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Jegyzőkönyv 

 
Készült Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2013. január 23-án 16.15 órakor 
a Polgármesteri Hivatal Dísztermében, illetve Üléstermében (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.) 

megtartott rendkívüli nyílt üléséről 
 
 
 

Jelen voltak: Csányi Kálmán polgármester 
 Szőke Erzsébet alpolgármester 
 Czöndör Mihály, Csiki Szilárd, Forgó Árpádné, Kátai György, Paál Huba, Szajkó János, 

Tüke László – képviselők 

Meghívottak: Vezér Ákos jegyző 
 Szotyori-Nagy Istvánné aljegyző 
 Wasserné Ősi Márta Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője 
 Kőkuti Lászlóné Helyi Választási Bizottság Elnöke 
 Adorjánné Bozsódi Irén Helyi Választási Bizottság Tagja 
 Csuti Géza György Helyi Választási Bizottság Delegált Tagja 
 Kranauer László Helyi Választási Bizottság Delegált Tagja 
 Takács Miklós Helyi Választási Bizottság Delegált Tagja 
 Horváth Éva jegyzőkönyvvezető 
 
 
A Polgármesteri Hivatal Üléstermébe összehívott rendkívüli képviselő-testületi ülésen Csányi Kálmán, 
Pusztaszabolcs 2013. január 20-án megválasztott polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Tekintettel a 
nagy számú érdeklődőre és a sajtó képviselőire a képviselő-testületi ülés helyéül a Polgármesteri Hivatal 
Dísztermét jelölte meg, felkérte a meghívottakat és a képviselő-testület tagjait, hogy oda fáradjanak át. 
 
16.20 órakor Csányi Kálmán polgármester a Polgármesteri Hivatal Dísztermében a rendkívüli ülést 
megnyitotta. 
Javaslatára a jelenlévők elénekelték a Himnuszt. 
 
 
Napirend 1. pontja:  

Tájékoztató a 2013. január 20-i időközi polgármester-választás megszervezéséről 
(Megbízólevél átadása) 

Előadó: Kőkuti Lászlóné, a Helyi Választási Bizottság Elnöke 
 
 
Csányi Kálmán polgármester felkérte Kőkuti Lászlónét, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy a 
2013. január 20-i időközi polgármester-választásról szóló tájékoztatóját tartsa meg. 
 
Kőkuti Lászlóné, a Helyi Választási Bizottság (HVB) elnöke: Köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, 
hogy Pusztaszabolcs polgármesterét 2010-ben négy évre választották, de a ciklus befejezése előtt 
lemondott tisztségéről. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény rendelkezéseinek értelmében 
Pusztaszabolcs Helyi Választási Bizottsága 2013. január 20. napjára (vasárnapra) tűzte ki az időközi 
polgármester-választást. A választást több hónapos előkészítő munka előzte meg. A feladatokat a Helyi 
Választási Iroda végezte. Szavazókörönként ismertette a megjelentek számát és arányát (1. sz. 
szavazókör: 439 fő és 42,09 %; 2. sz. szavazókör: 285 fő és 36,96 %; 3. sz. szavazókör: 390 fő és 
37,32 %; 4. sz. szavazókör: 364 fő és 36,03 %; 5. sz. szavazókör: 520 fő és 44,98 %). A településen 
összesen 1998 fő szavazott, 39,76 %. Ismertette a szavazás végeredményét, mely szerint Csányi Kálmán 
független jelölt 909 (45,68 %), Miklósi Péter Demokratikus Koalíció jelöltje 482 (24,22 %), Stanczel 
Károly független jelölt 151 (7,59 %) és Szőke Erzsébet független jelölt 448 (22,51 %) szavazatot kapott. 
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A HVB megállapította, hogy a szavazás eredményes volt. Gratulált Csányi Kálmán polgármesternek, 
munkájához erőt, egészséget kívánt. 
 
Kőkuti Lászlóné a Helyi Választási Bizottság nevében a választási eljárásról szóló 1997. évi C. 
törvény 105/A. § (2) bekezdés i.) pontja alapján Csányi Kálmán polgármesternek a megbízólevelét 
kiadta. 
 
Kőkuti Lászlóné, a Helyi Választási Bizottság elnöke megköszönte a Helyi Választási Bizottság, valamint 
a szavazatszámláló bizottságok munkáját. 
 
 
Napirend 2. pontja:  

Polgármester eskütétele (Esküokmány átadása) 
Előadó: Szőke Erzsébet alpolgármester 

 
 
Kőkuti Lászlóné, a Helyi Választási Bizottság elnöke felkérte Csányi Kálmánt, hogy a 
polgármesteri esküt a képviselő-testület előtt tegye le. 
 
Csányi Kálmán polgármester a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 63. § alapján a törvény 1. számú mellékletében meghatározott esküt letette. 
 
Kőkuti Lászlóné, a Helyi Választási Bizottság elnöke megállapította, hogy a megválasztott 
polgármester az esküt letette, az esküokmányt átadta. 
 
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy tegnap 16 órától polgármesterként tevékenykedik. Ma reggel az élet 
sűrűjébe belecsöppent és minden olyan tevékenységet, amit egy polgármester szeretne elkerülni, azt 
mindjárt az első napon megtapasztalta. 
Megjegyezte, a szeptemberi képviselő-testületi ülésen Czompó István polgármester a Bibliából idézett. 
Idézett Szent Pál apostol korintusiakhoz írt első leveléből: „A lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy 
használjon vele. Az egyik ugyanis a bölcsesség ajándékát kapja a lélektől, a másik a tudás tudományát 
ugyanattól a lélektől. A harmadik a hitet kapja ugyanabban a lélekben, vagy pedig a gyógyítás adományát 
szintén ugyanabban a lélekben. Van, aki csodatevő hatalmat kap. Van, akinek a prófétálás képessége, 
vagy a szellemnek elbírálása jut osztályrészül. Más, a különféle nyelvek adományát, vagy pedig a nyelvek 
értelmezését nyeri el ajándékul.” Hozzátette, szeretné, hogy mindenki Pusztaszabolcs sikereiért tenne az 
elkövetkezendő időszakban, hogy ezáltal Pusztaszabolcs tényleg egy sikeres város legyen. 
 
 
Napirend 3. pontja:  

Képviselő eskütétele (Esküokmány átadás) 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
 
Csányi Kálmán polgármester átadta a szót Kőkuti Lászlónénak, a Helyi Választási Bizottság elnökének. 
 
Kőkuti Lászlóné, a Helyi Választási Bizottság elnöke: Elmondta, hogy az időközi polgármester-
választáson nyertes Csányi Kálmán képviselői mandátuma megszűnt a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 13. § (3) bekezdése alapján, így helyébe a 2010. 
október 3-án megtartott szavazáson a következő legtöbb szavazatot elért jelölt – Forgó Árpádné – lép, 
ugyanezen törvény 21. § (1) bekezdése alapján. 
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Kőkuti Lászlóné a Helyi Választási Bizottság nevében a választási eljárásról szóló 1997. évi C. 
törvény 105/A. § (2) bekezdés i.) pontja alapján kiadta a megbízólevelet Forgó Árpádné 
képviselőnek. A Képviselő-testületi ülés előtt tartott Helyi Választási Bizottsági ülésen 
Forgó Árpádné nyilatkozott arról, hogy a képviselői tisztséget elfogadja (jegyzőkönyv az 
előterjesztéshez mellékelve). 
 
Csányi Kálmán polgármester felkérte Forgó Árpádné képviselőt, hogy az esküt a képviselő-testület 
előtt tegye le.  
 
Forgó Árpádné a képviselő-testület előtt letette képviselői esküjét. 
 
Csányi Kálmán polgármester gratulált Forgó Árpádnénak. Javasolta, hogy koccintással zárják le a 
protokolláris részt, majd utána a képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal Üléstermében folytassa 
munkáját, ezért 16.40 órakor szünetet rendelt el. 
 
16.44 órakor a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal Üléstermében folytatta munkáját. 
 
Csányi Kálmán: Köszöntötte a megjelenteket. Ismertette a rendkívüli ülés összehívásának okát, az ülést 
megnyitotta. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a 9 megválasztott képviselőből 
8 fő megjelent. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Tüke László és Czöndör Mihály képviselőket. 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
6/2013. (I. 23.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Tüke László és Czöndör Mihály 
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
(Szőke Erzsébet alpolgármester 16.46 órakor megérkezett, a létszám 9 fő.) 
 
 
Csányi Kálmán: Ismertette napirend-tervezetét. Javasolta, hogy 1. napirendi pontként a „Tájékoztató a 
2013. január 20-i időközi polgármester-választás megszervezéséről (Megbízólevél átadása)”, 2. napirendi 
pontként a „Polgármester eskütétele (Esküokmány átadása)”, 3. napirendi pontként a „Képviselő 
eskütétele (Esküokmány átadás)”, 4. napirendi pontként a „Polgármester illetményének meghatározása”, 
valamint 5. napirendi pontként „A szociális ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet módosítása” című 
előterjesztéseket tárgyalják. Szavazásra bocsátotta javaslatát. 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
7/2013. (I. 23.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg: 

Napirend 1. pontja:  
Tájékoztató a 2013. január 20-i időközi polgármester-választás megszervezéséről 
(Megbízólevél átadása) 

Előadó: Kőkuti Lászlóné, a Helyi Választási Bizottság Elnöke 
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Napirend 2. pontja:  
Polgármester eskütétele (Esküokmány átadása) 

Előadó: Szőke Erzsébet alpolgármester 
Napirend 3. pontja:  

Képviselő eskütétele (Esküokmány átadás) 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 4. pontja:  
Polgármester illetményének meghatározása 

Előterjesztő: Paál Huba képviselő, a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság Elnöke 
Napirend 5. pontja:  

A szociális ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Napirend 4. pontja:  

Polgármester illetményének meghatározása 
Előterjesztő: Paál Huba képviselő, a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság Elnöke 

 
 
Csányi Kálmán: Átadta a szót Paál Huba képviselőnek, a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság Elnökének, a 
napirendi pont előadójának. 
 
Paál Huba: Elmondta, az SZMSZ értelmében a Pénzügyi Bizottság elnökének feladata, hogy javaslatot 
tegyen a polgármesteri illetmény emelésére. A lehetőségeket törvények szabályozzák, illetve bizonyos „–
tól-ig” határok között lehet megállapítani a polgármester illetményét, költségtérítését. A szabályozás 
szerint a polgármester illetménye az önkormányzatnál szokásos illetményalap - jelen esetben 38.650,- Ft 
– minimum 11-szerese, maximum 12,5-szerese lehet. Ennek értelmében a minimum illetmény 425.150,- 
Ft, illetve a maximum 483.125,- Ft. Úgy gondolja, mozgásteret kell hagyni a képviselő-testületnek is, 
hogy a későbbiek során lehessen a polgármester illetményét növelni főképp akkor, ha eredményesen 
dolgozik, ezért arra tett javaslatot, hogy a polgármester illetményét 430.000,- Ft-ban határozza meg a 
képviselő-testület. Ezen kívül a polgármesternek el kell dönteni, hogy tételes költségelszámolást kér, vagy 
pedig költségátalányt. Csányi Kálmán nyilatkozott arról, hogy költségátalányt kér, mértéke a képviselő-
testület döntése alapján kerül meghatározásra, amely a polgármesteri illetmény 20-30 %-a lehet. Javasolta 
a képviselő-testületnek, hogy a költségátalány 20,93 % legyen, ami 90 ezer forintot jelent havonta. Így 
430 ezer forintos polgármesteri illetmény, illetve 90 ezer forintos költségátalány illeti meg a 
polgármestert, amennyiben ezt a képviselő-testület jóváhagyja. Kérte, hogy döntsenek erről és ennek 
megfelelően a polgármester illetményét ilyen szempontból határozzák meg. Hozzátette még, amikor 
kialakult ez az álláspont, akkor a polgármesterrel előzetesen egyeztetett, aki elfogadta a javaslatot. Kérte a 
képviselő-testületet, hogy fogadja el a Pénzügyi Bizottság elnökének javaslatát. 
 
Csányi Kálmán polgármester bejelentette személyes érintettségét és nyilatkozott, hogy a személyét érintő 
szavazásban nem kíván részt venni. 
 
Csányi Kálmán polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással (1 fő nem szavazott) az alábbi 
határozatot hozta: 



 6 

 
8/2013. (I. 23.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Csányi Kálmán polgármester részére 
2013. január 23-tól az illetményét (11,1255-ös szorzószám alkalmazásával) 430.000,- Ft összegben 
határozza meg. 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Csányi Kálmán polgármester részére illetménye 
20,93 %-ának megfelelően 90.000,- Ft költségátalányt állapít meg 2013. január 23-tól. 
 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
Napirend 5. pontja:  

A szociális ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

 
 
Csányi Kálmán: Elmondta, az előterjesztést azért tárgyalják most, mert a mai nap sajnálatos eseménye 
alapján felmerült annak az igénye, hogy egy olyan helyzetben biztosítsanak átmeneti kölcsönt egy 
családnak, amelyben a biztosító majd meg fogja téríteni ezeket a károkat, de most nagy segítséget jelent, 
ha nem fűtetlen, hanem beüvegezett ablakú, fűtött lakásokban tudják az életüket élni. Erről érdeklődött a 
jegyzőtől, aki ezt a javaslatot fogalmazta meg. 
 
Vezér Ákos: Elmondta, jelentősen meg lesz emelve az, hogy az egy főre eső jövedelem mennyi lehet 
maximum a családnál az ilyen krízis segély esetekben. Konkrétan nem ismeri a család körülményeit, úgy 
gondolja, ha ilyen segítségre szükségük van, akkor a minimál nyugdíj 500 %-a elég magas összeg, bízik 
benne, hogy bele fognak férni. Reméli, hogy holnap ezzel nem lesz gond. Hozzátette, újként jelenik meg, 
hogy ez kölcsön formájában csak temetési segélyhez volt adható, de most az átmeneti segély esetében is 
megjelenhet ezekben a speciális esetekben, amikor konkrétan a lakhatásról van szó. 
 
Csányi Kálmán: Hozzátette, sajnálják, hogy ez történt, sajnálják a károsultak családját és azokat a 
családokat is, akik még károsultak. Reméli, hogy minél előbb felépülnek azok, akik balesetet szenvedtek 
és emellett minél előbb megnyugszanak a kedélyek. 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatait. 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
9/2013. (I. 23.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 
11/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja. 
 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: 
 
1/2013. (I. 23.) önkormányzati rendelet 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 
11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletét megalkotja. 
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16.56 órakor Csányi Kálmán polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. 
 
 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

Csányi Kálmán 
polgármester 

 
 
 
 
 

Vezér Ákos 
jegyző 

Tüke László Czöndör Mihály 
jegyzőkönyv-hitelesítők 

 


