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Jegyzőkönyv 

 
Készült Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. február 11-én 16.15 órakor 
a Polgármesteri Hivatal Üléstermében (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.) 

megtartott rendkívüli nyílt üléséről 
 
Jelen voltak: Csányi Kálmán polgármester 
 Czöndör Mihály alpolgármester 
 Horváth Zoltán, Kovács Dénes, Majda Benedek, Simonné Zsuffa Erzsébet, Tüke László 

– képviselők 

Meghívottak: dr. Nagy Éva jegyző 
 Szotyori-Nagy Istvánné aljegyző 
 Horváth Éva jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
Csányi Kálmán: Köszöntötte a megjelenteket, az ülést megnyitotta. Ismertette a rendkívüli ülés 
összehívásának okát. Elmondta, tegnap határozatképtelenné vált a képviselő-testület, ezért akkor 
bezárta az ülést, döntést nem hoztak. Elmondta, hogy Csiki Szilárd és Paál Huba képviselő jelezte 
távolmaradását. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a 9 fő megválasztott képviselőből 
7 fő megjelent. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Kovács Dénes és Majda Benedek képviselőket. 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
42/2015. (II. 11.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Kovács Dénes és Majda Benedek 
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Csányi Kálmán: Ismertette napirend-tervezetét. Javasolta, hogy a mai ülésen a „Hungarikumok 
megismertetésének támogatására pályázat benyújtása” című előterjesztést tárgyalják meg. 
Szavazásra bocsátotta határozati javaslatát. 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
43/2015. (II. 11.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg: 

Napirend 1. pontja:  
Hungarikumok megismertetésének támogatására pályázat benyújtása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 1. pontja:  
Hungarikumok megismertetésének támogatására pályázat benyújtása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
 
Csányi Kálmán: Elmondta, úgy tűnik, hogy még nem zárták le a pályázatot. A tegnapi naphoz képest 
pontosítások történtek. A táblázatban található összegek jók, a végösszeg 1.923.259,- Ft. Felmerül 
annak a kérdése, hogy vállaljanak-e önerőt, vagy ne. A legutolsó változatban az önerő nélküli 100 %-
ban támogatott konstrukció szerepel. A képviselő-testület tagjainak mai nap e-mailben megküldte a 
teljes pályázati kiírást, amely szerint a II. pályázati célra önkormányzat adhatja be a pályázatot. 
Tegnap felmerült kérdésként és választ is kapott a finanszírozás módjára. A pályázati kiírásból 
kiderült, hogy nem utófinanszírozású, hanem egyösszegű előleget kapnak a szerződéskötést követő 30 
napon belül, amellyel november 30-ig kell elszámolni. 
 
Czöndör Mihály: Összefoglalva az eseményeket elmondta, mindössze 1,5 napig volt nyitva a felület, 
amelyre ezt a pályázatot fel lehetett tenni. A pályázat elkészült és amikor a felesége feltette, akkor már 
tudta, hogy formai hibát vétett, tehát szinte biztos volt, hogy elutasítják. Tegnapelőtt kapott egy 
levelet, hogy formai hiba miatt nem fogadták el a pályázatot, de adtak egy lehetőséget, ha valamilyen 
szervezet át tudja vállalni és hasonló témában be tudja adni, akkor megteheti, mert kedd reggel 8 
órától megnyílik a felület. Ez a pályázat kész volt, csak a formai hibát kellett javítani és így rendben 
lett volna, hiszen a bírálók részéről is ismert volt. Tehát azt kellett volna megnézni, hogy az 
önkormányzatnak kerül-e pénzébe és ha nem, akkor milyen előnyökkel jár. Ebből egyértelműen 
látszott, hogy pénzbe nem kerül, az előny pedig az, hogy olyan építményeket tudnak készíteni, 
amelyek saját pénzből soha nem valósultak volna meg. Felmerült a kérdés, hogy melyik szervezet 
legyen az, aki megcsinálja. Végül javasolta, legyen az önkormányzat, hiszen az önkormányzaté a 
terület, az épület és ami oda épül az is az önkormányzaté lesz. Így került ide és ahogy hallotta, elég 
rugalmatlan volt a testület, mert belementek mindenféle dologba, fölösleges volt. A felesége szerint, 
már bezárták a felületet. Esély van arra, hogy már nem fogják befogadni, elestek egy olyan 
pályázattól, amely gyakorlatilag az önkormányzatnak egy fillérjébe sem került volna, viszont hozott 
volna szépen a konyhára. 
 
Simonné Zsuffa Erzsébet: Megjegyezte, hogy a rugalmatlan testülethez szeretne hozzáfűzni egy-két 
mondatot. 
 
Czöndör Mihály alpolgármester közbeszólt, ezért Csányi Kálmán polgármester figyelmeztette, hogy 
Simonné Zsuffa Erzsébetnek adta meg a szót. 
 
Simonné Zsuffa Erzsébet: Elmondta, a képviselő-testület rugalmatlansága abból adódott, hogy 
kiemelte Horváth Zoltán képviselő, hogy a Hagyományőrző Alapítvány végzi a legértékesebb munkát 
ebben a városban, megsértvén a többi civil szervezetet. Ebből egy egész ronda vita keveredett belőle, 
majd felálltak és elmentek. Végigolvasta a pályázati felhívást. Hozzátette, egyikük sem a program 
ellen szólalt fel. Voltak kétségeik, feltették ezeket a kérdéseket, a válaszokat megkapták és történt egy 
ilyen ronda sértés, majd a polgármester is a képviselőtől igazából fenyegetésként elvette a szót. 
Megjegyezte, az SzMSz-t át kellene tanulmányozni. Véleménye szerint, a polgármester kicsit átlépte a 
korlátait. Végig olvasta a pályázatot és nagyon remek programok vannak benne és aki ez ellen szavaz, 
az a város ellen szavaz, mert a várost képviselik. Megemlítette, Tüke László képviselő mondta, hogy 
következetes hivatalnak kell lennie. Egy következetes hivatal nem emel ki egy civil szervezetet ilyen 
magasra. Tudomása szerint, tavaly is elég nagy támogatást kapott a Hagyományőrző Alapítvány. 
Hangsúlyozta, nem a Hagyományőrző Alapítvány ellen szól és nem a program ellen, mert jó a 
program. Javasolta, mivel a pályázatot az önkormányzat nyújtja be, nyissanak más civil szervezetek 
felé is és a hagyományőrzők a többi civil szervezettel karöltve ossza meg a programokat, így egy 
nagyon humánus, tényleg a város felé nyitás történik és a rossz indulatú pletykákat is el lehet söpörni, 
hogy megint a Hagyományőrző Alapítványnak fúj a szél. 
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Csányi Kálmán: Kérte Simonné Zsuffa Erzsébet képviselőt, hogy pontosan fogalmazza meg a 
javaslatát. 
 
Simonné Zsuffa Erzsébet: Azt kérte, hogy szavazzanak arról, hogy a pályázatot kibővítik olyan 
programokkal, amivel más civil szervezetek is hozzákapcsolódhatnának a munkába. Mivel ez hivatali 
terület, nagyon jó kezdeményezés lenne más civil szervezeteket is bevonni a programokba. Javasolta, 
hogy erről szavazzanak és ezt gondolják át. 
 
Csányi Kálmán: Felhívta Simonné Zsuffa Erzsébet képviselő figyelmét, hogy az SZMSZ 21. § (1) 
bekezdése alapján utólagosan figyelmezteti, hogy eltért a tárgyalt témától és nem a napirendi ponttal 
kapcsolatos dolgokról beszélt a felszólalásának első részében. 
 
Tüke László: Elmondta, támogatni fogja a javaslatot. Megjegyezte, egy kicsit zavarja, hogy most ide 
kerül az önkormányzathoz, de ugyanakkor – ahogy az alpolgármester is elmondta, - minden, ami ott 
megvalósul, valóban az önkormányzat tulajdonába kerül, hiszen az önkormányzat területéről van szó. 
Amikor átadnak egy civil szervezetnek használatra egy épületet, egy területet, akkor elvárható, hogy a 
fejlesztési elképzeléseit az önkormányzat tudomására hozza. Vagyis a Hagyományőrző Alapítvány 
beadta ez a pályázatot anélkül, hogy az önkormányzat tudta volna, hogy a Hagyományőrző Alapítvány 
mit akar azon a területen csinálni. Mi van, ha megnyeri ezt a pályázatot a Hagyományőrző és 
Hagyományteremtő Alapítvány? Az önkormányzat tudta nélkül olyan építményeket helyez el, amihez 
az önkormányzat nem járult volna hozzá. Úgy érzi, ebben a helyzetben a kocsi megelőzte a lovat. Ezt 
nem érzi így tisztességes dolognak. Így, hogy bebukott a Hagyományőrző Alapítvány pályázata, 
sokkal jobb, mert valóban az önkormányzat pályázata lesz, amit az önkormányzat remélhetőleg 
megnyer és akkor az önkormányzat tudtával és beleegyezésével megy végbe ez a pályázat, nem 
pedig… Ez egy jó intő példa arra, hogy ők azon a helyen, amit átadott használatra az önkormányzat, 
nem azt csinálnak, amit akarnak. Arról szól a dolog, hogy megállapodnak valamiben és ha bármilyen 
változtatást akarnak azon a területen, azon az épületen eszközölni, ahhoz előzetesen az önkormányzat 
hozzájárulása kell. Még akkor is, ha az csak eredetileg kizárólag papíron és pályázati elgondolás 
szintjén merül fel. Támogatni fogja, örül neki és reméli, hogy meg fogják nyerni ezt a pályázatot. 
 
Horváth Zoltán: Sajnálatát fejezte ki, hogy tegnap elfajult miatta ez a dolog annak ellenére, hogy nem 
érzi bűnösnek magát ebben. Tegnap is elmondta, hogy a következő hónap testületi ülésén az értéktár 
bizottság beszámolóját fogja előterjeszteni. Tegnap nem szerette volna különösebben kiemelni a 
Hagyományőrző Alapítványt, mint Pusztaszabolcs legjobb alapítványát, egyszerűen csak arról beszélt, 
hogy egy igen tartalmas évet tudhat maga mögött, mivel látta a beszámolójukat. Egy igen megbecsült 
és Pusztaszabolcson méltán közkedvelt alapítványról van szó. Nem akarta és nem is tett ilyent, senkit 
megsérteni, vagy lekicsinyleni, de egyáltalán nem is említett más alapítványt, mint kevesebbet 
dolgozó alapítványt. Semmilyen más alapítványt nem említett, nem is értette Csiki Szilárd képviselő 
kirohanását. Arról meg, hogy valaki azt mondja a mai testületi ülésen, hogy ő támogatja, és javasolja, 
tegnap pedig elment, erről megvan a véleménye. 
 
Csányi Kálmán: Felhívta Horváth Zoltán képviselő figyelmét a szervezeti és működési szabályzat 21. 
§ (1) bekezdésére, amely szerint a polgármester figyelmezteti utólagosan, hogy eltért a tárgyalt 
témától. Kérte, hogy maradjanak a napirendi pontnál és ne próbáljanak más kérdéseket most ezen a 
rendkívüli ülésen újból elővenni, próbálják meg ezt a témát végigtárgyalni. Tüke László képviselő 
felvetésével kapcsolatban elmondta, hogy az alapítvány vezetője a polgármesterrel egyeztetett a 
december 22-i ülés előtt. Czöndör Mihálynéval egyeztetett ezzel kapcsolatosan, hogy milyen 
elképzelések vannak, még mielőtt a december 22-i hozzájárulási kérelmet benyújtotta volna a 
képviselő-testület számára. Valószínű az ő hibájából történt, hogy a december 22-i képviselő-testületi 
ülésen, már az utolsó napirendi pontok egyikében nem a pályázat pontos tartalmát fejtette ki, hanem 
egyszerűen szerette volna, hogy ezen a feladaton túl legyenek, hiszen magával a pályázatnak a 
tartalmával, jelentésével egyetértett volna. Úgy érezte, az önkormányzat csak nyert volna ezzel a 
megvalósuló programmal. December 22-én nem ment bele a pályázat tartalmának részletes 
taglalásába, tehát hogy például a külső kiállítótérnek a kialakításáról volt szó, egyeztetés, hogy kb. 
hogyan, miképpen nézzen ki. Simonné Zsuffa Erzsébet képviselő felvetését alapvetően jónak tartaná, 
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ha nem attól kellene félni, hogy mai napon be kell adni a pályázatot, mert bezárják a felületet. Benne 
van a pályázati kiírásban, hogy akkor, amikor úgy érzik, hogy elfogyott a pénz, akkor bezárják a 
felületet. Ezért a tegnapi és a mai nap is félelemben telt el számára, hogy ez így működik. Ha vége van 
a képviselő-testületi ülésnek, akkor felhívja az ügyintézőt, aki ezt a feladatot végzi, hogy még ma az 
otthoni számítógépén - és nem holnap reggel a Hivatalban - benyújtsa a pályázatot. Ezért nem tudja 
most támogatni ezt a módosító javaslatot. Valószínű, ha december 22-én kezdenek hozzá és az 
önkormányzat adja be a pályázatot, akkor ezt lehetett volna alakítani. Most az idő miatt nem tudja 
támogatni, de ha nem vonja vissza a javaslatot, akkor szavazásra fogja bocsátani. 
 
Tüke László: Továbbra is tartotta azt a véleményét, ha az önkormányzat a bizalmánál fogva átad 
bizonyos területeket és épületeket civil szervezeteknek - akár bérleti díj ellenében, akár más 
formában -, akkor ha azon bármilyen változtatás lehetősége felmerül, azt be kell jelenteni. Hozzátette, 
jó lenne tisztázni, hogy ki az alapítvány vezetője: Czöndör Mihályné, vagy Molnár Sándor. 
 
Simonné Zsuffa Erzsébet: Elmondta, nem vonja vissza a javaslatát. Hozzátette, vannak olyan 
programok, amiben részt tud venni más civil szervezet is. Neki elég lenne egy igen arra, hogy ezekbe a 
programokba be lehetnek vonni például a nyugdíjasok egyesületét, a Tiszta Utak, Élő Táj Egyesületet, 
amelynek a vezetője Neikl-Ladány Ágnes minden évben kézműves, keramikus foglalkozást szervez, 
illetve értéknapok rendezéséhez az idősek is hozzá tudnának tenni. Teljesen igazságos lenne, mert az 
összeg elmenne a kluboknak és ők is érezhetnék azt, hogy a Hivatal nem egy szervezetet támogat, 
hanem több szervezet felé is nyitott. 
 
Csányi Kálmán: Elmondta, az a gond, hogy ez a pályázat egyfajta speciális szakértelmet feltételező 
szervezeteket támogat. Ez a speciális szakértelem a hungarikum mozgalomhoz való kapcsolódást 
jelenti. Jelen pillanatban azon dolgozik a Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő 
Alapítvány, hogy megyei hungarikum központként vehessen részt, amely irányítja, szakmailag 
tanácsot tud adni más településeknek és a településen lévő más civil szervezetek számára, hogy 
hogyan lehetne a helyi értéktárakat megalapítani. Az értéknapok rendezésébe lehet, hogy belefér, de el 
kellene olvasnia még egyszer, hogy hogyan lehetne bekapcsolni más pusztaszabolcsi civil 
szervezeteket. A kézművesség, keramikusfoglalkozás egy kiegészítő dolog, ugyanazzal a személlyel 
dolgozna ez a program is, mint amivel a többi program szokott dolgozni. 
 
Horváth Zoltán: Véleménye szerint, a Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítványnak van 
akkora tapasztalata, hogy minden olyan szakembert meghív, akik tudnak neki segíteni ezekben a 
programokban. Megint arról van szó, hogy dolgozzák át ezt a programot, szavazzanak arról, hogy 
mást hogyan vonjanak be. Ha ezt megteszik, akkor megint sikeres lesz a tegnap már megvalósult 
kezdeményezés, hogy ezt a pályázatot ne nyerjék meg. Nagyon nagy eséllyel most már hiába indulnak 
rajta, vagy megpróbálják beadni, de ha lezárták, akkor felesleges, tehát a tegnapi vonalat ne vigyék 
tovább, nem támogatta. 
 
Csányi Kálmán: Ismertette a kiegészítő javaslatot, mely szerint a jelenlegi pályázatot dolgozzák át és 
az átdolgozás után nyújtsák be. 
 
Simonné Zsuffa Erzsébet: Közbevetette, arról szólt a javaslata, hogy kapcsoljanak be más civil 
szervezeteket is. 
 
Csányi Kálmán: Ismertette a javaslatot, amely úgy fogalmazódott meg, hogy ne a pályázatot bővítsék 
ki és ne a pályázatot dolgozzák át, hanem úgy valósítsák meg a programot, hogy ne csak a 
Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány, hanem más helyi civil szervezet 
is bekapcsolódhasson ebbe a programba. 
 
Majda Benedek: Megjegyezte, értetlenül ül, mert nem érti, mit mond a képviselő asszony, mit mond a 
polgármester. Egy napirendi pontjuk volt, hogy beadják-e ezt a pályázatot, vagy nem. Úgy érzi, most 
azon vitatkoznak, hogy utána ki használhatja ezt a területet? Ha nem dolgozzák át, akkor… 
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Simonné Zsuffa Erzsébet: Közbeszólt, hogy nem kell átdolgozni. Hozzátette, Majda Benedek 
képviselő nem érti a javaslatát. 
 
Csányi Kálmán: Felhívta Simonné Zsuffa Erzsébet képviselő figyelmét a szervezeti és működési 
szabályzat 21. § (2) bekezdésére, hogy ne szóljon bele fölöslegesen. 
 
Majda Benedek: Ettől kezdve, tényleg nem érti. Nagy valószínűséggel mindenki használhatja és olyan 
programokra, amik a saját ötleteik alapján történnek. Hiszen van arra példa, hogy bármelyik civil 
szervezet használhat mindenféle területet. 
 
Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, amely szerint vonjanak be más, helyi 
civil szervezeteket is a pályázatba. 
 
 
 
A Képviselő-testület 1 igen, 4 nem szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elutasította: 
 
44/2015. (II. 11.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint a 
2015. évi Hungarikum pályázatba vonjanak be más, helyi civil szervezeteket is. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát azzal a kiegészítéssel, 
hogy nettó 1.822.405,- Ft azaz bruttó 1.923.259,- Ft összegű pályázati program megvalósítására 
nyújtják be a pályázatot. 
 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
45/2015. (II. 11.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a pályázatot nyújt be – nettó 
1.822.405,- Ft azaz bruttó 1.923.259,- Ft összegben – a Földművelésügyi Minisztérium által 
meghirdetett „a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, 
megőrzésének és gondozásának támogatására” című pályázati felhívásra. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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16.38 órakor Csányi Kálmán polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

Csányi Kálmán 
polgármester 

 
 
 
 
 

dr. Nagy Éva 
jegyző 

Kovács Dénes Majda Benedek 
jegyzőkönyv-hitelesítők 

 


