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Jegyzőkönyv 
 

Készült Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2022. október 20-án 17.30 órakor 

a pusztaszabolcsi Könyvtár és Művelődési Házban (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 12.) 
megtartott közmeghallgatásáról 

 
 
 
Jelen voltak: Simonné Zsuffa Erzsébet polgármester 
 Dr. Egyed Péter alpolgármester 
 Báldy Katalin, Erdélyi Gergő Ferenc, Kátai György, Pupp József, Sztupa Gergely, 

Sztupa József, Tüke László – képviselők 

Meghívottak: Vezér Ákos jegyző 
 Miklósi Péter Polgármesteri Hivatal igazgatási osztályvezetője 
 Wasserné Ősi Márta Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője 
 Csiki Andrea Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 

intézményvezetője 
 Tóth Krisztina Könyvtár és Művelődési Ház igazgatója 
 Nagy Gábor Lóránt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság nem képviselő 

tagja 
 Horváth Éva jegyzőkönyvvezető 

 
A közmeghallgatáson megjelent pusztaszabolcsi lakosok száma: 50 fő körül. 
 
Simonné Zsuffa Erzsébet: Köszöntötte a megjelenteket, az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, mivel a 9 fő megválasztott képviselő-testületi tagból 9 fő megjelent, a közmeghallgatás 
összehívása szabályos volt. 
Ismertette napirend-tervezetét. Javasolta a meghívóban szereplő napirend-tervezet elfogadását. Szavazásra 
bocsátotta javaslatát. 
 
 
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatokkal az alábbi határozatot 
hozta. 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
184/2022. (X. 20.) határozata 
A mai közmeghallgatás napirendjének meghatározásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai közmeghallgatás napirendjét az alábbiak 
szerint határozza meg: 
 
Napirend 1. pontja 

Beszámoló az elmúlt év jelentősebb eseményeiről, a környezet állapotának értékelése 
Előterjesztő: Simonné Zsuffa Erzsébet polgármester 

Napirend 2. pontja 
Polgármesteri tájékoztató az elkövetkezendő időszak működési és fejlesztési terveiről 

Előterjesztő: Simonné Zsuffa Erzsébet polgármester 
Napirend 3. pontja 

Közérdekű kérdések, javaslatok 
 
Felelős: Simonné Zsuffa Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal 
  



3 

 
Napirend 1. pontja 

Beszámoló az elmúlt év jelentősebb eseményeiről, a környezet állapotának értékelése 
Előterjesztő: Simonné Zsuffa Erzsébet polgármester 

 
 
Simonné Zsuffa Erzsébet: Összefoglalta a 2022-es év kiemelt munkálatait, főbb vonulatait: zöld város 
projekt befejezése, átadása; a kamerarendszer kibővítése; önkormányzati konyha felújítása elkezdődött és 
nagyon nagy munka volt az étkeztetés megszervezése; az egészségház megfejezése 1,5 év után megtörtént 
az idén a védőnői szolgálat beköltöztetésével; betöltésre került a gyermekorvosi körzet, amit nagy sikernek 
könyveltek el; napelemes közvilágítás bővítése; önkormányzati lakások felújítása; kastély villamosenergia 
hálózatának kiépítése; Polgármesteri Hivatal bejáratainál a töredezett lépcsők felújítása; temetői buszjárat 
indítása az idősek kérésére; településfejlesztési koncepció készítése és településrendezési eszközök 
felülvizsgálata, ami szintén nagyon hosszú, megörökölt folyamat és az idén talán lezárásra kerül. 
Lezárult a zöld város projekt, melyet július 9-én adtak át ünnepélyes keretek között dr. Navracsics Tibor 
területfejlesztési miniszterrel. Ez a projekt az elmúlt három évük igen meghatározó feladata volt. 
Megörökölték a 270 milliós pályázatot, amelyhez az előző testület – amelynek tagja volt – megálmodott 
egy tervet: nagyszínpaddal, futópályával, kemencével, kisjátszótérrel, nagyvonalakban ennyiből állt volna. 
Amikor megörökölte ezt a pályázatot, akkor szembesült vele, hogy a mérföldkövek nem teljesültek, 
elcsúszott a pályázat és igen kevés idő lett volna elkezdeni, befejezni a kivitelezést, hogy hiányoztak még 
tervek is. Mivel már sok tervet készítettek, így azt tapasztalta, hogy hosszú hónapokat vesz igénybe, mire 
elfogadják a terveket. A tervek is hiányoztak, a Földhivatalnál is voltak problémák és beáraztatták több 
vállalkozóval a megálmodott projektet és akkor szembesültek vele, hogy a projekt kb. 100 millió forinttal 
többe kerülne. A testület gondolkozott azon, hogy ezt a projektet visszaadják, hiszen a költségvetésből erre 
nem tudnak forrást biztosítani és a határidőt sem tudnák tartani. A szerencsétlenségben a szerencséjük azt 
lett, hogy a Covid-járványnak köszönhetően kitolták a teljesítési határidőt 2023-ra, egy nagyon gyorsan 
egy újratervezés kezdődött el úgy, hogy minden korosztályt kiszolgáló szabadidőparkot álmodtak meg és 
szigorúan szem előtt tartották a rendelkezésükre álló költségkeretet, ami már nem 275 millió forint volt, 
hanem csak 235 millió forint. A Hagyományok Háza mögötti terület egy szemétdomb volt, aminek az 
eltakarítása nagyon sok pénzbe került, Mézes Zoltán segített a gépeivel, amiért nem kellett fizetni a 
városnak. Erről a területről 8-10 kamionnyi szemét került elszállításra. Kibővítették a kamerarendszert a 
zöld városban: 4 kamerát szereltek fel 1.079.500,- forintért, amely összeg azért ilyen jelentős, mert ezek a 
kamerák modernebbek a városban már korábban felszerelteknél. Felújítják az önkormányzat főzőkonyhát 
és étkezőt, amelyre 95 millió forintot belügyminisztériumi pályázaton nyertek el, 5 millió forint önrésszel. 
Ezt a pályázati összeget 2020 decemberében nyerték el, de akkor nem mondták fel a konyhát üzemeltető 
vállalkozó szerződését, mert abból még két év volt hátra. Modern szellőztető rendszer lesz, nagyon modern 
eszközök. Három évvel ezelőtt, amikor tervezték a konyha felújítását, hogy elinduljanak ezen a pályázaton, 
akkor úgy gondolták, hogy a meglévő eszközöket – gázzsámolyt, sütőt - fogják használni. Időközben 
kiderült, hogy ezek az eszközök nagyon rossz állapotban vannak. Sőt, a végén kaptak egy 2 millió forintra 
beárazott eszköz vásárlási ajánlatot a vállalkozótól, azonban még mielőtt gondolkodhattak volna az 
ajánlaton, az eszközöket eladta a vállalkozó. Az új gépekre kapott ajánlat 25 millió forintos, amelyről majd 
előterjesztés készül és dönt róla a képviselő-testület. Most azon dolgoznak, hogy ezt az összeget jelentős 
mértékben csökkentsék. Jelenleg több mint 85 %-ban készen van a konyha és egy hónap csúszással 
fejeződik be a kivitelezés. Újabb problémák merültek fel: a tetőszigetelés szerették volna feltenni, ami 5 
millió forint és kiderült, hogy nagyon rossz állapotban van a tető, ezért azt is fel kell újítani; a szellőztető 
rendszer sem volt megfelelő; újra kellett betonozni az épületben, mert az sem volt megfelelő. Ezek a 
problémák többmillió forint plusz költséget jelentettek. 
A sok probléma ellenére végre sikerült lezárniuk az egészségház projektet, ami sok idejébe és pénzébe 
került az önkormányzatnak. Úgy örökölték meg ezt az egészségházat, hogy az önkormányzat feladata a 
felvonó beszerelése, a megfelelő mennyiségű tűzivíz biztosítása és a védőnők beköltöztetése a megfelelő 
berendezések vásárlásával együtt. Érdemes elgondolkozni a tűzivíz biztosítására költött 55.600,- Ft-on, 
mert amikor képviselő volt, akkor erre a célra évekig 3 millió forint volt betervezve. Fontos arról beszélni, 
hogy a ciklusukból 1,5 évet vett el a felmerült „csontvázak” problémáinak megoldása. Erről már tavaly is 
beszámolt, hogy kibontották a gipszkartont és szembesültek vele, hogy a kifizetett liftakna nem volt kész, 
vagyis meg kellett terveztetni és elkészíttetni. Kiviteli tervek sem voltak, de ha ezzel kapcsolatban a 
beszámolója után bárkinek kérdése van, akkor felteheti a műszaki előadónak, akivel vért izzadtak ezzel a 
projekttel. Kiviteli és statikai terveket kellett készíttetni. Miután elkészült a liftakna terve, árajánlatokat kért 
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a kivitelezésére, amelyek 4 milliótól 15 millió forintig terjedtek. Tárgyalt a munkát végző korábbi 
vállalkozóval és jelezte neki, hogy vagy önköltségen végzi el a munkát, vagy pedig más úton kell befejezni. 
A vállalkozó önköltségen készítette el a liftaknát. Az ehhez szükséges 4 millió forintból 1 millió forintot 
vállalt az önkormányzat, ami olyan munkáknak a kivitelezése volt, ami nem tartozott bele az előző 
ciklusban a liftakna elkészítésébe. A villamos betáp sem volt elég, azt is bővíteni kellett 604 ezer forintért. 
A villámvédelem kiegészítése és villámvédelmi minősítés nem került nagy összegbe, de sok ideig tartott a 
beszerzése. Ezt az összeget is kifizették korábban, de nem volt kész a villámvédelem és a jegyzőkönyv sem 
hozzá. a parkoló engedélyeztetéséhez új megvalósulási-fennmaradási terveket kellett készíttetni 254 ezer 
forintért. Ha valaki követi az önkormányzat munkáját, akkor hallhatta, hogy a katasztrófavédelem bejárása 
során szembesültek arról, hogy nem tűzgátló ajtók vannak beszerelve a kezelőhelyiségekbe. 2014-ben a 
katasztrófavédelem világosan leírta az előző városvezetésnek, hogy mi a követelmény ahhoz, hogy 
megkapják az engedélyeket és a tűzgátló ajtó benne volt. 
 

Simonné Zsuffa Erzsébet polgármester megállapította, hogy dr. Egyed Péter alpolgármester 
17.47 órakor távozott, így a jelenlévő képviselő-testületi tagok száma 8 főre csökkent. 

 
Simonné Zsuffa Erzsébet: A tűzgátló ajtók beszereltetésénél azért nem jelölték meg az árát, mert a 
kivitelező a saját költségén készítette el. Azért kellett az egész helyiséget kifestetni, mert a liftakna 
elkészítésekor megrepedt az épület fala, ami 3-400 ezer forintba került. Szúnyoghálókat is kellett 
felszerelni. Nagyon szép lett az egészségház, a grafikus már dolgozik azon, hogy felkerüljön az egészségház 
felirat és az, hogy mi található az épületben. 
Betöltették a gyermekorvosi körzetet Dr. Pálfi Judit gyermekorvossal. Ez nagyon nehéz feladat volt és 
szinte a lehetetlennel egyenlő, mert nincsenek gyermekorvosok az országban, ha vannak, akkor idősek és 
visznek három körzetet. Az alpolgármester úr találta meg a doktornőt, ő vette fel vele a kapcsolatot. 
Tudomása szerint, nagyon elégedettek a szülők a doktornővel. A doktornő fizetését ki kell egészítenie az 
önkormányzatnak, mert kevesebb támogatást kap, mivel nem lépett be abba a szervezetbe, ahol megkapná 
a maximális támogatást a NEAK-tól. 2022. évre a doktornő és asszisztense bérét közel 5 millió forinttal 
egészíti ki az önkormányzat, hogy legyen gyermekorvosa a városnak. 
Az idén a városba öt sötét helyszín megvilágosodott, világossá vált. Erre azért büszke, mert Pupp József 
képviselő találta ki, hogyan lehetne olcsóbban napelemes lámpákat telepíteni és Erdélyi Gergő képviselővel 
együtt hozták ki negyedáron, mintha a közvilágítási rendszert bővítették volna. A pénzügyi beszámolóban 
benne lesz, hogy ez a 13 db lámpa 1 millió forint körüli összegbe került. Természetesen ezt folytatni 
szeretnék, mert a városi applikáción keresztül már kapott jelzést, hogy hol vannak sötét helyek, ahova 
világítást kellene telepíteni. 
A megjelentek képeket láthattak a Velencei úti orvosi rendelő feletti szolgálati lakás jelenlegi állapotáról. 
Hozzátette, a többi szolgálati lakás sem volt jobb állapotban, amikor átvették. Mintha nem lett volna 
gazdája, pedig városi vagyon, amire kötelességük vigyázni, megóvni és kijavítani a hibákat. Az orvosi 
rendelő feletti lakás évekig ázott, a tetőt kijavíttatták. Az ott lakó óvónő jelezte, hogy ázik a lakás, de a 
legdurvább, hogy áram alatt volt az épület. Az idén felújítottak 2 db önkormányzati lakást a Mátyás király 
utcában, illetve a Szent István utcában 4 millió forintért. Azért fontos és sürgető a szolgálati lakások 
felújítása, mert az egyik lakásba óvónő költözött, a másikba pedig védőnő és még szükség van művelődési 
ház vezetőre, óvónőkre. Két szolgálati lakásuk van, amit fel tudnak ajánlani. 
A kastélyba tavaly is befektettek több százezer forintot, az épületen belül javították ki az életveszélyes 
villamos hálózatot és festés is történt 500 m2-en, amit Erdélyi Ferenc végzett el és munkadíjat nem kellett 
fizetni. Idén 460 ezer forintért áramhálózat bővítést végeztek, hogy ne kelljen az Agrár Zrt-től kérni az 
áramot, így áramot tudtak szolgáltatni a rendezvényeken. 
Felújították a Polgármesteri Hivatal töredezett lépcsőit. Mindkét bejárat méltatlan, hiányos, repedezett, 
balesetveszélyes állapotban volt. Ez a felújítás 800 ezer forintba került. 
Június 29-én elindult a temetői járat a városi kibusszal. A kisbusz minden szerdán 7.30 órakor indul, 
megállói a benzinkúti, önkormányzati és a templomi buszmegálló. Köszönetet mondott Járosi Jolánnak, aki 
ezt a feladatot vállalta. 
Pusztaszabolcs településfejlesztési koncepció készítése és településrendezési eszközök felülvizsgálata 
kapcsán is volt egy „csontváz” az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) kapcsán, ami többmillió 
forint volt anno. A koncepció fontos része az ITS, ami azonban nem volt aláírva, szakhatósági aláírások 
hiányoztak, ezáltal a kifizetett pénzt akár a kukába is dobhatták volna. Hiába próbálták beszerezni ezeket 
az aláírásokat, mert valakinek a tanúsítványa nem is volt meg ahhoz, hogy ebben részt vegyen, van, aki el 
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se értek. Ezért nagyon gyorsan el kellett készíteni ezt az ITS-t, ami most már a főépítésznél van és bíznak 
benne, hogy az idei évben ez le is zárul. 
Városszerte felszámolták a szeméttelepeket külterületen és belterületen egyaránt. Sajnálatos módon a 
külterületre vonatkozóan folyamatosan felszólításokat kapnak a Kormányhivataltól is, hogy határidőre 
takarítsák el a lerakott veszélyeshulladékot, vagy konyhai hulladékot. Van, amikor megtalálják a hulladék 
gazdáját, van, amikor nem. Ez is többmillió forint a város költségvetéséből. Van, aki úgy gondolta, hogy a 
mezőőrökkel ez is kiküszöbölhető lett volna. Arról, hogy nincsenek mezőőrök a városban, a 
földtulajdonosok döntöttek és nem a polgármester, vagy a képviselő-testület. Fontos volt a virágos városkép 
kialakítása, amelyre idén 1.220 ezer forintot fordítottak. Szépek ezek a virágok, rengeteg munka van vele 
és sokat kell locsolni, ami további szervezést igényelt, de olyan remek csapat áll mögötte, akik munkaidőn 
kívül és hétvégén is elvégezték ezt a feladatot. Az önkormányzat bővítette tárgyi vagyonát egy fűnyíró 
traktorral, hogy segítsék a közmunkások munkáját, akiknek hatalmas területen kell helytállniuk és sajnos 
kevesen vannak. Most 5 fő van, régen 20 feletti létszámban foglalkoztatták a közmunkásukat, néhány éve 
pedig 10 fő felett voltak. Nagyon nagy tervezést igényel, hogy mindenhol rendben legyen a város és sok 
plusz munkával jár. Ezzel a kistraktorral kiváltották két ember munkáját. Sürgette a traktor megvásárlását, 
mert például a Zrínyi utcai erdő kitakarítása kivette az embereket a fűnyírásból. A Zrínyi utcai erdőben 
legalább 25 db száraz akácfa van, amit kivágatna, megelőzve azokat, akik a télen ezeket kivágnák, ne egy 
család járjon jól ezzel a fával, mert a héten kiderült, hogy a városban 60 család vár fára. Az Akácfa utcai 
telkeket árusítják, de mivel az ingatlanvásárlás leállt, nem igazán jó az időzítés, de biztosan örülnek az ott 
élők, mert ezek a telkek rendben vannak tartva, nem gazosak. A Május 1. utca hátsó területét, aminek a 
végén erdő is van, visszaadta egy bérlő és így ez is a városgondokságra maradt. 30 db diófát ültettek a város 
különböző pontján, pályázati pénzből. 
Szívügyük a környezetvédelem, melynek része a fák megóvása is. Az idős gesztenyefákat több mint két 
éve kezelik, a fadoktor évente többször jön és elvégzi azokat a műveleteket, amivel meghosszabbítja a fák 
életét. Sajnos a temetőben több beteg fa található, amelyeket kifognak vágni, mert félő, hogy egy nagy vihar 
idején több sírra rádőlhetnek több milliós kárt okozva. Ezekkel a fákkal terve van, amelyről mindenki 
tájékoztatni fog. Természetesen pótolni fogják a kivágott fákat. 
Az idén is segítettek az itt élőknek a gallyak elszállításában és feldolgozásában, az összeszedett ágakat 
ledarálják, újrahasznosítják. Tévhit, hogy lehet tüzelni. Az ország egész területén tilos az égetés. Nagyon 
sok lakó hívja, hogy égetnek a közelükben, mit csináljanak? Ilyenkor a tűzoltókat kell hívni, akik eloltják 
a tüzet és a tüzelőt megbüntetik 30 ezer forintra. Az idén nagy hangsúlyt fektettek a komposztálás 
népszerűsítésére. Megköszönte Mészáros Zoltánnak az előadásokat, tv-felvételeket, cikkeket. Bízik benne, 
hogy minél több lakóhoz eljut az az újrahasznosítási lehetőség. A jövőben még nagyobb hangsúlyt 
fektetnek erre. 
Az ivóvízellátással kapcsolatban felújították a hidroglóbuszt. Büszke arra, hogy egy teljesen új 
hidroglóbusz áll az óvoda mellett, amely egy kétéves tárgyalásnak az eredménye. Már többször elmondta, 
hogy az iváncsai ipari parkban a Yaris Kabin Kft-nek vizet szolgáltat a város, most már lassan három éve. 
2020 januárjában megkereste az ipari park projektvezetője, hogy szeretné meghosszabbítani a szerződést, 
mert le fog járni. Elmondta, hogy természetesen segítik a Yarist a vízzel, hiszen megtehetik, mert van annyi 
plusz vizük, de megkérdezte, hogy ezért mit kap a város? Ekkor furcsán nézett az úriember, hogy az előző 
szerződés szerint csak a vízfogyasztást kellett fizetniük. Akkor elmagyarázta az úrnak, hogy 
igazságtalannak találja, hogy a város mellett lévő ipartelepet támogatják vízzel úgy, hogy a városlakók 
építették ki a rendszert és nem kérnek semmit csak a vízfogyasztás kifizetését. Javasolta, gondolkodjanak 
azon, hogy mit tudnak a városnak adni. Az első ötlete az Akácfa utca leaszfaltozása volt, de jelezték, hogy 
csak vízzel kapcsolatos dologban tudnának segíteni. Akkor már nagyon benne volt az árajánlat kérésekben, 
hogy a glóbuszt mennyiért lehetne felújítani, mert minden viharnál a szél megkezdte a glóbusz külső 
burkolatát és féltek attól a képviselőkkel, hogy nehogy baleset történjen emiatt. Akkor előállt azzal, hogy 
szeretné a glóbuszt felújíttatni. Akkor ez 50 millió forint költséget jelentett volna. A tárgyalások során 
eljutottak odáig, hogy Pusztaszabolcs bekerült az ipari park közbeszerzésébe 117 millió forinttal. Bárdos 
Csaba, a DRV területgazdája nem akarta elhinni, hogy sikerült elintézni. Az egész glóbusz felújították 
kívül-belül, a vázát is kicserélték, majd még kicserélik a glóbusz körüli vezetékeket és a kerítést is 
kijavítják. Nagyon örüljenek ennek a 117 millió forintos ajándéknak és ne azt nézzék, hogy látszik a 
szegecselése, mert ezt az önkormányzatnak kellett volna a költségvetéséből felújítani, de így egy fillérbe 
sem került. A cikolai víz problémája nagy teher. Képviselőként elhitte azt, amit kommunikáltak felé, hogy 
a glóbusz megvásárlásával, a vastalanító beépítésével majd remek víz lesz Cikolán. Ez azonban 
félrevezetés, nem valós történet. Bárdos Csaba szerint, ezek a tájékoztatások megtörténtek anno is. Cikolán 
a kutat kellett volna először bevizsgálni, hogy egyáltalán vegyenek-e glóbuszt 24 millió forintért. Most a 
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kutat bevizsgáltatták, de nem jutottak el a kút aljáig, mert olyan rossz állapotban van, be van omolva. A 
korábbi állattartás miatt mély kutat kell ásni, amely a DRV árajánlatokon alapuló tájékoztatása szerint, 60-
70 millió forint költséget jelent kutanként. A DRV kettő kúttal üzemeltet, egy nem lenne elég. Lehetne 
lobbizni, hogy mivel új kút, adjanak pár év haladékot a városnak, de ha kutat fúrnak, vastalanítót kell 
beépíteni – tudja nagyon jól, hogy mennyit kellett a mostani glóbusz fertőtlenítésére, kimosására költeni – 
és még ott vannak a plusz vezetékek, mert csak a gerincvezeték van kiépítve, a házakhoz még nem lett 
kiépítve a vezeték, azért, mert vízitársulást hoztak létre a lakók, de nagy bonyodalom keletkezett, mert 
lemondott az elnök, majd nem lehetett összehívni újra a cikolai lakókat, elkezdték a vizitársulás 
felszámolását. Most ott tartanak, hogy rövid időn belül felszámolják a vízitársulást, de a lakók által 
befizetett 3 millió forintos pénzösszeg rajta van a számlán és nem jutnak hozzá. Ezért állt le a fejlesztés, a 
további kiépítés. A kút, a vastalanító és a vezetékrendszer több mint 200 millió forintba kerülne. Azon 
vannak, hogy a városból lehessen kivezetni a vizet. Tárgyalások folynak, amelyekről tudatosan nem mond 
részleteket, mert tavaly a közmeghallgatáson elkövette azt a hibát, hogy túl őszinte volt és nem menne bele, 
hogy milyen hátrányai keletkeztek a városnak, mert próbálták „megfúrni” a tárgyalásait, amit bizonyítani 
is tud. 
Bizonyítható, hogy az elmúlt években nem fektettek nagy hangsúlyt a talajterhelési díjak beszedésére. 
Ezáltal a lakók nem érezték magukat kényszerítve, hogy rákössenek a városi szennyvízrendszerre. Nagyon 
sokan nem voltak és még mindig nincsenek rákötve a rendszerre és a talajterhelési díj nagyon magas. 
Valakinek több mint félmilliós tartozása van talajterhelési díjra, amit részletekben törleszt. A DRV-vel 
egyeztettek és felszólították azokat a lakókat, akiknek elmaradása volt. A talajterhelési díjról később is szót 
ejt majd. A folyékony hulladék szállítást a Herke Szolgáltató Bt. végezte, de sajnos nyugdíjba ment az 
ügyvezető és megszűnt a cége. Nem találnak a környéken olyan szippantós céget, amivel le tudnának 
szerződni, mert nincs kapacitása a meglévő cégeknek. A gördülő fejlesztési tervbe bekerült a Magyar utca 
és a Petőfi utca csatorna kiépítése. Bízik benne, hogy erre jövőre sor kerül. A Magyar utca 6. szám alatt az 
idősek nappali ellátásánál kicseréltették a csővezetéket, mert nagyon sok probléma van az emeletes 
házaknál: folyamatosan hívni kell a szippantó autót. nagyon rossz a régi, vasúti vezeték. Nem mondhatja 
azt, hogy megoldották ezzel a problémát, mert még most nézi meg a DRV, hogy az újonnan megépült MÁV 
épület hova van rákötve és a KI-RI Panziót is nézik, mert olyan terhelést kap a csatornarendszer, hogy addig 
nem tud megoldódni a probléma, míg a Magyar utcai csatornavezeték nem épül ki és nem tud mindenki 
rákötni. Ez is folyamatos költségeket generál a szippantás és a tisztítás miatt. 
Csapadékvíz elvezetése kapcsán elmondta, az övárok rendszert folyamatosan karban tartják. Tavalyi 
beszámolójában elmondta, 2,5 millió forintba került a 3 km hosszú övároknak a rendbe rakása. Vigyáznak 
rá. Bokrok, fák nőttek ki ebben az övárokban azért is került ilyen sokba. Figyelnek rá, karban tartják még 
ilyen kevés közmunkás állománnyal is. A vasútfejlesztés ideje alatt aszfaltozták újra a Sport utcát az 
állomás előtti résztől a Velencei útig. Ez egy rosszul megépített csapadékvíz elvezetés. A szobornál lehet 
látni nagy esőzések idején, hogy ott áll a víz. Próbálták kezelni a problémát a közutasok, nem sok sikerrel. 
Azt az ígéretet kapták – már terveket is láttak -, hogy ezt újra fogják építeni, kijavítják jövőre. 
A környezetvédelem a szívügyük, ennek érdekében az idén biológiai szúnyoggyérítéssel próbálkoztak, 
mely 622.300,- Ft-ba került. Ez a módszer sokkal környezetkímélőbb, mint a kémiai szúnyogirtás, kizárólag 
a szúnyoglárvákra hat. Ismét megemlítette Mészáros Zoltán nevét, akivel minden évben egyeztetett a 
biológiai szúnyoggyérítéssel kapcsolatban. Az övárok rendbetétele ezért volt fontos, mert tudták, hogy ott 
fognak mintát venni és erre kell vigyázni, hogy ne legyen szúnyog a városban, ami az idén sikeresnek 
bizonyult. 
Új közúti közlekedési táblák kerültek kihelyezésre. A gyalogátkelőhelyeknél forgalom lassításra 
figyelmeztető útburkolati jelek lettek festve. Ezeket az útszakaszokat a Közúttal járták végig és kérték, 
hogy legyen felfestve zebra az állomás épületével szemben, amelyre ígéretet kaptak. Az ígéretük kb. 60 %-
át eddig teljesítették. Ismervén a Közutat, a zebrát is felfestik, miután rendbe rakják a Sport utcai esővíz 
elvezetés problémáját. Minden évben kétszer nagy hangsúlyt fektetnek az utak karbantartására, 
kátyúzására. Az idén tavasszal ezt elvégezték, most jelenleg még tartanak a munkák. A Magyar utcában a 
hatalmas kátyúkat hidegaszfaltozással szüntették meg. 
Megköszönte a közmunkások egész éves munkáját, hogy az év minden napján rendben van a város. Nagyon 
hálás nekik. Horváth Zoltánnal együtt próbál nekik segíteni úgy, ahogy annak idején Járosi Jolán is tette, 
hogy biztonságban érezzék magukat. 
Már említette, hogy a kastélyban megtörtént az árambővítés. Nagy probléma volt és a mai napig borzolják 
a kedélyeket a pillanatnyi áramkimaradások. Ez ügyben petíciót írt, amelyet nagyon sokan aláírták, amit a 
hét elején elküldött az E-on vezérigazgatójának azzal a levéllel, amelyben személyes találkozót 
kezdeményezett. Sajnos még nem érkezett válasz, valószínű, hogy jövő hét hétfőn ismét elküldi ezt a levelet 



7 

úgy, mint a Belügyminisztérium esetében, akik a hatodik levélére válaszoltak. A villamosenergia 
szerződések 2023 évig szólnak, addig nem veszélyeztetni az önkormányzatot a többszörös áremelkedés, a 
még meglévő előnytelen szerződési feltételeket megszüntették, a hozzáértő energetikus munkatárs 
folyamatosan szemmel tartja a piac mozgásait, keresi a legkedvezőbb beszerzési lehetőséget, aki sajnos 
már nem sokáig fog itt dolgozni, mert energetikusként sokkal több fizetést ajánlottak meg neki a régi 
munkahelyén, így érhető módon vissza fog menni, de tartani fogják vele valamilyen módon a kapcsolatot, 
mert nagy szükség van egy ilyen tudású emberre. Neki köszönhető az, hogy nem kell többet fizetni az 
áramre, mert nagyon jó szerződést sikerült kötni. A földgázzal kapcsolatban négy kereskedőnek küldtek 
ajánlattételi felhívást egy éves időszakra, mert december 31-én lejárnak a szerződések. A jelenlegi 
kereskedő – E-on – a napokban küldött ajánlatában a jelenlegi ár 32-szeresét ajánlotta meg: 3.095,- Ft/m3 
úgy, hogy a piacon jelenleg a gáz tőzsdei ára, átszámítva 623,- Ft/m3. A várható költségeket kiszámolták 
és tájékoztatásul olvashatók az önkormányzati felületeken. Véleménye szerint, ez a probléma kezelhetetlen, 
mert az energetikus számítása szerint ez plusz 117 milliót venne el a költségvetésből, de nincs annyi. 
Szavazásra bocsátotta a helyi környezet állapotáról szóló határozati javaslatot, mely szerint „Pusztaszabolcs 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 
LIII. törvény 46. § (1) bekezdés e.) pont, valamint az 51. § (3) bekezdés alapján, a település illetékességi 
területének környezeti állapotáról és a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról szóló polgármesteri 
tájékoztatást – melyekről a közmeghallgatáson tájékoztatta a lakosságot – tudomásul veszi.” 
 
 
A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 7 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazatokkal az alábbi határozatot 
hozta. 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
185/2022. (X. 20.) határozata 
Tájékoztatás a helyi környezet állapotáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól 
szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés e.) pont, valamint az 51. § (3) bekezdés alapján, a település 
illetékességi területének környezeti állapotáról és a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról szóló 
polgármesteri tájékoztatást – melyekről a közmeghallgatáson tájékoztatta a lakosságot – tudomásul veszi. 
 
Felelős: Simonné Zsuffa Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Simonné Zsuffa Erzsébet: A továbbiakban tájékoztatást adott az önkormányzat gazdálkodásáról. 2022. 
évben a magánszemélyek kommunális adójára 3 millió forintot terveztek, amelyből szeptember 30-ig 
befolyt 2,8 millió forint, a 2021. évi bevétel 3 millió forint volt. Iparűzési adóból 110 millió forint volt a 
tervezett, befolyt 125 millió forint, 2021-ben 103 millió forint volt a bevétel. 3,5 millió forintot terveztek a 
talajterhelési díjból és azért tudtak sokkal többet behajtani – 4,2 millió forintot -, mert elmaradások, 
tartozások voltak és a 2021. évi bevétel is 3,6 millió forint volt. Az állam 40 millió forint iparűzési adót 
elvont, de kiegészítésként 40 millió forinttal kompenzálta, amit hozzá lehet adni a befolyt 125 millió 
forinthoz. Nagyon sok lakó bosszankodik, hogy rosszak az utak és a gépjárműadót nem ezért fizetik. A 
gépjárműadót két éve nem az önkormányzatnak fizetik a lakók, de igyekeznek az utakra odafigyelni saját 
költségből. Ismertette a főbb önkormányzati fejlesztéseket. Az egészségházban a védőnői szolgálat 
kialakítása 14 millió forint. A zöld város kialakítása Pusztaszabolcson projekt 205 millió forint. A konyha 
felújításával kapcsolatban eddig kifizetett összeg 21 millió forint. A további munkákat csak akkor fizetik 
ki, amikor a műszaki ellenőr jóváhagyja. Az új bölcsőde tervezése 9 millió forint. Önkormányzati lakások 
felújítása 4,5 millió forint. A cikolai vízzel való problémák költsége 1,5 millió forint, amiben benne van az, 
hogy az elmúlt hetekben fertőtlenítették a glóbuszt és a rendszert, nagyon sok csőtörés volt és ha nem 
megfelelő a víz minősége, akkor biztosították és biztosítják az ivóvizet a lakóknak a törvénynek 
megfelelően és ilyenkor nem csak félliter vizet kapnak. Kevésnek találja az útkarbantartás biztosított zúzott 
kőre, illetve talajegyengetésre költött 417 ezer forintot. A napelemes közvilágítás bővítés 5 helyszínen 1 
millió forintba került. A kastély energiahálózat felújítása 428 ezer forint, a Hivatal lépcsőinek, teraszának 
felújítása 811 ezer forint. A Magyar utca szennyvíz problémája 685 ezer forint, de ez biztosan nem 
tartalmazza minden szippantást, az összeg több. Háziorvosi ügyeletre és vérminta elszállíttatására 4,5 millió 
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forintot fizettek. Ha valaki igénybe veszi a dunaújvárosi fogorvosi ügyeletet, akkor az önkormányzat 
alkalmanként 8 ezer forintot fizet, ami eddig ebben az évben összesen 128 ezer forint volt. Helyben 
biztosított nőgyógyászati vizsgálat 900 ezer forint. Az ágdarálás 700 ezer forint. A Szabolcs Napokra 
majdnem 7 millió forintot költöttek. A köztemető fenntartása 756 ezer forint, de ebben nincs benne az utak 
javítása, a fa kivágása, a parkoló kialakítása, mert mindez az önkormányzat költsége. Tavaly alakították ki 
a parkolót, ültették el az 1000 db sövényt. További sövényeket ültetnek majd, mert az a tervek szerint 
nagyon szép zöld kerítésként fog funkcionálni. Szerinte a helyi buszközlekedés nagyon drága, 10,5 millió 
forint. A közvilágítás is majdnem 11 millió forint. Az Integrált Területfejlesztési Stratégia módosítására 1,5 
milliót, 4 fő részére 6,5 millió forint jubileumi jutalmat fizettek ki. A háziorvosokat eszközbeszerzésre 700 
ezer forinttal támogatták. A Harmónia Nyugdíjas Egyesületet 90 ezer, a Polgárőrséget 1 millió, az Önkéntes 
Tűzoltó Egyesületet 600 ezer forinttal támogatták. Kifizették a Hagyományok Háza rezsiköltségeit 285 ezer 
forint összegben. A Sportkör támogatása közel 800 ezer forint volt. A Sport Club vezetőségének kis 
pénzből, nagyon sok munkával, a sok támogatás ellenére sikerült talpra állítani az egyesületet, csak 
tisztességesen kell csinálni. A költségvetés főösszege 1 milliárd 250 millió forint. Nagyon megtévesztő, 
hogy 1 milliárd fölött van a költségvetés, mert ebben az összes pályázat benne van: a zöld város 202 millió 
forint, a liftre tervezett, még el nem költött 5 millió forint, a 95 millió forintos konyha felújítás. Így már 
nincs is 1 milliárd forint. 508 millió forint állami támogatást kaptak. A kieső iparűzési adó bevétel 
kompenzálására 45 millió forintot terveztek. Ismertette az önkormányzat főbb kiadásait. Véleménye szerint, 
nagyon jó, ha a lakók látják, hogy mennyibe kerülnek az intézmények. Személyi jellegű kiadások: 
önkormányzat 60,5 millió, Hivatal 85 millió, Könyvtár és Művelődési Ház 15 millió, Óvoda és Bölcsőde 
140 millió, Szociális Intézmény 34,5 millió forint. Működtetés: önkormányzat 187 millió, Hivatal 10 millió, 
Könyvtár és Művelődési Ház 15 millió, Óvoda és Bölcsőde 29,5 millió, Szociális Intézmény 6 millió forint. 
Szociális támogatásokra eddig 13 millió forintot költöttek, amit a későbbiek során részletezni fog. 
Közfoglalkoztatásra az állam 2,5 millió forintot ad, 1,3 millió forintot kell hozzátenni a költségvetésből. 
Háziorvosi és gyermekorvosi alapellátásra 7 millió forintot kapnak és 10,5 millió forintot kellett hozzátenni. 
Védőnői ellátás 18 millió forint és 13,5 millió forintot kellett hozzátenni. Óvodai ellátásra 142 millió forint 
támogatást kapnak és a kiadás 123 millió forint. Ebben az esetben azért nem kell hozzátenni, mert számos 
óvónői álláshely üres, viszont év elejétől be vannak tervezve költségként ezek az illetmények is. Két 
óvónőnek kellene lenni csoportonként, de csak egy van és ha nem jelentkeznek óvónők, akkor pedagógiai 
asszisztenst vesz fel az óvodavezető asszony és az ő bérük sokkal kevesebb, ezért van ez a pozitív mérleg. 
Gyermekétkeztetésre 46,6 millió a támogatás és az önrész 3,5 millió forint. A bölcsődei ellátás támogatása 
63 millió forint és 7 milliót tesznek hozzá. Kulturális feladatokra kapott támogatás 10 millió forint, 14 
millió forinttal egészítették ki. A 2019-ben felvett fejlesztési hitelre eddig kifizettek 49,5 millió forintot, a 
tartozás még 200,5 millió forint. Ennek a hitelnek a kamata 2020-ban 3 millió forint, 2021-ben 6,5 millió 
forint volt. Tavaly szeptemberben 2 millió forintot kellett fizetni a kamatra, idén 7 millió forintot. Az idei 
évben 21 millió forint a kamat összege, ami jövőre még több lesz. 
Egy táblázatot készíttetett, mert többen mondták neki, hogy 2019-ben egy virágzó hivatalt vett át és hogy 
lehet, hogy ez most hanyatlik. Ilyenkor felsorolta, hogy mi minden sújtotta az önkormányzatot az elmúlt 
három évben és ebben még nincs is benne a visszamutogatás, csak az adóelvonásokról, a rezsi 
emelkedéséről, a hitel kamatának emelkedéséről és a Covid-ról beszélnek meg a számos büntetésről, amit 
ki kellett fizetni. 2013. február 5-én volt az időközi választás, mert Czompó István díszpolgár, akkori 
polgármester egészségügyi állapotára hivatkozva lemondott. A kasszát átadta 91 millió forinttal és volt még 
hátra egy 19 millió forintos hitel. Abba most nem menne bele, hogy mennyire hiba volt akkor kérni a 
kormánytól, hogy ezt a hitelt fizesse ki, mert így több száz millió forinttól esett el a város. A 2014-bes 
általános választáskor a 91 millió forint már 71 millió forint volt. 2019. októberében a mostani ciklus 
kezdetekor 140 millió forint volt, de felhívta a figyelmet, hogy a vasútfejlesztés itt már folyt és ezért volt 
nagyon magas az iparűzési adó. Viszont ott volt egy 250 milliós eladósítás, így a kasszát -109,5 millió 
forinttal vette át. Most a ciklus felénél -11,6 millió forintnál tartanak. Javasolta, gondolkodjanak el ezeken 
a számokon. Jelen pillanatban 100 millió forinttal van kedvezőbb helyzetben az önkormányzat. Települési 
támogatásokra 13 millió forintot költöttek 2021 novemberétől 2022 októberéig. Ápolási támogatást 1 fő 
vesz igénybe havi 34.724,- Ft összegben. Születési támogatás igénybevételével 9 család élt. Temetési 
támogatásban 8 fő részesült, 5 esetben volt köztemetés. Gyógyszer támogatást 10 fő igényelt. Felsőoktatási 
támogatásban 17 fő egyetemista, főiskolás részesül. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 23 
család, 48 gyermeke részesült, ebből a 48-ból 26 gyermek hátrányos helyzetű. Rendkívüli települési 
támogatás 78 esetben történt. Ezt akkor kérte valaki, amikor éhezett, fázott, ruhát akar venni, vagy 
lélegeztető géphez valamilyen eszközre volt szüksége. Iskola- és óvodakezdési támogatásban 731 gyermek 
részesül, személyenként 6 ezer forint összegben. Karácsonyi csomagban 2021-ben 355 család részesült. A 
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85 év felettieknek adnak egy csomagot, valamint a nagycsaládosoknak és a rászorulóknak. Idén húsvéti 
csomagot 356 család kapott. 36 család él a lakhatási támogatással. 2022. szeptember 30-tól a lakhatási 
támogatás összege megemelkedett 12 ezer forintra és a képviselő-testület úgy támogatási formát vezetett 
be a rezsiköltségek növekedése miatt, aminek az összege 10 ezer forint, ha kicsit magasabb a fizetése a 
lakónak és nem tud élni a lakhatási támogatással. Minden ingatlannál kiosztottak egy szociális kérdőívet. 
Nagyon rossz előérzete van, ha az idős emberek, egyedülállók megkapják a gázszámlájukat. Eddig két 
kérdőívet küldtek ki, két témában, amire 20-50 kérdőív érkezett vissza. A szociális kérdőív feldolgozásában 
370 db-nál tartanak. Nagyon jó érzés, hogy bizalmuk van a lakóknak és nagyon jó érzés, amikor a kérdőíven 
nem kér semmit, de ráírja a lakó, hogy köszöni, hogy figyeltek rá. Az elkövetkezendő két hétben nagyon 
gyorsan 175 db élelmiszercsomagot fognak szétosztani a rászoruló családoknak. 
Nagy hangsúlyt fektetnek a település lakóinak egészségmegóvására. Fontosak a szűrővizsgálatok, így 
minden évben tüdőszűrő buszt hívnak, aki regisztrál, ingyen tüdőszűrésen vehet részt. Májusban és 
szeptemberben véradást szerveztek, most egy hónap kimaradt, mert a Vöröskereszt évente három véradást 
szervez. Nagyon büszke arra, hogy Pusztaszabolcson a legmagasabb a véradók száma. Szeptemberben 
megtartották a Napraforgó Klubbal közösen szervezett Városi Egészségmegőrző Napot. Ebbe a 
rendezvénybe beforgatott 800 ezer forintos pénzösszeg annak az alapítványnak köszönhető, ami 
évtizedekkel ezelőtt alakult meg Pusztaszabolcson Kovács László, Kranauer László, Szalontai Jenő és 
Zsuffa Oszkár együttműködésével. Sajnálatos módon közülük már csak ketten élnek, ketten meghaltak. 
Kranauer László úgy döntött, hogy felszámolja az alapítványt és felajánlotta évekkel ezelőtt az 
önkormányzatnak ezt az összeget, de akkor nem éltek vele. Nagy hálával és szeretettel elfogadta ezt az 
összeget és a feltétel szerint egészségmegőrzésre fordították. Az idei év egészségnapját ebből az összegből 
finanszírozták. Felkereste Csordásné dr. Juhász Judit háziorvost, hogy hozzák vissza a városba a 
hangosabb, minőségibb, több szűrésre alkalmat adó szűrőnapot, amit anno Szőke Erzsébet alpolgármester 
kezdett el a városban. Jövőre folytatják az egészségmegőrzést, mert most is 10 lakót időben kiszűrtek, 
akinek bőrrákja lehet, így megmentették ezeket az embereket. Programokat, A doktornő vállalta, hogy a 
szűrőbuszokat megszervezi, ő pedig a programokat, előadásokat, ételkostolókat. 
Sokszor felsorolta már a problémákat, amelyekkel nem csak az önkormányzatnak, hanem az 
intézményeinek szembe kellett nézni és ha nincs pénze az önkormányzatnak, akkor az intézménynek is 
nehezebb a munkája. Kiemelte a Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsődét. Az intézményvezetővel, Csiki 
Andreával nagyon zökkenőmentes a kapcsolata, jól tudnak együttműködni egymással. Kiemelte, hogy az 
intézményvezető fejlesztő pedagógust tudott hozni a városba, így megnyugodhatnak a szülők, hogy 
szakember foglalkozik majd azokkal a gyerekekkel, akinek gondjai vannak. Dicséretes, hogy 
mozgásfejlesztő pedagógus is van az óvodában. Minden óvodai munkatársat köszönet illeti, hogy részt vesz 
az intézmény az Úszó Nemzet Programban. A szülők nevében köszönetet mondott, hogy ezt vállalták, mert 
tudja, hogy nagy munka a gyermekek koordinálása és felügyelete. Az óvoda Örökös Zöld Óvoda címmel 
rendelkezik. 
A Szociális Intézmény új vezetője Farkas Tímea folyamatosan pályázik. A vezetése alatt hatnapos balatoni 
táborozáson vettek részt rászoruló családok gyermekei. Most nyert meg egy pályázatot, amely keretében a 
Penny Marketből megkapják a megmaradt péksüteményt, élelmiszert. Pusztaszabolcsi vállalkozókkal is 
felvette a kapcsolatot és hónapok óta tud a rászorulóknak reggelit és vacsorát adni, ami hatalmas dolog. 
Munkája eredményeképpen nagyon megerősödött a szociális háló, így bízik abban, hogy látják a rászoruló 
családokat. 
A Művelődési Ház vezetője, dr. Császiné Papp Katalin nyugdíjba vonult. Munkája során – a Covid-járvány 
idejét kihasználva – rendbe tette a könyvtárat, a Művelődési Ház dokumentumait, kitakarították az épületet. 
Nem volt olyan ötlete, amit ő nem valósított volna meg. Hiányozni fog az ő kreativitása. Nagy szeretettel 
és hálával gondol rá, mert minőségi programokkal lett gazdagabb Pusztaszabolcs az ő idejében. 
Idén is sok színes, színvonalas programot szerveztek a településen. Volt farsang; március 15-én a kreatív 
csapat feldíszíti a várost és most már hagyományként mondhatják, hogy Pilvax kávéház üzemel ezen a 
napon; családi majális május 1-jén. A városi gyermeknap mindig tanulságos, mert nem tudják eltalálni, 
hogy melyik nap lenne jó: a gyermeknap napja, vagy az utána következő hét. Gazdag programokat 
szerveztek idén is. Kisiratoson járt, ahol nagy szeretettel fogadták. Bízik benne, hogy sikerül helyre hozni 
a kapcsolatot, ami nem könnyű, de ne is kérdezzék, hogy miért, mert ha válaszolnia kell, akkor megint 
felborzolná a kedélyeket. Átadták a zöld várost, ami nagy pillanat volt. A miniszter úr meglepődött, hogy 
ennyien részt vettek. A közel jövőben várja a miniszter urat. A Szabolcs Napok az idén is felemelő élmény 
volt, gazdag programokkal, kitüntetésekkel, koncertekkel. Augusztus 20-án nem vett részt a városi 
ünnepségen, mert Esztergomban volt és este a Bazilikában volt az alpolgármester úrral, mert oda szólt 
meghívásuk. 
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Napirend 2. pontja 

Polgármesteri tájékoztató az elkövetkezendő időszak működési és fejlesztési terveiről 
Előterjesztő: Simonné Zsuffa Erzsébet polgármester 

 
 
 
Simonné Zsuffa Erzsébet: Ma már beszélt a hitelről is, nem várja, hogy magától megoldódik a probléma, 
ezért több ízben tárgyaltak a bankkal. Egyértelmű, hogy nem fog nagyon csökkenni a teher a vállukon, de 
segítőkész a bank és a végeredményről majd be fog számolni. A célja az, hogy forrást találjon a hitel 
törlesztésére és kilobbizza, hogy ezt az összeget fizessék ki az önkormányzatnak. 336 millió forintot nyertek 
egy 28 férőhelyes bölcsőde megépítésére. Az építési munkálatok jövőre indulnak meg az Adonyi úton a 
református templommal szemben található üres telken, az óvoda szomszédságában. Jövőre el kell kezdeni 
az önkormányzati konyha üzemeltetését. A konyhafelszerelési eszközöket már az idén be kell szerezni. A 
meglévő konyhai munkaerőt bővíteni kell. A régi konyhai dolgozókat vették fel, de valószínű, hogy fel kell 
venniük egy szakácsot is. Az engedélyek még beszerzésre várnak. A vagyonkezelő tulajdonában lévő 
ingatlanok önkormányzati tulajdonba vétele kapcsán már az előző ciklusban is több levél született. Már 
több levélen és telefonhíváson van túl. Bízik benne, hogy az érvelésük hatására megkapják ezt a területet. 
Több pályázatot benyújtottak. Ezek között szerepel a Zsiráf Óvoda és a Manóvár Óvoda komplex 
felújításának megvalósítása. Ezt a pályázatot az „Élhető település” pályázattal együtt adták be, amely 
kapcsán a táblázatból 24 órán belül eltűnt Pusztaszabolcs megnyert pályázata, amiről még nem született 
ítélet, az irányító hatóság még nem döntött róla. Kicsit gondolkozzanak el rajta, hogy akkor a többi település 
hogyan nyert. A felújítási pályázattal kapcsolatban a szakemberek szerint nagyon magas pontszámok 
vannak, ezért bíznak benne, hogy megnyerik. Az ifjúsági házra is beadtak egy TOP pályázatot, amely 
megnyerésének kisebb az esélye. Ez az épület most kiürült, ifjúsági ház lesz, elkezdik majd önerőből, 
támogatásokból felújítani, hogy a fiataloknak legyen egy stabil bázisa és ne a járdaszélen kelljen üldögélni 
meg a padokon. Az „Élhető település” pályázatról még nem született döntés. Nagyon fontosnak tartja, hogy 
jövő évben folytassák a környezetvédelemmel kapcsolatos témákat. Nagyon szeretné némely 
árokrendszerben esőkertek kialakítását a csapadékvíz felfogásával. Ezzel kiszélesedne a terület, jobban 
parkosodna a város, több kisebb parkot ki lehetne alakítani. Az idén három ilyen témájú előadáson vett 
részt. Szükséges utcai bútorokat telepíteni, hirdetőtáblákat kicserélni, olyan padokat kihelyezni, ahol az 
idősek pihenni tudnak és szükség van buszmegállókra is. A biológiai szúnyoggyérítést folytatják. Egyre 
sürgetőbb probléma a városban az állatvédelem. Az elmúlt hetekben kettő kegyetlen állatkínzás volt. 
Fontosnak tartja, hogy alakuljon egy állatvédő egyesület a településen. Ezt meghirdette, amire nagyon 
sokan jelentkeztek, így még az idén meg fogják tartani az első toborzó ülésüket. Nagyon büszke arra, hogy 
ebből a városból 2 kóbor kutyát vittek el. Olyan kutyákat, amiket közterületen fognak be és nincs benne 
chip, azt bechippelteti az önkormányzat és keresnek neki gazdát. 
Megköszönte a figyelmet. Bízik benne, sikerült átadnia úgy információt, amit a megjelentek másként 
hallottak, tudtak, vagy úgy sikerült úgy bemutatni a várost, hogy azt lássák, hogy jó kezedben van a város 
és nagyon szeretik ezt a várost. 
 
 
 
Napirend 3. pontja 

Közérdekű kérdések, javaslatok 
 
 
Csányi Kálmán (Pusztaszabolcs, Szilágyi E. u. 13.): Köszöntötte a megjelenteket. A közmeghallgatásra 
készülve szerette volna megnézni a pusztaszabolcs.hu honlapon a tavalyi közmeghallgatás jegzyőkönyvét. 
Hiszen a közmeghallgatás egy olyan műfaj, amely évente egyszer van. Az ott feltett kérdésekre a 
válaszadók vagy érdemben válaszolnak, vagy felkészületlenségük miatt valódi válasz helyett csak egy 
véleményt fogalmaznak meg. Ezért szerette volna megnézni, hogy pontosan mi hangzott el, de a letöltéskor 
azt a választ kapta, hogy „Meghiúsult – Nincs fájl”, illetve egy más módszerrel történő megnyitási 
kezdeményezésére az az üzenet érkezett, hogy „Oops! That page can’t be found.” Felajánlotta, ha kérik, 
mellékelni tudja a képernyőkép másolatát. Ezért az első kérdéscsoportja a nyilvánossághozatallal volt 
kapcsolatos. Milyen jogszabály, vagy belső rendelkezés szabályozza a képviselő-testület üléseinek, így a 
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közmeghallgatás jegyzőkönyveinek elkészítését, s annak nyilvánosságra való hozatalát? Ezek a 
jogszabályok közül melyik tartalmaz a nyilvánosságra való hozatalra vonatkozó határidőket? Ha van ilyen 
jogszabályi követelmény, akkor a Polgármesteri Hivatal vezetője, a jegyző betartotta-e ezt a határidőt a 
képviselő-testület 2021. október 25-i közmeghallgatásának jegyzőkönyvének honlapon történő 
közzétételével? Ha nem tartotta be ezt a jogszabályi követelményt, milyen szankció fenyegeti a jegyző urat? 
Második kérdéscsoportja a tavalyi közmeghallgatáshoz kapcsolódott. Akkor többek közt arra kérdezett rá, 
hogy a sportpálya előtti fák kivágását ki engedélyezte. Azonnal két különböző választ is kapott. Egyrészt a 
szokásost, hogy az előző városvezetés polgármestere volt az engedélyező, illetve azt, hogy a kormányzati 
beruházás miatt a helyi környezetvédelmi hatóságnak, a jegyzőnek nem volt hatásköre az engedélyezésre. 
Mivel egymásnak ellentmondó válaszokat kapott, illetve a jegyző se szóban, se írásban nem válaszolt, ezért 
a Fejér Megyei Kormányhivatalhoz fordult. A Kormányhivatal FE/02/1215-4/2021. ügyiratszámon arról 
tájékoztatta, hogy egy kormányrendelet szerint „a közterületi fák kivágásának engedélyezése jegyzői 
hatáskör”. Ez alapján Vezér Ákos jegyzőtől írásban kérte az engedélyező jegyzői határozatot. Ügyintézési 
határidőn belül a 3696-6/2021. számú levélben azt a tájékoztatást kapta a jegyzőtől, hogy a vasúti 
beruházást „építési engedély alapján végezték. Az építési engedély alapján végzett tevékenységgel 
párhuzamosan fakivágási engedély kiadására nincs szükség. A Sport utcában fakivágási engedélyt nem 
adtam ki és illegális fakivágás miatt nem indítottam eljárást a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. ellen.” 
RL13630244718176 küldeményazonosító számmal rendelkező levéllel fordult ismételten a jegyzőhöz. Ezt 
a levelet 2022. január 13-án a Polgármesteri Hivatal átvette. Ebben kérte egyrészt azt, hogy a jegyző 
tájékoztassa arról a jogszabályról, amely arról rendelkezik, hogy „az építési engedély alapján végzett 
tevékenységgel párhuzamosan fakivágási engedély kiadására nincs szükség.” Másrészt kérte, hogy 
megismerhesse azt az iratot, amely alapján megállapítható a sportpálya előtti járda helyéül szolgáló 
ingatlanon építési engedély által végzett tevékenység zajlott. Több mint 10 hónapja erre a kérelmére nem 
kapott választ. Se megerősítő, se elutasító választ. Ennek megfelelően nem tudja igénybe venni a 
jogorvoslati lehetőségeket. A jogszabályok milyen elintézési határidőket tartalmaznak a jegyző számára a 
közérdekű adatkérésre vonatkozóan, illetve az iratbetekintési kérelemre vonatkozóan? Az említett 
küldeményazonosítóval ellátott ügyirat elintézési határideje letelt-e már? Ha igen, milyen jutalom jár érte? 
A tavalyi közmeghallgatáson megkérdezte, hogy Vezér Ákos milyen jogszabály alapján mentesület a 
munkaidő nyilvántartás vezetésének kötelezettsége alól. Akkor erre se szóban, se írásban nem kapott 
választ. Megismételte kérdését a mai közmeghallgatáson is. Vezér Ákos munkavállaló milyen jogszabály 
alapján mentesül a munkaidő nyilvántartás vezetésének kötelezettsége alól? Kérte, hogy a kérdéseire ne 
most válaszoljanak szóban, hanem írásban kéri a válaszokat, hogy a megfelelő jogszabály számokról, 
határidőkről, illetve a szankciókról, esetleges intézkedésekről pontos tájékoztatást adhassanak. 
Megköszönte, hogy meghallgatták. Elmondta, hogy hozzászólását leírta és a jegyzőkönyv vezetője számára 
átadja. A polgármester asszony beszámolójával kapcsolatban tett egy kiegészítést, hiszen volt egy olyan 
táblázat, ami pénzügyi összehasonlításokat végzett 2013, 2014, 2019 és a mai állapotnak megfelelően. Az 
első adat arról szólt, hogy 2013. február 5-én történt az időközi önkormányzati választás. 2013. január 23-
án a Szilágyi utcai gázrobbanás napjától kezdődően volt polgármester ennek a településnek, nem pedig 
február 5-től. Emlékei szerint, nem 19 millió forintos adóssága volt a bank felé, hanem 49 millió forint volt 
2013. januárjában. Sajnálatos módon nem tartalmazza ez a táblázat azt a közel 50 millió forintos összeget 
sem, amit az iváncsai tanuszoda miatt kellett Iváncsa Önkormányzata számára kifizetni. Úgy érezte, hogy 
ezt a vitát még lehet folytatni. Megköszönte, hogy meghallgatták. 
 
Simonné Zsuffa Erzsébet: Elmondta, hogy írásban is tudnak válaszolni, de most szóban válaszol, mert 
szeretné, ha a jelenlevők ismernék válaszait. A Sport utcai fa kivágásával kapcsolatban azt a választ kapta 
Csányi Kálmán úr, hogy az előző városvezető hagyta jóvá. Úgy kaphatta ezt a választ, hogy elkezdődtek a 
vasúti fejlesztések, a Sport utcában elkezdődött a vízvezeték lefektetése, a csatornázás és azokat a terveket 
hagyta jóvá, nem a fa kivágását. Már úgy vette át a vasútfejlesztést – nem hiába volt lezárva 5 hónapig a 
központi sorompó -, mert úgy lett aláírva, hogy a nagyobb járműveknek szűk volt az út. Ezekről a tervekről 
beszélnek. Megítélése szerint, a Sport utcai fakivágásnak nincs érdemi hatása arra, hogyan fejlődik a város. 
Emiatt a fa miatt nem csak az önkormányzatnak íródott levél, hanem minden hivatalnál történt ezzel 
kapcsolatban feljelentgetés, a NIF-hez is elment. Azt a fát, ami szétnyomja a vezetékeket, vagy az épülő 
vezetékeket nem lehet lefektetni a fa gyökerei miatt, mivel államilag kiemelt gazdasági beruházás volt, nem 
kérnek ilyenkor engedélyt az önkormányzattól, hanem eltávolítják, nem hagyják meg azért, mert a 
polgármester azt mondja, hogy azt a fát megmenti és akkor új terveket készítenek. A kiemelt állami 
beruházásoknál a kivitelező, a NIF, a mérnökök vállalnak felelősséget, ők döntöttek ennek a fának a 
kivágásáról. Nagyon örül, hogy Csányi Kálmán nem vele van elfoglalva, hanem a jegyzővel. Nem tudja, 
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Csányi úr honnan tudja, hogy a jegyző nem vezeti a munkaidő nyilvántartását? Megkérdezte, hogy ezt 
honnan tudja? A vezetőnek a munkaideje addig tart, amíg dolgozik, a szombati, vasárnapi napokat sem 
írják. Hogy mindenki végre lezárja ezt a témát, elmondta, a jegyző úrral van egy olyan megállapodásuk, 
hogy nem kell 7.30 órakor kezdenie a munkát, mert a 8 órát, sőt, van, amikor a 10 órát bent tölti a 
Hivatalban. A felsorolt problémákat figyelembe véve nem engedheti meg magának senki sem, hogy csak 4 
vagy 6 órákat dolgozzon. Örömmel venné, ha megtudná, hogy ez az információ honnan van, hogy a jegyző 
nem vezet munkaidő nyilvántartást? Mert ő a főnöke és neki tartozik beszámolással a jegyző. Sajnálattal 
tapasztalta, hogy a táblázattal kapcsolatban csak a dátummal volt problémája. Szerinte sokkal nagyobb 
problémákat tartalmazott az a táblázat. A jogszabályokkal kapcsolatban majd a jegyző úr válaszol. 
 
Vezér Ákos: Az egyik jelenlévő lakót bekiabálására a jegyző tájékoztatta, hogy megpróbál a lehető 
leghangosabban beszélni, ha nem hallja, akkor az első sor üres székei egyikén helyet foglalva mindent 
hallani fog. Nagyon sajnálatos, hogy a honlapon nem találta meg a jegyzőkönyvet. Valóban, találkoztak 
olyan problémával, hogy a szerver néha hibásan működött és nem lehetett a honlapról közérdekű adatokat 
elővenni. Tudomása szerint, Kálmán Krisztina tud erről a hibáról és folyamatosan dolgozik ezeknek a 
hibáknak a kijavításán. Kérte tőle, nézze meg a tavalyi közmeghallgatás jegyzőkönyvét, hogy most 
elérhető-e van, sem, ha nem, akkor természetesen ismét elérhetővé teszik. Valószínűleg a szerveren fenn 
van a dokumentum, csak a hivatkozás lehet rossz. A focipálya mellett a kivágott fákkal kapcsolatban 
elmondta, Csányi Kálmán írt levelet hozzá is, meg másokhoz is, nagyon sokat, feljelentéseket folyamatosan 
és a legutolsó információja az volt, hogy az ezzel kapcsolatos véleményét, ha építési engedély alapján 
vágnak ki fákat, nem kell hozzá fakivágási engedély, amit a Kormányhivatal is megerősített és a NIF Zrt. 
ezt Csányi Kálmánnak válaszban leírta. Ezért volt az, hogy Csányi Kálmán írt egy kérdést, amit máshova 
is elküldött és máshonnan megkapta a választ. Ha ez nem így volt, akkor sajnálja. Munkaidő 
nyilvántartással kapcsolatban az tudja elmondani, hogy a jelenlegi munkáltatója nem Csányi Kálmán - csak 
egy rövid ideig volt az, mindkettőjük nagy szerencséjére -, hanem Simonné Zsuffa Erzsébet, tehát ő az, aki 
ellenőrzi, hogy a munkaidőt betartja-e vagy sem, hogy a nyilvántartásokat vezeti-e, vagy sem. Kérte, ha 
ezzel kapcsolatban valami kifogása van, akkor a polgármester asszonynak mondja el véleményét és akkor 
intézkedni fog. Ha valaki azt gondolja, hogy a polgármester túlságosan jószívű munkáltató és nem kéri 
számon a dolgozókon, hogy a munkát elvégzik-e vagy sem, hogy a heti 40 órás munkaidőt ledolgozzák-e, 
vagy sem, akkor mindenkinek elmondaná, hogy szigorú főnök. Számon kéri ezeket, tehát nem kell Csányi 
Kálmánnak lakosként szemmel követni, vagy ha valami kifogásolni valót talál, akkor a munkáltatóját 
kérdezze meg erről a dologról és biztos fog tájékoztatást adni. 
 
Simonné Zsuffa Erzsébet: Véleménye szerint, lesújtó, hogy valaki azt képzeli róla, hogy a megyei 
közgyűlés elnökét és Mészáros Lajost a kampányidőszakban rendőrrel várta a Hivatalban. Ez egy nagyon 
gonosz, rosszindulatú hazugság. Számos ilyen van és úgy gondolta, ma felteszik ezzel kapcsolatos 
kérdéseiket. Senkit sem vár rendőrrel. A recepcióhoz odaért a megyei közgyűlés elnöke és Mészáros Lajos 
most már országgyűlési képviselő és ekkor kijött az irodájából a közterület-felügyelő. Nagyon gonosznak 
találja, hogy egy közterület-felügyelőt rendőrnek titulálnak, de így legalább a polgármesterről lehet egy 
olyan képet kialakítani, ami lesújtó lehet olyan embereknek, akik bíznak benne és ismerik. Számára fontos, 
hogy a lakók ezt tudják. 
 
Nagy Ernő (Pusztaszabolcs, József A. u. 20.): Elmondta, egy időben az egyik ingatlan előtt zajlott egy árok 
felújítása parkoló kialakításával és akkor megkereste az önkormányzatot, hogy az ingatlan előtt szeretné 
rendesen kivitelezve megcsinálni az árkot, ami igazából nem árok, hanem vízgyűjtő. Választ nem kapott, 
később azt mondták, hogy kapnak téglát, amit az árok oldalára lerakhatnak, de tovább nem mehetnek. A 
polgármester asszony kiment a műszaki ügyintézővel és akkor történt az, hogy a boltnál kivágtak három 
diófát, de mondták neki, hogy ő nem is ültethet. Kaphatna választ, hogy mikor lehetne kivitelezni? 
 
Simonné Zsuffa Erzsébet: Elmondta, hogy éppen ez az igény indította el az esőkertes műfaj megismerésére. 
A bolt megtervezett parkolóját nem ebben a ciklusban hagyták jóvá. A fákat szabálytalanul vágták ki, de 
ültettek helyette. Nem tetszett neki természetesen azoknak a fáknak a kivágása, amit lakók jeleztek. Nagy 
Ernő ingatlan előtt szikkasztó van, nem pedig árok és éppen az ilyen helyeken lehetne kipróbálni az 
esőkertet, amiről említést tett a beszámolójában. Abban a kertben lehetne fákat, bokrokat, virágokat ültetni 
a csapadékvíz megtartása érdekében. Ezen a helyen ezt nagyon szépen meg lehetne valósítani. Kérte, ne 
kérje számon a parkoló engedélyezését és most nem ültethet fát az út szélén meg az árokban. Ezt a témát 
nem engedte el, foglalkozni fog vele. Nincs értelme járdalapokat tenni a szikkasztó aljára. Mivel sok ügy 
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van, ezért kérte, ha kell, többször is írjanak neki, mert nem rázza le a problémákat, keresi a megoldásokat. 
A tervek szerint ezt az esőkertes programot jövőre bevezetik. 
 
Nagy Ernő (Pusztaszabolcs, József A. u. 20.): Megjegyezte, problémája az, hogy két szeméttermelő között 
lakik. 
 
Simonné Zsuffa Erzsébet: Az ingatlanon belül is szigorú szabályozás van a terület rendben tartására. Ha 
veszélyes hulladék van, azon tudnak segíteni. 
 
Nagy Ernő (Pusztaszabolcs, József A. u. 20.): Kijelentette, hogy nem fogja összeszedni azt a töménytelen 
mennyiségű alkoholos üveget és csoki papírt, amit ott dobnak el. 
 
Simonné Zsuffa Erzsébet: Amikor megvette az ingatlant, akkor tudta, hogy bolt mellett van. Hozzátette, 
szerencsére nem lakik bolt mellett, de nekik is volt évtizedekig boltja és igen, az emberek eldobálják a 
szemetet, mert az ő árkába is bedobálják a szemetet, ahogy mennek haza. 
 
Kátai György: Visszatért a Csányi Kálmán által elmondottakhoz, amely között volt egy olyan megjegyzése, 
hogy mennyi jutalmat kaptak ezért az önkormányzat dolgozói? Közölte vele, hogy semennyit, de 
semmiképpen sem annyit, mint amennyit most a tankerületekben szétosztottak. A polgármester asszony 
beszélt arról, hogy ki, milyen kasszát vett át és hol tart most. Azt mondta, hogy mintegy 100 millióval 
beljebb vannak ahhoz képest, amennyi volt a tartozás, ezzel kapcsolatban egy hasonlattal szeretne élni: ha 
van 12 ezer forint tartozása, abból megad 10 ezer forintot, az nem azt jelenti, hogy van 10 ezer forintja, 
hanem azt, hogy van még 2 ezer forint tartozása. Ez a 100 millió forint nem elkölthető pénz az 
önkormányzat számára, ennyivel talán pozitívan a helyzetük egy ideig, mert aztán jön 2023 és említette a 
polgármester asszony azt is, hogy hányszoros gázáron kell az intézmények fűtését megoldani. Katasztrófa 
az, ami vár nemcsak a pusztaszabolcsi, hanem nagyon sok más önkormányzatra. Példaként említette, hogy 
a miniszterelnök kedvenc stadionját a székesfehérvári polgármester nem akarja működtetni november 1-
jétől. Ennyire rossz a helyzet az országban, hogy a székesfehérvári Videoton stadionban valószínűleg nem 
lesz világítás, fűtés, mert nincs rá pénz. A rezsiköltségek növekedése nagy problémát fog okozni az 
önkormányzatnak. Csányi Kálmán nagyon alaposan felkészült dátumokkal, jogszabályokkal, sok munkát 
fektetett bele. Örült volna, ha a hitelfelvételnél lett volna ennyire alapos. Ezt már bizottsági ülésen is 
elmondta, ami biztosan eljutott hozzá, mint minden más. Mire gondoltak akkor, amikor a hitelt felvették 
egy 0,5 %-os jegybanki alapkamat mellett, hogy hova fog ez még javulni, mert változó kamatozásura vették 
fel? Minden gondolkozó embert tudta, ha ez változik, akkor csak emelkedni fog, csökkenni nem fog. Erre 
felvették változó kamatozásura. Nem kellett volna felvenni, de értik a politikai motivációt, mindenképpen 
fejleszteni akartak. Ennek most isszák meg a levét, mert a kamat terhek csak nőnek. A ma ismertetett 
számokhoz képest a jegybanki alapkamat újabb 5 %-ot emelkedett, amihez képest számolják ki a BUBOR-
t is. Tehát még növekedni fog 2023-ban ez a terhük is. Amennyiben nem lesz kormányzati segítség az 
önkormányzatoknak, rengeteg önkormányzat fog bedőlni. Ezt őszintén el kell mondani az embereknek, 
mert tudniuk kell, hogy mivel küszködnek, mivel néznek szembe 2023-ban és valószínű, hogy később is. 
 
Mészáros Zoltán (Pusztaszabolcs, Széchenyi I. u. 79/1.): Elmondta, hogy a vesszőparipája a szúnyogirtás 
és a zöld hulladék kérdése. A szúnyogirtással kapcsolatban nagyon hálás, hogy sikerült eljutni arra a pontra, 
hogy az idei évben nem kellett kémiai szúnyogirtást alkalmazni, ami az egyetlen totális mérgezőanyag 
kijuttatása a környezetükbe, ami korlátozza azt, hogy egészséges terményeket tegyenek az asztalra. Annak 
még jobban örül, hogy ez a jövőben is a tervekben van. Nem tudja, mennyibe került a kémiai szúnyogirtás 
az előző években, de az említett 600 ezer forintos összeg összehasonlítható, tehát nem arról van szó, hogy 
nagyságrendekkel nagyobb összegre kellene átállni. Kiemelte, hogy a lakók tehetnek a legtöbbet a szúnyog 
mentes környezetért. Ezeknek az övárkoknak a mocsaras rész lecsapolásában volt szerepük, a mostani 
száraz, aszályos időkben szinte mindig szárazon állnak. Akkor volt a biológiai kezelés is, amikor volt benne 
valamennyi víz. A nyílt vízfelületek, ahol a szúnyogok szaporodni tudnak, azok a kertekben vannak. A zöld 
hulladék témájában megkérdezte, hogy mi a terve az önkormányzatnak az avar kezelésével kapcsolatban, 
mert tavaly volt egy nagy felajánlás, hogy elszállítják a házaktól. Javasolta, hogy ha már nincsen 
kommunális adó, amit ilyen dolgokra lehetne elkölteni, akkor a zöld hulladék elszállítása – azon felül, amit 
a NHK elszállít – legyen fizetős, hogy fedezze azt a költséget, ami az önkormányzatnak pluszban keletkezik 
azáltal, hogy az önkormányzat a saját gépjárművével és közmunkásaival elszállíttatja a zöld hulladékot. 
Ezzel lehetne egy olyan összeget beszedni, ami alapján egy hosszú távú tervet lehetne kialakítani egy 
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önkormányzati hulladékkezelő telep kialakítására, vagy valami hasonló megoldásra, tehát gondolni a jövőre 
és nem csak mindig a pillanatnyi megoldást keresni. Tudja, hogy ez nem egy népszerű javaslat, de szerinte 
az egyetlen járható út, ami nem a nedves avarnak az eltüzelése, amit nem lehet és mégis valamilyen módon 
kivitelezhető lenne, nem terheli módfelett túl azt a kevés közmunkás létszámot, akik most képesek dolgozni 
a város ügyein. 
 
Simonné Zsuffa Erzsébet: Tavaly megoldották a zöld hulladék kérdését, sőt, fontosnak tartották megoldani, 
mert az önkormányzat azt a szabályt hagyta jóvá, amíg lehetett, hogy nem szabad égetni. Most már nem az 
önkormányzat dönt róla, mert hatályba lépett az erről szóló törvény, már nem lehet égetni. Ezzel a 
problémával nagyon egyedül maradtak és mondhatni, kaptak a felkészülésre 1,5 évet, hogy amit nem lehet 
elégetni – gallyakat, leveleket -, a lakók hogyan kezeljék. Nem szerették volna a lakókat egyedül hagyni 
ezzel a problémával. Az önkormányzat semmiféle plusz támogatást nem kapott erre a feladatra, pedig tavaly 
millió nagyságrendű volt a zöld hulladéknak az elszállítása, kezelése. Voltak lakók – többek között 
Mészáros Zoltán és Pálinkás József -, akik segítették a faleveles zsákokat feltenni a gépkocsira és próbáltak 
könnyíteni a közmunkások embertelen munkáján. Tavaly megfogalmazódott benne, hogy ebben nem 
szeretne részt venni, mert 300 négyszögöles házak vannak és nem tudja elképzelni, hogy a lakó a kert 
végében nem tud kialakítani egy komposztálót. Valahol pénz kidobás a közös kasszából, hogy a falevelek 
összegyűjtésével többszáz ezer forintot adjon ki, hogy elhordják a lakótól a leveleket. A gallyazásnál más 
a helyzet, ott be fognak segíteni, a levél elszállításba nem. Ahogy a programjukban is szerepelt, meg fogják 
fontolni a zöld hulladék udvar kialakítását. Erről már tárgyaltak a jegyző úrral, igen nagy elvárások vannak. 
Ezért alkalmazták azt a módszert, hogy begyűjtötték és egy héten belül eltakarították a zöld hulladékot. A 
Vertikál elszállítja a zöld hulladékot úgy, hogy meg tudja venni a lakó a zsákot. Akinek viszont sok fája 
van, a 8 db ingyen kapott zsák nagyon kevés. Nagy probléma, hogy még tavaly is úgy volt, hogy a fagy 
előtt volt az utolsó zöld hulladék szállítás és utána hullott le a falevél. Véleménye szerint, a lakóknak 
érdemes lenne elgondolkozni, hogy a kert végében komposztáljanak. Ez ügyben Mészáros Zoltán tartott 
előadást és lehet, hogy még többre lenne szükség. Megkérdezte, hányan vettek részt az előadáson? 
 
Mészáros Zoltán (Pusztaszabolcs, Széchenyi I. u. 79/1.): Egy házaspár és egy fiatalember érdeklődött csak, 
teljes közöny van ezzel kapcsolatban. 
 
Simonné Zsuffa Erzsébet: Szerinte minél többet beszélnek róla, egyre több érdeklődő lesz. Hozzátette, 
Mészáros Zoltán a várostól több száz zsák falevelet fogadott be, így tehermentesítve az önkormányzatot. A 
közterületen az árkokból kiszedett falevelet is hozzá vitték. A másik nagy segítség Papp György, aki engedi, 
hogy a földjére hordják ki az összegyűjtött falevelet. Arra pénzt nem költenek, hogy elszállíttatják a 
közterületekről, hanem megvannak a segítőik, akik befogadják ezeket a leveleket. 
 
Kátai György: Idén november 3-án szállít utoljára zöld hulladékot a Vertikál. Talán fel lehetne hívni a 
figyelmüket, hogy a fák a lombhullatást akkor még nem fejezik be, mire ők az utolsó fuvart is megteszik, 
hogy esetleg decemberben is lenne egy szállítás. Tudja, hogy nagy gonddal küszködnek ezek a szolgáltató 
vállalatok is. Nyáron nincs olyan lombhullás, ami miatt zöld hulladékot kellene, így talán be lehetne áldozni 
egy nyári zöld hulladék szállítást és decemberre egyet beütemezni. A szomszédjának három diófája van, 
irdatlan mennyiségű levéllel, amit még komposztálni sem lehet. 
 
Simonné Zsuffa Erzsébet: Tavaly jelezték a szolgáltatónak, amikor az első év volt, hogy a fagy előtt 
szállították a zöld hulladékot és utána már nem. Nem foglalkoztak vele, de jelezni fogják újra a problémát. 
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19.41 órakor Simonné Zsuffa Erzsébet polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. 
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