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Jegyzőkönyv 
 

Készült Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2006. október 25-én 16.15 órakor 

a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.) 
megtartott nyílt üléséről 

 
 
Jelen voltak: Czompó István polgármester 
 Csombók Pál alpolgármester 
 Ádám László, Czöndör Mihály, Csányi Kálmán, Csiki Ottó, Filotás József, Jakus János, 

Kátai György, Nemes László, Paál Huba, Szőke Erzsébet, Zsuffa Tünde – képviselők 

Meghívottak: Vezér Ákos jegyző 
 Csuti Géza György, Gulyás Judit, Horváth Lajosné, Horváthné Kaszás Zsuzsanna, 

Németh Józsefné, Pfeffermann Gyuláné, Szépi István, Tüke László - bizottsági tag-
jelöltek 

 Ádámné Farkas Beáta József Attila Általános Iskola igazgatója 
 Bartókné Piller Magdolna I. sz. Napköziotthonos Óvoda vezetője 
 Mihalekné Bartók Mária Manóvár Óvoda vezetője 
 Dr. Szász Károlyné Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője 
 Horváth Éva jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
Czompó István: Köszöntötte a megjelenteket, az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, mivel 14 képviselőből 13 fő megjelent. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta 
Csányi Kálmán és Csiki Ottó képviselőket. 
 
 
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
272/2006. (X. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Csányi Kálmán és 
Csiki Ottó képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Czompó István: Ismertette napirend-tervezetét és javasolta elfogadását. 
 
 
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
273/2006. (X. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg: 
Napirend 1. pontja:  

Bizottsági tagok megválasztása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 2. pontja:  
Az önkormányzati képviselők és külsős bizottsági tagok tiszteletdíja 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
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Napirend 3. pontja:  

A külföldi partnerkapcsolat felelőse 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 4. pontja:  
A Képviselő-testület 2006. novemberi és decemberi munkaterve 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Napirend 1. pontja:  

Bizottsági tagok megválasztása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
 
Czompó István: Elmondta, hogy az SZMSZ értelmében a bizottsági elnökök megtették javaslataikat a 
bizottságok képviselő és nem képviselő tagjaira. Megkérdezte a bizottsági tagságra jelölt személyeket, 
hogy hozzájárulnak-e a nyilvános ülésen történő tárgyaláshoz? 
 
Németh Józsefné, Horváthné Kaszás Zsuzsanna, Horváth Lajosné, Pfeffermann Gyuláné, Gulyás Judit, 
Szépi István, Csuti Géza, Tüke László nyilatkoztak, hogy hozzájárulnak a megválasztásuk nyilvános 
ülésen történő tárgyalásához. 
 
Czompó István: Felkérte Paál Huba képviselőt, a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság elnökét, hogy 
ismertesse javaslatát. 
 
Paál Huba: Köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, az általa felkért személyek úgy nyilatkoztak, hogy 
szívesen és készséggel vennének részt a bizottság munkájában. Javasolta, hogy a bizottság alelnöke 
Szajkó János, képviselő tagja Filotás József legyen. Külsős tagnak javasolta Németh Józsefnét, valamint 
Horváthné Kaszás Zsuzsannát. 
 
Filotás József képviselő bejelentette személyes érintettségét és nyilatkozott, hogy nem kíván részt venni a 
szavazásban, illetve hozzájárul a nyilvános ülésen történő tárgyaláshoz. 
 
(Kátai György képviselő 16.22 órakor távozott, a létszám 12 fő.) 
 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
274/2006. (X. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság 
alelnökévé az alábbi személyt megválasztja: 

Szajkó János. 
 
Felelős: Paál Huba, a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság elnöke 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással (Filotás József képviselő nem 
szavazott) az alábbi határozatot hozta: 
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275/2006. (X. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság 
képviselő tagjává az alábbi személyt megválasztja: 

Filotás József. 
 
Felelős: Paál Huba, a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság elnöke 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
276/2006. (X. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság nem 
képviselő tagjává az alábbi személyt megválasztja: 

Németh Józsefné. 
 
Felelős: Paál Huba, a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság elnöke 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
277/2006. (X. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság nem 
képviselő tagjává az alábbi személyt megválasztja: 

Horváthné Kaszás Zsuzsanna. 
 
Felelős: Paál Huba, a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság elnöke 
Határidő: azonnal 
 
 
(Kátai György képviselő 16.25 órakor megérkezett, a létszám 13 fő.) 
 
 
Czompó István: Ismertette a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság tagjainak névsorát és tisztségét. Felkérte 
Szőke Erzsébet képviselőt, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse javaslatát. 
 
Szőke Erzsébet: Köszöntötte a megjelenteket. A bizottság alelnökének Kátai Györgyöt, képviselő 
tagjának Csiki Ottót javasolta. Elmondta, hogy a külsős bizottsági tagnak javasolt Horváth Lajosné már 
az előző ciklusban is bizottsági tag volt és nagyon jól tudtak együtt dolgozni, illetve a másik külsős 
bizottsági tagnak javasolt Pfeffermann Gyuláné négy éve szinte minden rendezvényen és programban 
aktívan részt vesz. Javaslatához kérte a képviselők támogatását. 
 
Csiki Ottó képviselő bejelentette személyes érintettségét és nyilatkozott, hogy nem kíván részt venni a 
szavazásban, illetve hozzájárul a nyilvános ülésen történő tárgyaláshoz. 
 
Kátai György képviselő bejelentette személyes érintettségét és nyilatkozott, hogy nem kíván részt venni a 
szavazásban, illetve hozzájárul a nyilvános ülésen történő tárgyaláshoz. 
 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással (Kátai György képviselő nem 
szavazott) az alábbi határozatot hozta: 
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278/2006. (X. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
alelnökévé az alábbi személyt megválasztja: 

Kátai György. 
 
Felelős: Szőke Erzsébet, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással (Csiki Ottó képviselő nem szavazott) 
az alábbi határozatot hozta: 
 
279/2006. (X. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
képviselő tagjává az alábbi személyt megválasztja: 

Csiki Ottó. 
 
Felelős: Szőke Erzsébet, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
280/2006. (X. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
nem képviselő tagjává az alábbi személyt megválasztja: 

Horváth Lajosné. 
 
Felelős: Szőke Erzsébet, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
281/2006. (X. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
nem képviselő tagjává az alábbi személyt megválasztja: 

Pfeffermann Gyuláné. 
 
Felelős: Szőke Erzsébet, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 
Határidő: azonnal 
 
 
Czompó István: Ismertette a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjainak névsorát és tisztségét. Felkérte 
Csányi Kálmán képviselőt, az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság elnökét, hogy ismertesse 
javaslatát. 
 
Csányi Kálmán: A bizottság alelnökének Ádám Lászlót javasolta, aki az előző ciklusban a bizottság 
elnöke volt, de most összeférhetetlenség miatt nem vállalta újra ezt a tisztséget. A bizottság képviselő 
tagjának Zsuffa Tündét javasolta, aki a pedagógusi pályán dolgozik ezért nagyban tudja segíteni a 
bizottság munkáját. Az elmúlt négy évben az óvodában dolgozókat az I. számú Napköziotthonos Óvoda 
dolgozója képviselte, ezért úgy gondolta, hogy most a Manóvár Óvoda dolgozói közül kér fel külsős 
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bizottsági tagot, így esett a választása Gulyás Juditra. Külsős bizottsági tagnak javasolta még 
Szépi Istvánt, aki a Szabolcs Napok rendezvénysorozatban nagyon sokat tud majd segíteni. 
 
Zsuffa Tünde képviselő bejelentette személyes érintettségét és nyilatkozott, hogy nem kíván részt venni a 
szavazásban, illetve hozzájárul a nyilvános ülésen történő tárgyaláshoz. 
 
Ádám László képviselő bejelentette személyes érintettségét és nyilatkozott, hogy nem kíván részt venni a 
szavazásban, illetve hozzájárul a nyilvános ülésen történő tárgyaláshoz. 
 

A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással (Ádám László képviselő nem 
szavazott) az alábbi határozatot hozta: 
 
282/2006. (X. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási, Közművelődési és Sport 
Bizottság alelnökévé az alábbi személyt megválasztja: 

Ádám László. 
 
Felelős: Csányi Kálmán, az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság elnöke 
Határidő: azonnal 
 

A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással (Zsuffa Tünde képviselő nem 
szavazott) az alábbi határozatot hozta: 
 
283/2006. (X. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási, Közművelődési és Sport 
Bizottság képviselő tagjává az alábbi személyt megválasztja: 

Zsuffa Tünde. 
 
Felelős: Csányi Kálmán, az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság elnöke 
Határidő: azonnal 
 

A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
284/2006. (X. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási, Közművelődési és Sport 
Bizottság nem képviselő tagjává az alábbi személyt megválasztja: 

Gulyás Judit. 
 
Felelős: Csányi Kálmán, az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság elnöke 
Határidő: azonnal 
 

A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
285/2006. (X. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási, Közművelődési és Sport 
Bizottság nem képviselő tagjává az alábbi személyt megválasztja: 

Szépi István. 
 
Felelős: Csányi Kálmán, az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság elnöke 
Határidő: azonnal 
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Czompó István: Ismertette az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság tagjainak névsorát és tisztségét. 
Felkérte Jakus János képviselőt, a Településfejlesztési Bizottság elnökét, hogy ismertesse javaslatát. 
 
Jakus János: Elmondta, hogy az általa felkért két képviselő közül Czöndör Mihályt alelnöknek, Nemes 
Lászlót bizottsági tagnak, illetve Csuti Géza Györgyöt és Tüke Lászlót külsős bizottsági tagnak javasolta. 
Csuti Géza Pusztaszabolcs életében meghatározó szerepet tölt be, mivel a vasút helyi vezetője és úgy 
gondolja, hogy az elkövetkezendő években nagyon sok olyan kérdést fog érinteni akár a 
településfejlesztés, akár az önkormányzati munka, amiben hathatós segítségére számíthatnak. Tüke 
László fiatal kora ellenére, aktív közéleti munkát folytat, illetve diplomamunkájának egyik témája a 
területfejlesztés volt, ezért elméleti síkon mindenképpen, de gyakorlati területen is segítségére lesz a 
bizottságnak. 
 
Nemes László képviselő bejelentette személyes érintettségét és nyilatkozott, hogy nem kíván részt venni a 
szavazásban, illetve hozzájárul a nyilvános ülésen történő tárgyaláshoz. 
 
Zsuffa Tünde képviselő bejelentette személyes érintettségét és nyilatkozott, hogy nem kíván részt venni a 
szavazásban, illetve hozzájárul a nyilvános ülésen történő tárgyaláshoz. 
 
Kátai György: Megkérdezte Jakus János bizottsági elnököt, mi motiválta, hogy az előző ciklusban 
bizottság elnökként dolgozó Nemes László nem jött szóba alelnökként? Véleménye szerint a 
Településfejlesztési Bizottság kimondottan a reálszféra bizottsága, ezért megkérdezte, hogy ebből a 
szférából a községben nem lett volna más jelölt Tüke Lászlón kívül? Elmondta még, hogy Csuti Gézát 
nagyon jó jelöltnek tartja, de véleménye szerint Tüke László az oktatási bizottság munkáját jobban tudná 
segíteni. 
 
Jakus János: Amikor elnökké választotta a képviselő-testület, akkor a fejében három név forgott 
javaslatként. Közülük az egyik a gyakorlati reálszférában aktívan részt vesz és az uniós pályázatok 
területén szakember, de elhárította a felkérését. Bizonyára lett volna más jelölt, de rövid volt az idő 
ahhoz, hogy más jelöltet találjon. Véleménye szerint a külsős bizottsági tagoknak javasolt személyek meg 
tudják adni azt a segítséget, amire bizottságnak, illetve a képviselő-testületnek szüksége van. A bizottság, 
illetve a testület bármikor kérhet gyakorlati szakembertől véleményt, ha olyan témák kerülnek felszínre. 
Tudja, hogy az alelnök személyével kapcsolatban kényes a helyzete és ezzel tisztában volt, amikor a 
javaslatot megtették, hogy bizottsági elnök legyen. A megválasztásakor ezt a helyzetet megbeszélte 
Nemes László képviselővel és senkiben sincs sértődés amiatt, hogy ki lett az elnök. Azért javasolta 
Czöndör Mihályt alelnöknek, mert már nyugdíjaskorú és a kistérségben biztosan lesznek olyan témakörök 
és tanácskozások, ahol helyettesíteni tudná, amikor nem ér rá. Amennyiben szüksége lesz Nemes László 
szakértelmére, akkor felkéri erre. Bízik benne, hogy a jelölése nem jelent hátrányt a bizottsági munkában 
és felül tudnak emelkedni, ha bármilyen sértődöttséget okozott a javaslata. 
 
Csombók Pál: Elmondta, számított arra, hogy az elhangzottak felmerülnek, ezért úgy gondolta, hogy a 
szavazás előtt még szól néhány szót. Kátai György korábban is volt képviselő, így tudhatja, hogy a 
szokásjog alapján a bizottsági elnökök jelölnek tagokat és ezt tiszteletben is tartották, kivéve négy éve, 
amikor elkezdődött ez a folyamat, hogy megkérdőjelezik a javaslatokat. Felhívta a figyelmet, hogy a 
választási kampány során mindenki együtt akart dolgozni mindenkivel, ezért javasolta, hogy az akkori 
ígéretet tartsák be és fogadják el az elnökök jelölését. 
 
Kátai György: Megjegyezte, hogy csak két kérdést tett fel, messzemenő következtetéseket nem vont le. 
Véleménye szerint az általa felvetettek a régi képviselőkben is felmerültek kérdésként. Szerinte az a 
tisztességes, ha ezeket a kérdéseket felteszik és mindenféle személyeskedés nélkül továbbra is az a 
véleménye, hogy a Településfejlesztési Bizottságot a reálszférából lehetett volna erősíteni a külsős 
tagokkal. 
 
 
A Képviselő-testület 11 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással (Czöndör Mihály képviselő nem 
szavazott) az alábbi határozatot hozta: 



 8 

 
286/2006. (X. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Településfejlesztési Bizottság 
alelnökévé az alábbi személyt megválasztja: 

Czöndör Mihály. 
 
Felelős: Jakus János, a Településfejlesztési Bizottság elnöke 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással (Nemes László képviselő nem 
szavazott) az alábbi határozatot hozta: 
 
287/2006. (X. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Településfejlesztési Bizottság 
képviselő tagjává az alábbi személyt megválasztja: 

Nemes László. 
 
Felelős: Jakus János, a Településfejlesztési Bizottság elnöke 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
288/2006. (X. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Településfejlesztési Bizottság nem 
képviselő tagjává az alábbi személyt megválasztja: 

Csuti Géza György. 
 
Felelős: Jakus János, a Településfejlesztési Bizottság elnöke 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület 11 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
289/2006. (X. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Településfejlesztési Bizottság nem 
képviselő tagjává az alábbi személyt megválasztja: 

Tüke László. 
 
Felelős: Jakus János, a Településfejlesztési Bizottság elnöke 
Határidő: azonnal 
 
 
Czompó István: Ismertette a Településfejlesztési Bizottság tagjainak névsorát és tisztségét. Kérte a 
megválasztott nem képviselő bizottsági tagokat, hogy a képviselő-testület előtt tegyék le az esküt. 
 
A nem képviselő bizottsági tagok a képviselő-testület előtt letették az esküt. 
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Czompó István polgármester megállapította, hogy a nem képviselő bizottsági tagok a törvényben előírt 
esküt letették. Gratulált a megválasztott bizottsági tagoknak és kívánta, hogy az elkövetkezendő 
időszakban aktívan tudjanak részt venni a bizottság munkájában és ahogy az eskü is tartalmazta, legjobb 
tudásuk és lelkiismeretük szerint Pusztaszabolcs javát szolgálják tevékenységükkel. 
 
Czompó István polgármester 16.42 órakor szünetet rendelt el. A szünet után 16.47 órakor a Képviselő-
testület ülése a 2. napirendi pont tárgyalásával folytatódott. 
 
 
Napirend 2. pontja:  

Az önkormányzati képviselők és külsős bizottsági tagok tiszteletdíja 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

 
 
Czompó István: Megadta a szót Vezér Ákos jegyzőnek, a napirendi pont előterjesztőjének. 
 
Vezér Ákos: Elmondta, hogy szükséges volt módosítani a képviselők és a külsős bizottsági tagok 
tiszteletdíjáról szóló hatályos önkormányzati rendeletet. Kiemelte azt a szabályt, amely alapján eddig a 
képviselői munkával összefüggő kiadásokat a polgármester megtérítette. Ez a szabály most úgy szűkült 
le, hogy csak a képviselő-testület megbízásából végzett képviselői munkára vonatkozik az ilyen 
lehetőség. A másik legfontosabb ok, ami miatt módosítani kellett az, hogy a képviselői tiszteletdíj 
maximumának a csökkenése nem érinti a helyi rendeletet, de a képviselői tiszteletdíj, ami az alapdíjat 
jelenti, annak csak a 45 %-a lehet a külsős bizottsági tagok tiszteletdíja. Ez csak úgy maradhatott volna a 
hatályos szabályozás szerinti 15.000,- Ft, ha a képviselői tiszteletdíjat emeli meg az önkormányzat, de 
nem ez szerepel javaslatként, hanem a 45 %-ra történő csökkentés. A módosítással a rendelet pontosabb 
lett, mert egyértelműen kimondja, hogy a bizottsági tagságért és az alelnöki tisztségért nem jár külön 
díjazás és az elnöki többlet juttatás nem változik. 
 
Paál Huba: Megjegyezte, hogy az előterjesztés nagyon megalapozott, de a képviselők figyelmébe ajánlott, 
hogy ha emelik a tiszteletdíjat, akkor a költségvetést is módosítani kell, ezért javasolta, ha változtatni 
akarnak, akkor azt a jövő évi költségvetésbe tervezzék, mert most fedezeti gondok lehetnek. Kérte, hogy a 
költségvetés miatt fogadják el a rendelet-tervezetet. 
 
 
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
290/2006. (X. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati képviselők és 
képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja. 
 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: 
 
23/2006. (X. 26.) Kt. számú rendelet 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati képviselők és 
képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló rendeletét megalkotja. 
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Napirend 3. pontja:  
A külföldi partnerkapcsolat felelőse 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
 
Czompó István: Elmondta, hogy négy évvel ezelőtt is az alpolgármestert bízta meg a képviselő-testület a 
partnerkapcsolatok irányításával. Az előterjesztés határozati javaslata a négy évvel ezelőtti határozati 
javaslat szerint készült, nem az akkor elfogadott határozat alapján. 
 
Paál Huba: Véleménye szerint nagy különbség van a koordinálás és az irányítás között, mert az irányítás 
napi munka a koordinálás pedig nem. A kapcsolattartásnál nagyon fontos a nyelvtudás a kommunikációs 
miatt és ezért is, hogy az információk korrektek legyenek. Nem az alpolgármesteri tisztséget kívánja 
megkérdőjelezni, hanem szakmai szempontból tartaná jónak, ha egy olyan személy irányítaná a napi 
munkát, akinek nem kell lefordítani az anyagot, meg tudja érteni, válaszolni tud rá. Javasolta, hogy a 
kapcsolattartást az alpolgármester koordinálja, de az effektív munkát nyelvtudással rendelkező személy 
végezze. 
 
Kátai György: Véleménye szerint ezt a tevékenységet rangon kell kezelni. Javasolta, ha szükséges, 
módosítsák az SZMSZ-t, vagy a határozati javaslatot fogalmazzák át úgy, hogy a kapcsolattartás a 
mindenkori alpolgármester feladata és akkor nem kellene négyévente dönteni erről a kérdésről. Nem 
azért, mert a mindenkori alpolgármester garancia, hanem úgy gondolja, hogy a német testvértelepüléssel 
való kapcsolattartás rangját jelenti, ha minimum alpolgármesteri szinten fogalmazzák meg ezt. 
 
Czompó István: 2000-ben és 2002-ben is az akkori alpolgármestert nevezték meg a kapcsolattartónak. 
Véleménye szerint a következő négy évre vonatkozóan is nevesítsenek. Nem értett egyet Paál Huba 
képviselő javaslatával, mert azzal ért egyet, hogy a külkapcsolatokkal legalább alpolgármesteri szinten 
illik foglalkozni. Úgy gondolja, hogy Paál Huba képviselő Zsuffa Tünde képviselőre gondolt, amikor a 
javaslatát tette. Tudja, hogy a képviselő asszony beszél németül, angolul, franciául és latinul és nem 
akarja a nyelvtudását vitatni és a tekintélyét sem csorbítani, de úgy gondolja, hogy adják meg a rangját a 
külkapcsolatoknak, ezért továbbra is az alpolgármestert fogja javasolni, ami nem zárja ki azt, hogy az 
alpolgármester ne kérje a képviselő asszony segítségét. Szerinte nem kellene változtatni a korábbi 
gyakorlaton. 
 
Zsuffa Tünde: Hat éve dolgozik együtt a polgármesterrel a külkapcsolatok keretében és az a tapasztalata, 
hogy ebben az időszakban igen sok kommunikációs probléma merült fel, ami nem az ő hibájából történt, 
mert volt olyan eset, amikor telefonon keresztül kellett betűről betűre lefordítania valamit. Véleménye 
szerint lelkiismeretesen, felelősségteljesen, szorosan össze tudná fogni és ápolni a staufenbergi 
partnerkapcsolatot. 
 
Czompó István: Elmondta, hogy nem kételkedik a képviselő asszony lelkiismeretességében és 
nyelvtudásában sem, de továbbra is kitart korábbi véleménye mellett. 
 
Jakus János: Szerinte a határozati javaslat csak a staufenbergi partnerkapcsolatra vonatkozik, ezért 
megkérdezte, hogy egyenlőre másik partnerkapcsolat kialakításán nem gondolkodnak? 
 
Czompó István: Ismételten elmondta, hogy a négy évvel ezelőtti előterjesztés határozati javaslata alapján 
készült a határozati javaslat, amelyet módosítani és kiegészíteni is lehet. 
 
Kátai György: Szerinte a korábbi határozatban is benne van az a lehetőség, hogy más településekkel is 
felveszik a kapcsolatot. Elmondta, különböző beszélgetések során már felmerült, hogy más országbeli 
települést is megkeressenek. Ennek egyetlenegy akadálya az aktuális költségvetés. Nagyon megfontoltan 
kell lépniük és előzetesen a költségvetést kell megnézni, hogy tudnak-e erre fedezetet biztosítani. 
Konkrétan erdélyi magyar iskoláról volt szó, amivel fel lehetett volna venni a kapcsolatot, de ennek 
financiális problémái voltak. Támogatta, hogy tágítsák a kapcsolatokat és ne csak a németországi 
településsel tartsák a kapcsolatot. Módosítsák a határozati javaslatot úgy, ha esetleg tudják vállalni és 
felmerül ilyen, akkor a határozatot ne kelljen módosítani, amiatt, hogy az alpolgármester nem 
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foglalkozhat mással. Annak, hogy a kapcsolatok nem bővültek és óvatosan bántak ezzel a kérdéssel, az 
oka csak az anyagi vonzata volt. 
 
Vezér Ákos: Felmerült egy-két javaslat, ami nem lenne teljesen jogszerű. Mindig készül előterjesztés, 
amelyben leírják az előzményeket, mi az amiről szó van és utána határozati javaslat lezárja a témát. Ezek 
a szövegek nem mindig egyértelműek, de ebből a négy mondatból ki lehet olvasni, hogy miért így néz ki 
a határozati javaslat. Felhívta a figyelmet, hogy a képviselő-testület alpolgármesterre hatáskört nem 
ruházhat át, tehát nem mondhatja, hogy a mindenkori alpolgármester feladata, nem veheti be az SZMSZ-
be. Azért néz így ki a határozati javaslat, mert jelenleg van egy közművelődési feladatokról szóló 
rendelet, amely úgy fogalmaz, hogy a képviselő-testület által megbízott képviselő irányítja Staufenberg 
németországi településsel a kapcsolattartás főbb formáit. Nincs benne se horizontális, se vertikális 
szervezet, csak Staufenberg és a képviselő-testület által megbízott képviselő. A képviselő lehet akárki, de 
a javaslat kötelezően erről kell, hogy szóljon. A testületnek meg kell bíznia valakit, aki ezeket a főbb 
formákat fogja irányítani. A határozati javaslat a rendelet által kötelezően előírt minimumot kielégíti. Ezt 
lehet bővíteni sok mindennel, hiszen ukrán gyermekek is voltak Pusztaszabolcson, illetve magyar 
gyermeket is voltak Ukrajnában. Ezeket mind az alpolgármester vagy a polgármestert irányította. Nem 
lehet minden egyes esetet felsorolni, ami elő fog fordulni négy év alatt. Ez a rendeleti minimum, ami ott 
szerepel a határozati javaslatban, ezért kérte, hogy ehhez ragaszkodjanak, ha nem tetszik a személy, akkor 
lehet mást javasolni, vagy bővíteni, de ha lehet, akkor történjen meg a kiválasztás. 
 
Csombók Pál: Nem kívánt a személyét érintő vitába beleszólni, de hogy megelőzze a további vitát, ezért 
elmondta, hogy ezek a javaslatok már a személyes megbeszéléseken is szóba kerültek. Megerősítette, 
hogy folytak már tárgyalások korábban is például erdélyi települések polgármestereivel. 
 
Paál Huba: Nagyon fontosnak tartja, hogy a kapcsolattartást olyan személy végezze, aki közvetlen 
kapcsolatot tud tartani az adott személyekkel és ez nem érinti a protokollt. Javasolta, a határozati 
javaslatot bővítsék úgy, hogy a kapcsolattartással ne csak az alpolgármestert bízzák meg, hanem azt 
végezhesse bármelyik képviselő. Véleménye szerint bármelyik képviselő protokollárisan képviselheti az 
önkormányzatot, ha arra felhatalmazást kap. Ismertette határozati javaslatát, mely szerint a képviselő-
testület visszavonja korábbi határozatát és megbízza az alpolgármestert, hogy a nemzetközi és hazai 
partnerkapcsolatokat koordinálja. 
 
Csányi Kálmán: Értelmezése szerint a képviselő-testület mozgásterét a közművelődési rendelet 
korlátozza, amely szerint Staufenberg németországi településsel a kapcsolat irányítását kell meghatározni 
a határozatban. Az előterjesztésben azt olvasta, hogy a képviselő-testület által megbízott képviselő 
irányítja a Staufenberg németországi településsel a kapcsolattartás főbb formáit. A határozati javaslat 
utolsó tagmondatában pontosan ez szerepel, ezért feltételezte azt, hogy a közművelődésről szóló rendelet 
határozza meg pontosan, hogy így kell határozniuk. Nem hozta el a közművelődési rendeletet és otthon 
sem nézte meg, ezért merte megkérdezni a jegyző úrtól, de úgy tűnt a jegyző úr gesztusnyelvéből, hogy 
nem így történt. 
 
Vezér Ákos: Nem várják el, hogy rendeleteket hozzanak magukkal a képviselők, ezért írják le szó szerint, 
hogy miről szól az erre vonatkozó szakasz. Ez lenne a minimum, amit meg kellene határozni. Nem jól 
értette Csányi Kálmán képviselő, mert azt mondta, hogy ez a minimum, ezt lehet bővíteni bármilyen 
formában, sőt, adhatnak még tíz másik megbízást tíz másik képviselőnek, hogy például az egyik 
Moszkvával tartsa a kapcsolatot, a másik Párizzsal, de a Staufenbergre vonatkozó kapcsolattartás 
irányítása a közművelődési rendelet alapján kötelezően eldöntendő kérdés, ezért néz így ki a határozati 
javaslat, mert ezt minimum meg kellene hozni. 
 
Czompó István: Elmondta, hogy a jelenlegi szabályozás miatt a határozati javaslatot nem lehet 
kiegészíteni a Paál Huba képviselő által javasoltakkal. Egyetértett azzal, hogy az alpolgármestert 
megbízzák Staufenberg németországi partnertelepülés és más nemzetközi és hazai szervezetekkel történő 
kapcsolattartás irányításával. 
 
Szőke Erzsébet: Mivel az önkormányzatnak most csak Staufenberggel van partnerkapcsolata, ezért arról 
határozzanak és javasolta, hogy ha kapcsolatba kerülnek más településekkel, akkor hozzanak újabb 
határozatot és akár más személyt bízzanak meg. 
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Czompó István: Egyetértett a javaslattal, de megjegyezte, ha most megbíznak valakit, akkor később már 
senkit nem kell megbízni és automatikus elkezdődhetnek a tárgyalások, ami után dönthet a képviselő-
testület, hogy felveszi-e a kapcsolatot. Ismertette határozati javaslatát, mely szerint a képviselő-testület 
visszavonja korábbi határozatát és Csombók Pál alpolgármestert bízza meg, hogy Staufenberg 
németországi partnertelepüléssel és más hazai és nemzetközi szervezetekkel a kapcsolattartást 
koordinálja. 
 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
291/2006. (X. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja 298/2002. (XI. 21.) Kt. 
számú határozatát és Csombók Pál alpolgármestert megbízza, hogy Staufenberg németországi 
partnertelepüléssel és más hazai és nemzetközi szervezetekkel a kapcsolattartást koordinálja. 
 
Felelős: Csombók Pál alpolgármester 
Határidő: folyamatos 
 

Napirend 4. pontja:  
A Képviselő-testület 2006. novemberi és decemberi munkaterve 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
Czompó István: Megkérdezte, hogy a munkaterv tervezetével kapcsolatban van-e kérdés, javaslat, 
vélemény? 
 
Csányi Kálmán: Emlékezete szerint a korábbi években novemberben tárgyalták a koncepciót, ezért 
megkérdezte, hogy azért kell decemberben és nem novemberben elkészíteni, mivel a választások éve 
volt? 
 
Czompó István: A ciklusprogram elfogadását követően célszerű tárgyalni a költségvetési koncepciót. 
Gyakorlatilag a költségvetési koncepciót akkor kellene tárgyalni, amikor a költségvetési törvényt már 
ismerik, azonban minden évben a törvényt megelőzően kell elkészíteni. 
 
Vezér Ákos: A választás évében december 15-ig, egyébként november 30-ig kell a koncepciót 
megalkotni. Az információk általában nagyon szerényen állnak rendelkezésre, ez a plusz néhány nap 
lehetőséget ad arra, hogy több információ birtokában tudják a koncepciót elkészíteni, ezért tárgyalnák 
decemberben. 
 
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy az Oktatási Bizottság elnökeként már beszélt a polgármesterrel arról a 
problémáról, hogy az oktatási törvény nyári módosítása miatt a tagiskolává való intézményátszervezést 
január 1-től is meg lehet valósítani. Ezt azért jelezte, mert nem szeretne abba a helyzetbe belekerülni, 
mint ahogy tavaly a szociális szférát egyik pillanatról a másikra át kellett szervezni. Ezért volt kicsit 
gondban, hogy november végén tárgyalják a költségvetés koncepcióját. 
 
 
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
292/2006. (X. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. novemberi és decemberi 
munkatervét elfogadja. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
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17.21 órakor a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 

Czompó István 
polgármester 

 
 
 
 
 

Vezér Ákos 
jegyző 

Csányi Kálmán Csiki Ottó 
jegyzőkönyv-hitelesítők 

 


