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Jegyzőkönyv
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2008. február 8-án 17.00 órakor
a Könyvtár és Művelődési Ház Petőfi Termében (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 12.) megtartott
közmeghallgatásáról

Jelen voltak:

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

Meghívottak:

Vezér Ákos
Kiss Kornélia
Csuti Géza
Horváth Károlyné
Dancs Lászlóné
Koczkás József
Kőkuti Lászlóné
Talló Ferencné
Bartókné Piller Magdolna
Mihalekné Bartók Mária
Czompó Istvánné
Percsi Tibor
Horváth Éva

jegyző
közművelődés-szervező
Településfejlesztési Bizottság tagja
Zsiráf Alapítvány
Magyar Rákellenes Liga Pusztaszabolcsi Szervezete
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesület
Harmónia Nyugdíjas Egyesület
Zsiráf Óvoda vezetője
Manóvár Óvoda vezetője
József Attila Általános Iskola megbízott igazgatója
Duna-tér kistérségi újság főszerkesztője
jegyzőkönyvvezető

A közmeghallgatáson megjelent pusztaszabolcsi lakosok száma: 80 fő.

Czompó István: Köszöntötte a közmeghallgatáson megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes, mivel 14 képviselőből 13 fő megjelent. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Csiki Ottó és
Csombók Pál képviselőket.

A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
24/2008. (II. 8.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Csiki Ottó és Csombók Pál
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:
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25/2008. (II. 8.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg:
Napirend 1. pontja:
Tájékoztató a 2007. év községpolitikai eseményeiről
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 2. pontja:
Tájékoztató Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 2008. évi költségvetés-tervezetéről
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 3. pontja:
Közérdekű kérdések, javaslatok
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
Napirend 1. pontja:
Tájékoztató a 2007. év községpolitikai eseményeiről
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Egy éves munkáról rövid idő alatt csak vázlatosan lehet tájékoztatást adni, de
megkönnyíti, hogy a Szabolcs Híradóban olvashatóak az önkormányzat határozatai, illetve néhány éve
kéthetente friss műsorral jelentkezik a Tó Tévé Szabolcs Magazin című műsora. Felhívta a figyelmet,
hogy tavaly megújult az önkormányzat honlapja, amely a legnaprakészebb információkat tartalmazza a
lakosok számára, hiszen ott minden fontos rendelet, képviselő-testületi határozat olvasható.
Felsorolta az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatait.
A legfontosabb kötelező feladatok: az oktatási, nevelési intézmények – óvoda, iskola –, a közvilágítás, a
közutak, a köztemető fenntartása, az egészségügyi és a szociális alapellátás biztosítása, a vízrendezés és a
csapadékvíz elvezetés.
A nem kötelező feladatok között megemlítette a civil szervezetek támogatását és megjegyezte, hogy a
számuk az elmúlt években szépen gyarapodott, egyre többen vannak, akik úgy érzik, hogy szeretnének
tenni valamit a településért.
Ez évben tizedik alkalommal kerül megrendezésre a Szabolcs Napok.
Kiemelte, hogy az önkormányzat harmadik éve biztosítja a Pusztaszabolcs-Székesfehérvár közötti
menetrendszerinti autóbuszjáratot, amelynek finanszírozása mellett azért döntöttek, mivel a vasúti
közlekedés változása miatt többen nem tudtak volna bejárni a munkahelyükre.
Augusztusban kerül megrendezésre az Életmód és Szenvedélyek Napja és úgy gondolja, hogy a Szabolcs
Napokkal együtt ezek a rendezvények sok embert megmozgatnak a településen.
A Tó Tévé Szabolcs Magazin műsorait a tájékoztatás miatt finanszírozza az önkormányzat. Elmondta,
hogy múlt héttől az önkormányzat www.pusztaszabolcs.hu honlapján a Szabolcs Magazin műsorai is
megtekinthetők.
Tavaly júliusban partnertelepülési megállapodást kötöttek a romániai Kisiratossal, így a németországi
Staufenberggel együtt már két partnertelepülése van Pusztaszabolcsnak.
Tavaly 11 soros ülést, 4 rendkívüli ülést és egy közmeghallgatást tartott a képviselő-testület, melyek
során 31 rendeletet alkotott és 477 határozatot hozott.
A tavalyi költségvetés 900 millió 78 ezer forint volt, amely 104 millió forint hitelt tartalmazott.
Mindenegyes költségvetés tervezésének időszakában elhangzott, hogy az intézmények finanszírozása
során a normatív támogatáshoz nagy összeggel kell hozzájárulni az önkormányzatnak. Ezzel kapcsolatban
az önkormányzat megtesz egy kényszerű lépést, amelyről a következő napirendi pontnál kíván beszélni.
Véleménye szerint a tavalyi év legfontosabb eseménye a mentőállomás átadása volt, amelyre már 2000
óta vártak. Ehhez 34 millió forinttal járult hozzá a település, amelyből 13 millió forint értékben
beszámításra került az épületrész, 17 millió forintot fizettek ki, ezen kívül berendezésre és a bejárat
térburkolására 2-2 millió forintot költöttek.
Tavalyelőtt történt meg nagyobb hosszúságban utak aszfaltozása, de a vállalkozóval történt megállapodás
alapján a fizetésre csak tavaly került sor, amelynek az összege 89 millió 150 ezer forint volt.
Voltak olyan beruházások, amelyek nem várt költségeket jelentettek az önkormányzatnak. Ezek közé
tartozik például az 1968-ban átadott középiskola fűtéshálózata meghibásodásának kijavítása. A
gázhálózat kiépítésekor nem biztosítottak a református templom ingatlanán gázcsonkot, ezért azt a tavalyi
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évben valósították meg, ami 252 ezer forint költséget jelentett. A közvilágítás korszerűsítés több éve
megvalósult, de arra hosszú távú hitelt vett fel az önkormányzat, amelyre tavaly 2.777 ezer forintot kellett
fizetni. A csapadékvíz elvezető árokrendszer elkészítéséhez is hitelt kellett felvenni, amelyre 4 millió
forintot kellett fizetni.
A civil szervezetek támogatására 4 millió forintot terveztek, de kettő szervezet nem vette igénybe a
támogatást. 500 ezer forinttal támogatták a közösségi ház működését, illetve 300 ezer forinttal az
orgonakoncertek megrendezését. Megjegyezte, hosszan lehetne sorolni azokat a kiadásokat, amit az
önkormányzat az elmúlt évben különböző programokra költött.
Megköszönte a civil szervezeteknek, az intézményeknek és mindenkinek a munkáját, aki a település életét
meghatározó ünnepségek, rendezvények megszervezésében, lebonyolításában aktívan részt vett és kérte,
hogy ez évben is hasonlóan működjenek közre.
Napirend 2. pontja:
Tájékoztató Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 2008. évi költségvetés-tervezetéről
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: A képviselő-testület január 31-i ülésén tárgyalta a 2008. évi költségvetés tervezetét. Már
hosszú évek óta az a gyakorlat, hogy van egy első forduló januárban és a költségvetési rendelet
megalkotása februárban történik. Mindenképpen meg kell alkotni a rendeletet februárban, ugyanis ha ez
nem történik meg, akkor az önkormányzat elesik az állami támogatástól egy bizonyos időszakig. Eddig
még nem fordult elő, hogy határidőn belül nem került megalkotásra, bízik benne, hogy most sem lesz
probléma. Viták mindig voltak, lesznek és természetes, hogy minden képviselőnek más a véleménye,
mást tart fontosabbnak, illetve prioritást élvezőnek.
A januári költségvetés-tervezet szerint a várható éves bevétel 790 millió forint, a kiadások összege 823
millió forint, ami azt jelenti, hogy pillanatnyilag 33 millió forintos a hiány. Mivel hiánnyal nem lehet
tervezni, ezért vagy lefaragják ezt az összeget, vagy a fedezetére hitelt vesznek fel. A hiány csökkentése
érdekében már megkezdődtek az egyeztetések az intézményekkel, aztán további módosításokra lesz
szükség és az így elkészült tervezetet tárgyalják a bizottságok, majd a módosító javaslatok
figyelembevételével a testületnek február 28-án kell megalkotni a rendeletet.
Ismertette a tervezet néhány adatát. Elmondta, hogy a Bajcsy-Zs. utca aszfaltozása tavaly elkészült, de
idén számlázza a kivitelező, ami 16 millió 342 ezer forintot jelent. A Tó Tévé Szabolcs Magazin
műsorában úgy fogalmazott, hogy ez az év a terveztetések évek lesz. Megtervezik az egészségügyi
centrumot a mentőállomás épületének másik felébe, ami úgy nézne ki, hogy alul két háziorvosi rendelő és
egy fogorvosi rendelő, az emeleten pedig a nővédelmi tanácsadó, illetve a hozzákapcsolódó feladatok,
amelyek jelenleg az Adonyi úton zajlanak, tehát így egy helyre koncentrálódna az egészügyi ellátás a
gyermekorvosi ellátás kivételével. A tervek szerint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat az Adonyi
út 51. szám alatti ingatlanon kerül elhelyezésre a jelenleg háziorvosi rendelőként működő helyiség és a
hozzátartozó lakás átalakításával. A tervek elkészítése közel 1,5-1,5 millió forintba kerül. A képviselőtestület tavaly úgy döntött, hogy a Polgármesteri Hivatal épületét bővíti, illetve felújítja. Ennek a tervei
3 millió 480 ezer forintba kerülnek. Szintén tervezés alatt áll a Petőfi Terem, illetve a könyvtár bővítése,
felújítása. Az elmondottak miatt bárkiben felvetődhet a kérdés, hogy miért terveztetnek ennyi mindent, ha
úgyis ilyen rosszul áll a költségvetés? A pályázatok benyújtásához szükségesek a tervek, amelyek nem
készülnek el akkor, ha csak néhány hónap áll rendelkezésre a benyújtási határidőig. Előre kell tervezni,
terveztetni olyan dolgokat, amelyeket a testület szeretne megvalósítani és ha erre pályázati lehetőség
nyílik, akkor olcsóbban tudják megvalósítani azt a beruházást, mintha teljesen saját erőből történne. Kéthárom évvel ezelőtti közmeghallgatáson beszélt az utak tervezéséről, ami meg is történt, mert elkészült az
Adonyi, Velencei, Dózsa György út és a Mária utcára merőleges utak építésének terve. Ez azzal a nem
titkolt szándékkal történt, ha pályázni lehet, akkor rendelkezésre állnak a tervek. Amikor először
kezdeményezték a várossá nyilvánítást, akkor az volt a kifogás, hogy kevés a szilárd burkolatú út. A
következő évben pályázatot írtak ki azoknak a településeknek, melyeknél a szilárd burkolatú utak aránya
nem éri el a 70 %-ot. A pályázat benyújtására sajnos nem kerülhetett sor, mert a kiírás szerint csak
városok pályázhattak. Tervek készültek az Adonyi és a Velencei úton 6 db gyalogátkelőhely létesítésére
és pályáztak a megvalósításra, de sikertelenül. Erre a célra a költségvetés-tervezetben 9 millió forintot, az
Arany J. utca aszfaltozására 7 millió forintot, illetve utak építésének tervezésére további 5 millió forintot,
játszótér építésére 3,9 millió forintot, a Polgármesteri Hivatal bővítésére, felújítására 55 millió forintot
terveztek. A várossá nyilvánítási kezdeményezéshez a pályázatot már benyújtották, a döntés június
környékére várható.
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Korábbi közmeghallgatásokon is elmondta már, hogy az oktatási, nevelési intézményeknél a normatív
támogatás nem elegendő a bérekre sem, nemhogy a többi kiadásra, ezért a különbözetet az önkormányzat
pótolta. Ez a helyzet alakult ki más településeken is, de Pusztaszabolcs szerencsés abból a szempontból,
hogy jók a tanulói és az óvodai gyermeklétszámok. A képviselő-testület a létszámarányos finanszírozás
mellett döntött, így egyes évfolyamokban osztályösszevonásokat végeztek. A testület döntött továbbá
arról, hogy a két óvodát és az általános iskolát egy intézménnyé vonja össze. Ez a döntés sajnos
munkaviszonyok megszüntetését és maga után vonja, mert ha maradna minden a régiben, akkor nem
lenne értelme az összevonásnak. Nem azért határoztak így, mert az intézmények nem látták el feladatukat,
ezért inkább összevonják, hogy majd akkor rendben lesznek a dolgok. Lehetőség van arra is, hogy az
oktatási, nevelési intézményeket kistérségi szinten működtessék. Ez azt jelentené, hogy a kistérségben
lévő nyolc település minden óvodáját és minden általános iskoláját összevonnák, létrehozva egy
mamutintézményt, amely a kistérségi társulás fenntartásában lenne. A társulásban résztvevő települések
így gyermekenként 75 ezer forint kiegészítő normatívában részesülnének, kivéve Adonyt, mivel város
nem kaphatja ezt a támogatást. A társulásról készült előterjesztést valamennyi település képviselőtestülete megtárgyalja és a február 14-i kistérségi tanácsi ülésen minden polgármester ismerteti a
döntéseket. Négy lehetőség közül választhatnak a települések: Adony lenne a központ és Adony nem
kapna kiegészítő normatívát, vagy Adony lenne a központ és részesülne a támogatásból, vagy
Pusztaszabolcs lenne a központ és nem kapna kiegészítő támogatást, vagy Pusztaszabolcs lenne a központ
és részesülne a támogatásból. Mivel Adony város, így nem kaphat kiegészítő normatívát még akkor sem,
ha részt vesz a társulásban. Pusztaszabolcs pedig azért nem kapna támogatást, mert a székhely település
nem részesülhet támogatásban. A képviselő-testület januári ülésén úgy döntött, hogy részt vesz a
társulásban, amennyiben Pusztaszabolcs lesz a központ és a kiegészítő normatíva létszámarányosan
felosztásra kerül a társulásban részt vevő települések között.
Mint korábban említette, újra benyújtották a várossá nyilvánítási kezdeményezési pályázatot és bíznak
abban, hogy a kifogásként felmerült akadályok elhárulnak, bár a legutóbbi pályázat bírálatában leírták,
hogy a település egyébként sem városhiányos. Ha továbbra is ez lesz a koncepció, akkor Pusztaszabolcs
soha nem lehet város, de bízik abban, hogy a megye legnagyobb lélekszámú nagyközsége megkapja a
városi rangot. Ha ez sikerülne, akkor nem neki lenne jobb a közérzete, hanem a településen lakó hatezer
embernek nem kellene Adonyba, Velencére, vagy más városba menni az okmányirodába, ha pl. a
személyigazolványa, vagy a jogosítványa lejár és újat kell csináltatni.
Megköszönte a jelenlevők figyelmét és kérte, hogy mondják el véleményüket az elhangzottakról, illetve
tegyék meg javaslataikat, kérdéseiket.
Napirend 3. pontja:
Közérdekű kérdések, javaslatok
Major Imre (Adonyi út 6.): Köszönetet mondott a Pusztaszabolcsi Nyitott Kapu Egyesületnek és a Nők
Pusztaszabolcsért szervezetnek, akik ünnepséget rendeztek az idősek tiszteletére.
Megköszönte a polgármesternek, hogy egyik pénteken nem fogadta a fogadónapján. Elmondta, nem azért
szólal fel, hogy a saját hasznát elősegítse, hanem azért, hogy jobban odafigyeljenek Pusztaszabolcs
előmenetelére.
Három évvel ezelőtt szólt a polgármesternek, hogy a jelzőtáblák nem jó helyen vannak a Sport utcában,
mert így azok a gyalogosnak mondják meg, hogy az elsőbbségadás kötelező, nem pedig a kocsiknak. Őt
már egyszer majdnem elütötte a busz, mert nem adták meg az elsőbbséget a táblánál, mert a tábla bent
van a járda mellett.
A Szabolcs Híradóban olvasott egy felhívást, hogy megemlékeznek az első és a második világháborúk
áldozatairól, de hogyan emlékezzenek meg, ha nem tudják, hogy hol van a megemlékezés? Az újságban
látta, hogy a szobornál volt a megemlékezés. Felhívta a figyelmet arra, hogy a szoborra kitettek egy
táblát, rajta a „nagy Magyarországgal”, amivel meggyalázták azoknak az emlékét, akiknek a neve ott áll a
szobron. A nagyapja az első világháborúban halt meg, ezért a táblát leverné onnan egy vasdoronggal,
mert nem oda való, inkább tegyék a községháza oldalára. Miért kell siránkozni a csonka
Magyarországról, amikor az unió területén szabadon mehetnek a környező országokba, miért kell a tábla?
Megszégyenítették azokat a hős katonákat, akik az életüket adták.
Dr. Kovácsai Sándorné (Velencei út 39/1.): Elmondta, hogy a határon kívül született, magyarnak
született. A tábla kihelyezésével megadták a kegyeletet. Nagyon felindult az elhangzottak miatt, mert a
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szülőfalujából a szüleivel egy szál ruhában küldték el. Aki itt született, az nem tudhatja, hogy ez milyen
érzés. Kérte, hogy ilyen megjegyezések ne hangozzanak el.
Fánczó Sándor (Széchenyi I. u. 2.): Örömét fejezte ki, hogy egy helyre kerülnek az orvosi rendelők az
egészségügyi centrumban. Megkérdezte dr. Kovácsai Sándor háziorvostól, hogy mikor vonul nyugdíjba?
Elmondta, hogy a foci csapatot a legmesszebbmenőkig támogatná, mert pl. az ifi csapatnak 90-100
emberről kell gondoskodnia. Megkérdezte, hogy az Erőnlét Sportegyesület miért kapott 300 ezer forint
támogatást? A focicsapatnak kell a legtöbb támogatást adni, mert támogatás nélkül nem jutnak semmire.
Czompó István: Kérte a jelenlevőket, hogy ne egymásnak, hanem a képviselő-testület tagjainak tegyenek
fel kérdéseket. Javasolta, Fánczó Sándornak, hogy az ülés után tegye fel kérdését a doktor úrnak, aki
biztosan válaszolni fog rá.
Somogyi Béla (Szilágyi E. u. 36/1.): A Fánczó Sándor által elmondottakra reagálva megjegyezte, hogy az
Erőnlét Sportegyesület 100 ezer forint támogatásban részesült. Hozzátette, hogy az egyesület 23
települést lefedve ide vonz 60-70 versenyzőt. Megköszönte a polgármesternek és a képviselő-testületnek
a 2007-ben nyújtott anyagi támogatást, illetve azt, hogy 2005 júliusától biztosítják az egyesület részére az
edzőtermet. Felvetette, hogy a terem már kicsi és megkérdezte, hogy tudnának-e nagyobb helyiséget
biztosítani?
Vinkler Sándor (Béke u. 84/1.): Megkérdezte, hogy a környezetvédelemmel kapcsolatban milyen terveik
vannak a műanyag, illetve szemét égetés megszüntetésére? Hozzátette, hogy nagyon sok szabálytalan
kémény van, amiből a füst a szomszéd háznál csapódik le és ettől szenvednek az ott lakók.
Gálosné Bicskei Katalin (József A. u. 21.): Elmondta, hogy több pusztaszabolcsi lakossal együtt utazik
naponta a vonaton és egyik nap egy másik településen élő személy azt mondta nekik, hogy a
pusztaszabolcsi jegyző a legjobb a megyében.
Véleménye szerint a közmeghallgatás meghívói nagyon apró betűkkel készültek, sokan nem tudták
elolvasni. Hozzátette, ha el is olvassák, van, aki nem tudja mi az a közmeghallgatás.
A Polgármesteri Hivataltól és a Takarékszövetkezettől is olyan értesítőket kap, amelyek olvashatatlanok,
annyira halványak. Megkérdezte, hogy ezen lehetne-e javítani?
A Postának, a Takarékszövetkezetnek és a gyógyszertárnak olyan a nyitvatartási ideje, hogy aki nem itt
dolgozik, nem is tudja az ügyeit elintézni. Mindenütt vannak már hosszabbított ügyfélfogadások.
Reklamált a Postánál, ahol azt mondták, hogy nem az ő dolguk. Nem tudja, hogy akkor kinek a dolga, de
lehetne, hogy legalább egy napon legyenek hosszabb ideig nyitva, vagy szombaton.
A közhírré tételre vannak ötletei, pl. a cirkuszosok és a dinnyeárusok is keresztülmennek a településen
hangosbeszélővel felszerelt autóval.
Azt vette észre, hogy indokolatlanul nagyobb vízdíjat fizet. A vízművet megkérdezte, a tájékoztatásuk
szerint a községnek igen nagy vízdíj tartozása van és őket nem érdekli, hogy ki fizeti, de kiszámlázzák a
lakosságnak. Megkérdezte, hogy ez valóban így van? Nem szeretne senki helyett fizetni. Valamikor a
jegyző úr mondta, hogy nevet nem lehet írni, mert védi a személyiségi jog. Budapesten a lépcsőházban
kifüggesztik az emelet és az ajtó számát. Itt írják ki a lakcímet és ha tartozik 500 ezer forinttal, akkor
terheljék az ingatlanára.
Egyes ingatlanok területei, udvarai, látképei nagyon rendezetlenek, elhanyagoltak. Tudja, hogy ez az ott
lakókra tartozik, de az ingatlanok rendkívül sűrűn állnak egymás mellett, a mocskot és a bűzt kapja a
szomszéd. Megkérdezte, van-e erre valamiféle lehetőség, hogy ezt valahogy rendezzék?
A vasút területe kritikán aluli, balkáninak sem nevezhető, ott mindenféle szemét megtalálható. Nem tudja,
van-e arra lehetőség, hogy valamilyen módon ezt rendezzék, mert az emberi fekáliától kezdve a jégig
minden van.
Volt néhány hideg nap, de a sarkon lakó tulajdonosok csak a kapujuk előtti területen dobálták el a havat, a
többi részen el lehetett esni.
A piac fala borzalmas látvány, valahogy meg kellene oldani, rászorítani a piacozókat, hiszen szemben van
a Polgármesteri Hivatallal, vagy ha nem tesznek semmit, akkor inkább döntsék le. Ha valakinek a faluban
van üzlethelyisége, akkor azt kötelezik, hogy tartsa rendben, a piacozókra ez miért nem vonatkozik?
A közvilágítással kapcsolatban elmondta, volt olyan, aki gépkocsival közlekedett a Május 1. vagy az
Árok utcában és azt mondták neki egy alkalommal, menjen vissza, nézze meg, hogy hányas oszlop.
Szerinte ne menjen vissza, esetleg legközelebb felmászatják az oszlopra is. Ha megmondják, hogy hol
nem működik a világítás, akkor ne telefonszámot adjanak, hanem nézzék meg.
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Örült, amikor a választások után Zsuffa Tündét, mint női képviselőt látta a képviselő-testületben, aki
nagyon szép programot adott le. Utána volt egy e-mail váltásuk, mert nem nagyon értette, hogy az
Artemisz Iskola vizsgáztat, vagy a pusztaszabolcsi gimnázium. A válasz az volt, hogy a nyelvvizsgáztatás
nem az Artemiszben lesz, hanem a Szabolcs Vezér Gimnáziumban. Nem az Artemisz tanárai
vizsgáztatnak, hanem a központból jön egy független bizottság. A képviselő asszony szerepe ebben csak
annyi, hogy ezt ő harcolta ki, szabálytalan lenne részéről az a megfogalmazás, hogy az Artemisz
Nyelviskola. Úgy hallotta, hogy ez mégsem sikerült, majd a képviselő asszony elmondja, hogy miért.
Ezért a vizsgáztatás elég sok pénzébe került a szülőknek.
Elmondta, hogy ő a Pusztaszabolcsi Nyitott Kapuk egyesület elnöke és továbbra is folytatni fogják az
elkezdett munkájukat. Kérte, hogy vegyék az emberek az ételízesítőt és a csomagolást neki adják, hogy
pályázni tudjanak játszótérre.
Somogyi Béla (Szilágyi E. u. 36/1.): Jelezte, hogy a vasúti étterem bejáratánál egy nagy faág leszakadt és
éppen csak a fal és a fa tartja fenn, nagyon balesetveszélyes.
Czompó István: Részt vett a Nyitott Kapuk Egyesület rendezvényén, gratulált a szervezéshez. Major Imre
felvetésére elmondta, pénteken nincs fogadóórája és bármikor fogadja a lakosok, ha nincsenek vendégei.
Ha nagyon égető problémája van valakinek, akkor az ügyintézőket fel lehet keresni, de ha tárgyal, akkor
nem fogja a tárgyalást megszakítani. Korábban már megtette, hogy személyesen felkereste, amikor a
Hivatalban nem találkoztak. Nem az a divat Pusztaszabolcson, mint más településen, hogy a fogadóóráján
kívül a polgármesterrel nem találkozhat senki. Szerinte az elhangzott felvetésből azt vonhatják le, hogy a
polgármester vagy válogat, hogy kivel akar beszélni, kit fogad, vagy egyszerűen figyelmen kívül hagyja a
lakók problémáit. Visszautasította ezt a feltételezést.
Az elsőbbségadás táblákat nem az önkormányzat helyezi ki, hanem a közútkezelő. A közútkezelőnek
jelezte a problémát, de nem teszik ki a táblát, mert szerintük akkor lenne balesetveszélyes, ha a padka és
az út közé kitennék a jelzőtáblát. Ezt már elmondta tavaly, tavalyelőtt, de ha jövőre megkérdezi, akkor is
ez lesz a válasz.
A szoborra helyezett emléktáblával kapcsolatban elmondta, hogy más a véleménye, de erről senkivel nem
kíván vitatkozni. Dr. Kovácsai Sándorné válaszolt erre és úgy gondolja, hogy ha további problémájuk van
ezzel kapcsolatban, akkor az ülés után beszéljék meg.
Fánczó Sándornak válaszolva javasolta, hogy a háziorvosi ellátással kapcsolatos problémát az ülés után a
doktor úrral beszélje meg.
Megjegyezte, a Sport Club támogatásánál kicsit felzúdult a közönség, hiszen a civil szervezetek közül
mindig a sportkör kapta a legtöbb támogatást, a civil szervezetek támogatására tervezett 4 millió forintos
összeg közel felét. Emiatt talán nem volt szerencsés az a mondat, hogy még több támogatást kellene adni
a klubnak. Úgy gondolja, hogy ez az összeg is meghaladja az önkormányzat erejét és nem mondaná, hogy
a sportkört nem megfelelő színvonalon dotálja az önkormányzat.
Elmondta, hogy a Stadler pusztaszabolcsi igazgatója felkereste a múlt héten és elmondta, hogy ebben az
évben nem kíván egyesével civil szervezeteket támogatni, viszont kérte, mondja meg, mi az, amit községi
szinten támogatni tudna. Eszébe jutott a játszótér kérdése, ezért ezt javasolta. Jóindulattal kérte a civil
szervezeteket, hogy ne kérjenek támogatást a Stadlertől, mert nem fognak kapni.
Somogyi Bélának megköszönte a köszönetet, mert sokkal egyszerűbb kritizálni, mint észrevenni a pozitív
dolgokat. Az önkormányzat erejéhez mérten támogatta az egyesületet, de ha megvalósításra kerül az
egészségügyi centrum, akkor sajnos a rendelkezésre bocsátott terem sem lesz. Erről már beszéltek
személyesen is, akkor azt mondta, nem lát lehetőséget nagyobb terem biztosítására és a mostaniban is
csak az átalakításig maradhatnak. Megköszönte a fával kapcsolatos bejelentést.
Vinkler Sándor környezetvédelemmel kapcsolatos felvetésére elmondta, hogy az önkormányzati rendelet
értelmében vasárnap és ünnepnapokon nem lehetne semmiféle szemetet elégetni. A műanyagot és gumit
tilos lenne égetni. Kérte, ha ilyent tapasztalnak, akkor jelezzék. Ha ez hétvégén történik, akkor bejelentést
kell tenni, de tanúkkal.
Vinkler Sándor (Béke u. 84/1.): Szerinte az jelenti a gondot, hogy tyúkólba, disznóólba telepítenek
kazánokat és abban égetik a flakonokat. Lerobbant kémények vannak és emiatt a környező házakat
beteríti a füst. Kertes házak vannak, nagyon jó levegő lenne, de ezt úgy nem lehet megoldani, hogy
feljelenti a szomszédját. Ha megfelelő körülményt szeretnének teremteni, akkor a jogszabály alapján meg
lehet bírságolni, fel lehet szólítani, hogy szüntesse meg. Tudja, hogy a megoldás nehéz. Maga körül
rendet tart és ha ilyen problémája van, akkor megbeszéli a szomszéddal, de az nem megoldás, amire
bíztatták a Hivatalban is, hogy készítsenek jegyzőkönyvet, tegyen feljelentést, vigyen tanukat. Ha ezt

8
megteszik, akkor ellenségek lesznek. Véleménye szerint ehhez hivatali segítség is kell, mert ezt
magánúton tyúkperekkel nem lehet megoldani.
Czompó István: Véleménye szerint ahhoz, hogy az ilyen problémákat meg tudják oldani, kell a lakosok
segítsége is. Ha nem mondják meg, hogy hol, kiről van szó, akkor nagyon nehéz lesz ezt a problémát
megoldani. Senki nem gondolhatja, hogy a megoldás az lenne, hogy a héten minden nap reggeltől estig
rója valaki az utcákat azt figyelve, hogy hol, melyik háznál van ilyen probléma. Ha a lakosok nem
segítenek abban, hogy hol van ilyen kevésbé törvény-, illetve szomszéd tisztelő lakó, akkor nem tudnak
segíteni. Nem akarják összeveszejteni a szomszédokat, de ha a szomszéddal jó viszonyban vannak, akkor
egymásra is lehet szép szóval hatni és akkor nem kell se bejelenti, se feljelenteni senkit. Felszólítani is
csak akkor tudnak, ha konkrétan tudják, hogy kiről, melyik ingatlanról van szó. Ha ezt nem tudják és
nincs tanú sem, akkor mi alapján történjen bármilyen intézkedés?
Egyetértett Gálosné Bicskei Katalin azon felvetésével, mely szerint kevesen vannak a közmeghallgatáson,
de ugyanakkor elmondta, a tavalyi évhez képest többen jelentek meg. Az önkormányzatnak több mint tíz
éve vannak a hirdetőhelyei, amelyek között szerepelnek az orvosi rendelők és üzletek. Azon lehetne
polemizálni, hogy a meghívóban szereplő betűk kinek felelnek meg és kinek kicsik.
A Posta, a Takarékszövetkezet és a gyógyszertár nyitva tartásával kapcsolatban elmondta, próbálkozás
volt a gyógyszertárral kapcsolatban, de a gyógyszerész sem tartja rentabilisnek jelenleg, hogy
meghosszabbított nyitva tartás legyen és nem is kötelezhetik rá. A Posta és a Takarékszövetkezet
központja nem itt van, ezért az itteni vezetők a nyitva tartásról nem dönthetnek.
Gálosné Bicskei Katalin (József A. u. 21.): A polgármester úr a vezetőket megkérdezi erről?
Czompó István: Igen, ez már megtörtént, de újra megkérdezheti. A vízdíjjal kapcsolatban nem tudja, ki
volt az informátor, de valami félreértés történhetett. Nem azért kell ennyit fizetni, mert a lakosok el
vannak adósodva, ugyanis pont ez a szolgáltatás az, ami kötelező még akkor is, ha a lakó nem fizet. Az a
lehetősége megvan a szolgáltatónak, hogy leszűkíti a cső átmérőjét és a kötelező mennyiségű víz nagyon
hosszú idő alatt folyik majd. Az említett hivatkozás nem áll meg. A testület novemberi ülésén döntött a
víz- és a csatornadíjról. Eddig az egytényezős vízdíjat fizette mindenki, most a kéttényezős vízdíjat kell
fizetni, ami szerint rendelkezésre tartási díj van akkor is, ha egy liter vizet sem fogyasztanak. Ez azért
történt így, mert a kimutatás szerint Pusztaszabolcs lakóinak nem egészen tíz százaléka az, aki az eddig
egytényezős díjjal járt jól, viszont a maradék 80-90 százalék rosszul járt. Aki havonta 5 m3 feletti
mennyiségű vizet fogyaszt, annak az egytényezős díj lényegesen rosszabb, mint aki ettől a mennyiségtől
kevesebbet fogyaszt.
A vasúttal kapcsolatban ugyanazt tudná elmondani, mint amit a Postáról, illetve a Takarékszövetkezetről
elhangzott.
A közvilágítási lámpák a szürkületkor kapcsolnak be és addig világítanak, amíg nem lesz világos. Ha nem
jelentik be az oszlop számát, akkor nappal nem tudja senki sem megmondani, hogy melyik oszlopnál nem
volt világítás. Vannak úgynevezett kialvós lámpák, amelyek kis ideig világítanak, aztán nem világítnak,
majd megint világítanak. Ezt így kell jelezni, ugyanis amikor legelőször ezt jelezték, akkor a hiba
keresésekor felkapcsolták a rendszert és a lámpa éppen világított, de ha negyedóra múlva nézték volna
meg, akkor látták volna, hogy ismét nem világított. Mindig messzebbre kerül a szolgáltató a
fogyasztóktól, mert a hibabejelentést már Pécsett, vagy Győrött veszik fel. A Hivatal nemcsak telefonon
jelzi a hibákat, hanem e-mailben is. Elmondta, volt olyan, hogy hat hét múlva, amikor már nagyon
sokszor reklamáltak, elismerte a szolgáltató, hogy igazuk van, többször is jelentették a hibákat, csak még
valami oknál fogva nem értek ide a szerelők. Továbbra is kérte, legalább az utcát és a házszámot jelezzék,
hogy meg tudják állapítani, melyik oszlopról van szó.
Hozzátette még az elhangzottakhoz, hogy nagyon örül azoknak a hozzászólásoknak, amelyek a település
életét előreviszik és olyan szándékkal, amiből, még ha nehezen is, de a jó szándékot ki lehet hámozni.
Major Imre (Adonyi út 6.): Elmondta, nem egészen úgy volt, ahogy a polgármester állította, mert ő nyolc
óra előtt várt rá, de mégis előtte bemehetett egy nő, aki később ért oda. Azért kereste a polgármestert,
mert a gyerekek az önkormányzat épületét törték, verték, szaggatták a kerítést. Azt akarta elmondani,
nézzék meg, mert nem neki kell megvédeni az önkormányzat épületét.
Megkérdezte, hogy a járdáról gondoskodtak már? Szépen megcsinálták az utakat, de a járdáról
kiszorították az öregeket meg a fiatalokat az útra. Elment hétfőn a postára és megcsúszott a mozdonynál.
Ott nappal nem lehet elmenni anélkül, hogy orra ne bukjon az ember. Javasolta, nézzék meg a vasúti
átjárót. Csak fel kellene venni a telefont, telefonálni a MÁV-nak, hogy legalább azt a részt, ahol ki van
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jelölve, hogy gyalogátkelőhely, csinálják meg, mert nem lehet menni. Azt mondták, szépen megcsinálták
a járdát a túlsó oldalon, de az is olyan mint a púpos teve. Ott akart elmenni, de nem lehet, mert annyira fel
van emelve a közepe. Ha a közepén megy, akkor lecsúszik a szélére, de ott meg oda volt fagyva a víz.
Nem dobálta el senki se a havat, ahogy a Hivatal se szórta le az utat, amit kellett volna, mert a járda oda
tartozik.
Czompó István: A felvetésre elmondta, úgy néz ki, hogy a fiatal nőket fogadja, az idős embereket nem.
Ez nem így van. Előfordulhatott, hogy várt már rá, de általában félnyolc előtt 5-10 perccel a Hivatalban
van. Nem kíván magyarázkodni, hiszen kötetlen munkaidőben dolgozik. Előfordulhatott, hogy a
hölggyel, akit ott látott és később ért oda, volt egy megbeszélt időpontja és neki volt valami dolga, fel
kellett készülnie a megbeszélés előtt. Ezért nem fogadta, ezért mondta, hogy ott vannak a kollégái. Az
említett problémát nem biztos, hogy kizárólag csak a polgármesternek kell elmondani, mert a többi nem
foglalkozik vele. Nagyon szívesen lát bárkit, bármikor, amikor ráér. Ezt még senki nem kérdőjelezte meg,
de elfogadja a véleményét. Meglepődne, ha Major Imre más véleményt formálna, mert még máshogy
hozzászólni soha nem hallotta. Amíg nem volt kész a járda aszfaltozva az volt a probléma, amikor
elkészült az Adonyi úton és a Velencei úton, akkor az volt a probléma, hogy bakhátas. Megjegyezte, volt
olyan lakos, akinek az volt a problémája, hogy miért fekete lett járda. Ha nagyon finoman akar
fogalmazni, akkor a lakosok nagyon érdekesek és ezt tolerálni illik, de vannak szituációk, amit már nem
lehet. A járda sok helyen kívánnivalót hagy maga után, ezt senki nem vitatja. Szerinte illúzió az, hogy ha
felhívja a MÁV vezérigazgatóját, akkor rohannak Pusztaszabolcsra, hogy a járdát kijavítsák. Nem így
működik sajnos. Nem azt a járdát nem csinálják meg, hanem sok minden mást sem, mint például amiről
Gálosné Bicskei Katalin beszélt. Vannak ennél még nagyobb problémák is. Ha valaki figyelmesen
hallgatta a költségvetés tervezetéről szóló tájékoztatóját, akkor hallhatta, abban az is benne van, hogy
minden hiányosság felvetése jogos, ezt nem vitatja a képviselő-testület egyetlen tagja sem, de el kell
dönteni, hogy mi a fontosabb. Azt is mondhatta volna a képviselő-testület, hogy ezt a közel százmillió
forintot nem útra költik, hanem járdára, de akkor az lett volna a probléma, hogy az úton nem lehet
közlekedni. Vannak esetek, amelyeknek prioritást kell élvezni, de vannak szituációk, amit meg kell
oldani, mert esetleg életveszélyes, vagy balesetveszélyes.
Galamb Béla (Dózsa Gy. út 48.): Véleménye szerint az országos átlaghoz viszonyítva és a lehetőségekhez
mérten a pusztaszabolcsi önkormányzat nagyon jól dolgozik.
Elmondta, hogy az elmúlt években a cikolai sorompónál mind a két villanyoszlopot kidöntötte egy-egy
autó. Akkor is szerencse volt, hogy nem történt személyi sérülés, nem történt komolyabb baleset. A mai
napon szintén átrepült egy autó úgy, hogy 20 cm-re ment el a villanyoszlop mellett, nem döntötte ki,
második háznál fúródott az árokba. Azt szeretné, ha valamilyen forgalomkorlátozás lenne, vagy
gyakrabban történne sebességmérés. Megint csak a szerencsén múlott, hogy nem jött szembe senki, nem
mentek arra gyerekek, kirándulók, kocogók.
Örült annak, hogy felvetődött az okmányiroda kérdése, mert beszélt okmányirodai ügyintézőkkel, akik azt
mondták, hogy a lakosságlétszám mindenképpen indokolná, hogy legyen Pusztaszabolcson okmányiroda.
Úgy gondolja, hogy a velencei modell lenne a legjobb, mert ott a Belügyminisztériumnak van kihelyezett
okmányirodája és szerinte ezzel kellene próbálkozni, hogy mivel kellene hozzájárulni a településnek és
mivel járulna hozzá a Belügyminisztérium.
Czompó István: A sorompóval kapcsolatban jogosnak ítélte az észrevételt és megjegyezte, a
sebességméréssel aggályai vannak, mert a bejelentések ellenére sem itt, sem máshol nem végzik el.
Jóllehet, hogy a sebességhatárok betartása csak morál kérdése, ha betartanák a KRESZ rendelkezéseit,
akkor nem döntenék ki a villanyoszlopot. Kéri majd a rendőrséget, hogy próbáljanak hatékonyabban
fellépni.
Az okmányiroda létesítésével egyetértett.
Baloni Mihály (Szilágyi E. u. 47.): Mindenszentekkor a polgármesternek és a közterület-felügyelőnek is
jelezte, hogy a temetőnél a fa koronája hozzáér a vezetékhez, de az ágakat csak akkor lehet levágni, ha az
áramot kikapcsolják.
Czompó István: Elmondta, hogy már felvették a kapcsolatot az Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel, de
valóban nem lehet addig elvégezni a munkát, amíg az áramot nem kapcsolják ki. Sajnos még nem sikerült
senkivel megegyezni abban, hogy ez mikor történik meg. Ezt a problémát nem felejtették el, de nem
tudja, mit lehet tenni abban az esetben, ha szolgáltatónál süket fülekre talál egy kérés. Sokszor előfordult,
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hogy a közterületen az elektromos vezetékhez érő ágak vágásakor a lakó mélységesen felháborodott,
hogy az általa ültetett fához hozzá mertek nyúlni. Arra nem gondol a lakos, ha néha a fát megmetszette
volna, akkor nem érne hozzá az ág a vezetékhez. Szomorú, hogy a monopolhelyzetben levő szolgáltatók
így állnak a lakossági és önkormányzati bejelentésekhez.
Zsuffa Tünde: Gálosné Bicskei Katalin kérdésére válaszolva elmondta, abszolút jogos a felvetés. 2006
tavaszán eszébe jutott, mivel annyi pusztaszabolcsi diák nyelvvizsgázott, hogy megpróbálja kiharcolni azt
a jogot, hogy Pusztaszabolcson is legyen nyelvvizsga. Elindultak a tárgyalások, akkreditáltatta is a
pusztaszabolcsi nyelvvizsgahelyet, de azt tudni kell, nagyon komoly követelményrendszereknek kell
megfelelni ahhoz, hogy valahol, valamelyik helyiség, vagy egy nyelviskola megkapja ezt a minőséget,
hogy nyelvvizsgáztathat. Az Artemisz egy kicsi iskola, 140 m2. Meg van határozva, hogy hány teremnek
kell lenni, egy emberre hány m2 jusson, stb.. Tudta, hogy ezt nem tudja teljesíteni, tehát technikai okok
vannak. Akkor megkereste Csányi Kálmánt, a Szabolcs Vezér Gimnázium igazgatóját, aki pozitívan állt a
dologhoz és azt mondta, hogy nagyon szívesen segítőkezet nyújt, átadja a gimnáziumot. Tehát úgy nézett
ki a felállás, hogy az Artemisz akkreditáltatja Pusztaszabolcsot és a Szabolcs Vezér Gimnázium pedig
adja a helyszínt. Elindultak a tárgyalások 2006 szeptemberében, lejöttek a központból, megnéztek
mindent és itt jött egy nagy technikai probléma. Az International House, amely ezt az angol nemzetközi
nyelvvizsgát rendezi kiküldte, hogy 2007-ben már szervezhetik a Szabolcs Vezér Gimnáziumban a
nyelvvizsgát, de akkor vették észre Csányi Kálmánnal, hogy ha aláírják a szerződést és százezrekről volt
szó, akkor egy évben Pusztaszabolcsnak, illetve az Artemisznek és a Szabolcs Vezér Gimnáziumnak
garantálni kellett volna márciusra, júniusra, szeptemberre, decemberre a minimum 20 embert. 20 fő alatti
létszámnál nem jön ki a nemzetközi nyelvvizsga bizottság. Akkor megpróbáltak egy kicsit az
International House-ra hatni, hogy hagyjanak ki időpontot, mert Pusztaszabolcs kicsi és nagyon
ragaszkodnának ehhez és hogy akkor legyen egy márciusi és egy szeptemberi időpont. Nem mentek bele.
Akkor visszament az igazgató úrhoz, hogy nem enged az International House, vagyis vagy belemennek a
négy időpontba, vagy pedig ugrik az egész nyelvvizsgáztatás, de akkor a pénzük is és ezt fel tudják-e
vállalni? Akkor azt a választ adta az igazgató úr, hogy nem tudja garantálni, hogy össze tudják szedni a
húsz embert, mert segítséget kért, mivel nem találkozik annyi emberrel, viszont a középiskolában ott van
több száz hallgató, hogy valamilyen nyomással próbáljanak a gyerekekre hatni, hogy meg tudják csinálni
a vizsgát, hogy összejöjjön a létszám. Akkor azt mondta az igazgató úr, hogy a gimnáziumba nem olyan
gyerekek járnak, hogy egy évben négyszer össze tudják szedni a létszámot, ezért ugrott a
nyelvvizsgáztatás Pusztaszabolcson. Elmondta még, hogy nem kerül többe a nyelvvizsgáztatás, mert meg
van határozva, hogy 19.500,- Ft egy nemzetközi nyelvvizsga, csak a szülőknek az útiköltséget kell fizetni.
Továbbra is fenntartotta, hogy Pusztaszabolcsnak megvan a joga arra, hogy nemzetközi nyelvvizsgáztatás
legyen helyben, most már nemcsak angol, hanem német nyelvből is, de technikai problémákba ütköznek,
mert nem tudják összeszedni a négyszer húsz főt.
Kőkuti László (Ady E. u. 20/1.): Javasolta a képviselő-testületnek és a háziorvosoknak, hogy közösen
szerezzenek be egy defibrillátort, amivel életet lehet menteni és használni tudná az ügyeletes orvos
minden egyes alkalommal.
Czompó István: Az ügyeletes orvos Kulcson van. Az ügyelet rendelkezik defibrillátorral, de az tény, hogy
a jelenlegi három háziorvos nem. Az ügyelet 16 órától másnap reggel 7 óráig van. Ezt majd megbeszélik
a háziorvosokkal, szakemberekkel és meglátják, hogy ez ügyben mit tudnak tenni.
Csányi Kálmán: Annyiban pontosította a Zsuffa Tünde képviselő által elmondottakat, hogy a Szabolcs
Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban jelen pillanatban három osztály van egy
évfolyamon: egy gimnáziumi és két szakközépiskolai. Az egy gimnáziumi osztályból nem tudják
produkálni ezt a 80 fős létszámot, a szakközépiskolások pedig általában nehezen motiválhatók egy
nyelvvizsgára, amiért ráadásul még fizetni is kell.
Czompó István: Megköszönte a hozzászólásokat, javaslatokat, véleményeket és a megjelenést. Reményét
fejezte ki, hogy a jövőben többen lesznek, akik érdeklődnek a közügyek iránt és megjelennek a
közmeghallgatáson.
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18.45 órakor a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.
K. m. f.

Czompó István
polgármester

Vezér Ákos
jegyző

Csiki Ottó

Csombók Pál
jegyzőkönyv-hitelesítők

