %ában határozzák meg a költségátalányt, ami ebben az esetben 113.160,- Ft lenne.

A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
260/2006. (X. 12.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Czompó István polgármester részére
2006. október 1-től az illetményét (12,3-as szorzószám alkalmazásával) 452.640,- Ft összegben
határozza meg.
A Képviselő-testület Czompó István polgármester részére illetménye 25 %-ának megfelelően
113.160,- Ft költségátalányt állapít meg 2006. október 1-től.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés módosítását terjessze be, a szükséges
többletkiadások fedezete az általános tartalék.
Felelős: Vezér Ákos jegyző
Határidő: azonnal

(Czompó István polgármester 16.51 órakor megérkezett, a létszám 14 fő.)

6
Paál Huba korelnök: Megállapította, hogy a képviselő-testület a határozati javaslatot elfogadta.
Ismertette a döntést a polgármesterrel. A 3. napirendi pont tárgyalását lezárta, egyúttal az ülés
vezetését átadta Czompó István polgármesternek.
Napirend 4. pontja:
Javaslat alpolgármester választására
Alpolgármester eskütétele és illetményének meghatározása
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Köszöntötte a megjelenteket és gratulált a megválasztott képviselőknek. Rövid
bevezetője után rátért a 4. napirendi pont tárgyalására. Elmondta, hogy a korábbi évek gyakorlatát
követve az alakuló ülést megelőzően beszélgetett valamennyi képviselővel, hogy elkerüljék a
kellemetlen helyzeteket az ülésen. A beszélgetések alapján fog javaslatot tenni az alpolgármester
személyére. Az alpolgármester-jelölt írásban nyilatkozott, hogy hozzájárul a nyílt ülésen történő
megválasztásához, illetve az illetményének meghatározásához. Az alpolgármester választásához
szavazatszámláló ad hoc bizottságot kell választani. A szavazatszámláló bizottság megbízatása az
alpolgármester választásának időtartamára szól, a választás eredményes lezártával megbízatásuk
megszűnik. Javasolta, hogy a szavazatszámláló bizottság elnöke Szajkó János képviselő, az alelnöke
Csiki Ottó képviselő, a tagja Kátai György képviselő legyen.
Szajkó János képviselő bejelentette személyes érintettségét és nyilatkozott, hogy nem kíván részt
venni a szavazásban, illetve hozzájárult a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz.
Csiki Ottó képviselő bejelentette személyes érintettségét és nyilatkozott, hogy részt kíván venni a
szavazásban, illetve hozzájárult a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz.
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
261/2006. (X. 12.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Csiki Ottó képviselőt nem zárja ki a
titkos szavazáshoz alpolgármester választására létrehozandó szavazatszámláló bizottság tagjainak
választásából.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
Kátai György képviselő bejelentette személyes érintettségét és nyilatkozatott, hogy nem kíván részt
venni a szavazásban, illetve hozzájárult a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz.
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással (Szajkó János képviselő és
Kátai György képviselő nem szavazott) az alábbi határozatot hozta:
262/2006. (X. 12.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármesterré választás titkos
szavazását lebonyolító szavazatszámláló bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja meg:
Szajkó János képviselő – elnök
Csiki Ottó képviselő – alelnök
Kátai György képviselő – tag.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
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Czompó István polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület döntése értelmében az
alpolgármester választás titkos szavazását lebonyolító szavazatszámláló bizottság elnöke Szajkó János
képviselő, alelnöke Csiki Ottó képviselő, tagja Kátai György képviselő.
Javasolta, hogy az előzetes egyeztetések alapján a képviselő-testület Csombók Pál képviselőt válassza
meg alpolgármesternek.
Csombók Pál képviselő bejelentette személyes érintettségét és nyilatkozott, hogy a szavazásban nem
kíván részt venni.
Czompó István: Ismertette a titkos szavazással kapcsolatos teendőket és felkérte a szavazatszámláló
bizottságot a választás lebonyolítására.
Az alpolgármester választás az Ötv. és az SZMSZ szabályai szerint törvényesen lezajlott. A
választásról külön jegyzőkönyv készült, mely a képviselő-testületi jegyzőkönyv melléklete.
A szavazás befejeztével Czompó István polgármester felkérte Szajkó János képviselőt, a
szavazatszámláló bizottság elnökét, hogy ismertesse a szavazás eredményét.
Szajkó János: Elmondta, hogy 13 képviselő szavazott, az urnában 13 érvényes szavazólap volt.
Bejelentette, hogy a képviselő-testület 11 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással Csombók Pál
képviselőt alpolgármesternek megválasztotta.
A Képviselő-testület titkos szavazással 11 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással (Csombók Pál
képviselő nem szavazott) az alábbi határozatot hozta:
263/2006. (X. 12.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat
alpolgármesternek megválasztja.

Képviselő-testülete

Csombók

Pál

képviselőt

Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Czompó István: Gratulált Csombók Pál képviselőnek alpolgármesterré választásához, egyben felkérte,
hogy az esküt tegye le a képviselő-testület előtt.
Csombók Pál alpolgármester az esküt letette a képviselő-testület előtt.
Czompó István: Ismertette a jogszabályi előírást a társadalmi megbízatású alpolgármester
tiszteletdíjának megállapításához. Elmondta, Csombók Pál írásban nyilatkozott arról, hogy hozzájárul
az alpolgármesteri választás és tiszteletdíj megállapításának nyilvános ülésen történő tárgyalásához,
egyúttal hozzájárult a tiszteletdíj minimális szorzószámnál kisebb összegben történő megállapításához.
Javasolta, hogy az alpolgármester havi tiszteletdíját 100.000,- Ft-ban határozzák meg. Hozzátette még,
hogy a tiszteletdíj fedezete a költségvetésben rendelkezésre áll.
Csombók Pál alpolgármester bejelentette személyes érintettségét és nyilatkozott, hogy nem kíván részt
venni a szavazásban.
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással (Csombók Pál alpolgármester nem
szavazott) az alábbi határozatot hozta:
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264/2006. (X. 12.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Csombók Pál társadalmi megbízatású
alpolgármester havi tiszteletdíját 2006. október 12-től 100.000,- Ft-ban állapítja meg.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 5. pontja:
Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző
Czompó István: A képviselőkkel folytatott beszélgetése során felmerült, hogy esetleg az Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottság, illetve a Településfejlesztési Bizottság nevét módosítanák. Kérte a
képviselőket, hogy terjesszék elő ezzel kapcsolatos javaslatukat. A szervezeti és működési
szabályzatot az alakuló ülést követő féléven belül felül kell vizsgálni, de mivel a következő napirendi
pontnál választják meg a bizottsági elnököket, ezért célszerűnek tartaná, ha most kerülne sor a
bizottságok nevének módosítására.
Tájékoztatásul elmondta, hogy jelenleg négy bizottság létrehozását tartalmazza a Szervezeti és
Működési Szabályzat: Pénzügyi és Igazgatási Bizottság; Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság;
Településfejlesztési Bizottság; Szociális és Egészségügyi Bizottság.
Csányi Kálmán: Javasolta az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság nevének kiegészítését a
„Civil” szóval, mivel ez a bizottság foglalkozott elsősorban a civil szervezetek tevékenységével és
ezzel is jeleznék, hogy az önkormányzat törődik, foglalkozik a civil szervezetekkel.
Czompó István: Javasolta, hogy konkrét javaslatot tegyenek a bizottság nevére.
Kátai György: Véleménye szerint a bizottság jelenlegi neve is eléggé kimondhatatlan, ne fokozzák
tovább. A civil szervezetekkel eddig is foglalkoztak, a tevékenységi körükhöz tartozott.
Csombók Pál: Javasolta, hogy a bizottság neve Oktatási, Közművelődési, Sport és Civil Kapcsolati
Bizottság legyen.

A Képviselő-testület 3 igen, 10 nem szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elutasította:
265/2006. (X. 12.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint
az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság helyett Oktatási, Közművelődési, Sport és Civil
Kapcsolati Bizottság legyen.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Czöndör Mihály: Javasolta, hogy a bizottság neve Oktatási, Közművelődési, Civil Szervezetek
Kapcsolati és Sport Bizottság legyen.

A Képviselő-testület 1 igen, 11 nem szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elutasította:

9

266/2006. (X. 12.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint
az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság helyett Oktatási, Közművelődési, Civil Szervezetek
Kapcsolati és Sport Bizottság legyen.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Czompó István: Megkérdezte, hogy van-e javaslat a Településfejlesztési Bizottság nevének
megváltozatására?
Megállapította, hogy a képviselők nem tettek javaslatot a bizottság nevének változtatására.
Vezér Ákos: Elmondta, hogy az előterjesztéshez nem kíván kiegészítést tűzni, mivel a legfontosabb
kérdés már eldőlt. Kérte a képviselő-testületet, szavazzanak a SzMSz olyan irányú módosításáról,
hogy a képviselői, illetve a bizottsági névsort helyezzék hatályon kívül, mert ezeket újra kell
fogalmazni és írni.
A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
267/2006. (X. 12.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 1/2003. (I. 31.) Kt. számú rendelet módosításáról
szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta:
22/2006. (X. 13.) Kt. számú rendelet
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 1/2003. (I. 31.) Kt. számú rendelet módosításáról
szóló rendeletét megalkotja.

Napirend 6. pontja:
Javaslat bizottsági elnökök megválasztására
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Elmondta, hogy a bizottsági elnökökre is az előzetes egyeztetések alapján tesz
javaslatot.
Javasolta, hogy a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság elnöke Paál Huba képviselő legyen.
Paál Huba képviselő bejelentette személyes érintettségét és nyilatkozott, hogy nem kíván részt venni a
szavazásban, illetve hozzájárult a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz.
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A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással (Paál Huba képviselő nem
szavazott) az alábbi határozatot hozta:
268/2006. (X. 12.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság
elnökének Paál Huba képviselőt megválasztja.
A Képviselő-testület felkéri a bizottság elnökét, hogy tegyen javaslatot bizottsága alelnökére,
képviselő tagjára és két külsős tagra.
Felelős: Paál Huba, a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság elnöke
Határidő: 2006. október 17.

Czompó István: Javasolta, hogy az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság elnöke Csányi Kálmán
képviselő legyen.
Csányi Kálmán képviselő bejelentette személyes érintettségét és nyilatkozott, hogy nem kíván részt
venni a szavazásban, illetve hozzájárult a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz.

A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással (Csányi Kálmán képviselő nem
szavazott) az alábbi határozatot hozta:
269/2006. (X. 12.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási, Közművelődési és Sport
Bizottság elnökének Csányi Kálmán képviselőt megválasztja.
A Képviselő-testület felkéri a bizottság elnökét, hogy tegyen javaslatot bizottsága alelnökére,
képviselő tagjára és két külsős tagra.
Felelős: Csányi Kálmán, az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság elnöke
Határidő: 2006. október 17.

Czompó István: Javasolta, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke Szőke Erzsébet
képviselő legyen.
Szőke Erzsébet képviselő bejelentette személyes érintettségét és nyilatkozott, hogy nem kíván részt
venni a szavazásban, illetve hozzájárult a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz.

A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással (Szőke Erzsébet képviselő nem
szavazott) az alábbi határozatot hozta:
270/2006. (X. 12.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság
elnökének Szőke Erzsébet képviselőt megválasztja.
A Képviselő-testület felkéri a bizottság elnökét, hogy tegyen javaslatot bizottsága alelnökére,
képviselő tagjára és két külsős tagra.
Felelős: Szőke Erzsébet, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
Határidő: 2006. október 17.

11

Czompó István: Javasolta, hogy a Településfejlesztési Bizottság elnöke Jakus János képviselő legyen.
Jakus János képviselő bejelentette személyes érintettségét és nyilatkozott, hogy nem kíván részt venni
a szavazásban, illetve hozzájárult a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz.

A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással (Jakus János képviselő nem
szavazott) az alábbi határozatot hozta:
271/2006. (X. 12.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Településfejlesztési Bizottság
elnökének Jakus János képviselőt megválasztja.
A Képviselő-testület felkéri a bizottság elnökét, hogy tegyen javaslatot bizottsága alelnökére,
képviselő tagjára és két külsős tagra.
Felelős: Jakus János, a Településfejlesztési Bizottság elnöke
Határidő: 2006. október 17.

Czompó István: Gratulált a négy bizottsági elnöknek és kívánta, hogy a következő négy évben
eredményes munkát végezzenek. Kérte az elnököket, hogy október 17-ig tegyenek javaslatot
bizottságuk képviselő, illetve külsős tagjaira. Elmondta, hogy – tervei szerint - a következő képviselőtestületi ülés október 25-én lesz, amikor megválasztják a bizottsági tagokat és a külsős tagoknak esküt
is kell tenni. Hozzátette még, hogy azon az ülésen a novemberi és decemberi munkatervet is
tárgyalják.
Napirend 7. pontja:
Tájékoztatás vagyonnyilatkozatról és összeférhetetlenségről
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző
Czompó István: Megadta a szót Vezér Ákos jegyzőnek, a napirendi pont előterjesztőjének.
Vezér Ákos: Kérte a képviselőktől, hogy az ülés előtt részükre átadott vagyonnyilatkozat-tételi
nyomtatványt a mai naptól számított 30 napon belül töltsék ki és a Hivatalba juttassák vissza. Az a
képviselő, aki ezt elmulasztja, nem gyakorolhatja jogait és tiszteletdíjban sem részesülhet. Hozzátette
még, hogy januárban ismét vagyonnyilatkozatot kell tenni. Felhívta a figyelmet az
összeférhetetlenségi szabályokra is, amelyet az előző napirend előterjesztésének utolsó oldalán
olvashatnak. Ez a jogszabály tartalmazza, hogy ki nem lehet önkormányzati képviselő. Aki esetleg
ebbe a körbe tartozik, annak meg kell szüntetni az összeférhetetlenséget, vagy vissza kell adni a
képviselői mandátumát. Nagyon fontos változás a négy évvel ezelőtti szabályozáshoz képest, hogy az
Alkotmánybíróság egyértelműen hatályon kívül helyezte azt a rendelkezést, miszerint az
önkormányzattal szerződéses viszonyban álló vállalkozó, vagy magánszemély nem lehet képviselőtestületi tag, tehát ez már nem vonatkozik se a képviselőkre, se a külsős bizottsági tagokra, nincs ilyen
összeférhetetlenség. Kérte a bizottsági elnököktől, hogy az október 25-i képviselő-testületi ülésre
beszéljék meg a külsős bizottsági tag jelöltekkel, hogy legyenek jelen, mivel a képviselő-testület előtt
esküt kell tenniük, majd nekik is 30 napjuk lesz vagyonnyilatkozatot tenni.
A Képviselő-testület a vagyonnyilatkozatról és összeférhetetlenségről szóló jegyzői tájékoztatót
tudomásul vette.
Czompó István polgármester kérésére a jelenlevők meghallgatták a Szózatot.
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Czompó István polgármester 17.28 órakor megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.
K. m. f.

Czompó István
polgármester

Vezér Ákos
jegyző

Ádám László

Czöndör Mihály
jegyzőkönyv-hitelesítők

