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Jegyzőkönyv
Készült Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2008. május 29-én 16.15 órakor
a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.)
megtartott nyílt üléséről

Jelen voltak:

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

Meghívottak:

Vezér Ákos
Kocsis József
Kiss Kornélia
Gálosné Bicskei Katalin
Bartókné Piller Magdolna
Mihalekné Bartók Mária
Czompó Istvánné
Dr. Szász Károlyné
Adorjánné Bozsódi Irén
Wasserné Ősi Márta
Ármai Gyula
Horváth Éva

jegyző
pályázó
közművelődés-szervező
Pusztaszabolcsi Nyitott Kapu Egyesület elnöke
Zsiráf Óvoda vezetője
Manóvár Óvoda vezetője
József Attila Általános Iskola megbízott igazgatója
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója
Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője
közterület-felügyelő
jegyzőkönyvvezető

Czompó István: Köszöntötte a megjelenteket, az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes, mivel 14 képviselőből 13 fő megjelent. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta
Csányi Kálmán és Csiki Ottó képviselőket.
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
171/2008. (V. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Csányi Kálmán és Csiki Ottó
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
Czompó István: Ismertette napirend-tervezetét. Javasolta, hogy a 19. napirendi pont – nyílt ülés keretében
– a „Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvánnyal összefüggő módosítások” című előterjesztés legyen, így
a meghívóban szereplő 19. napirendi pont 20. napirendi pont lesz.
Csányi Kálmán: Javasolta, hogy megrendezésük sorrendjében tárgyalják a Szabolcs Napok, illetve az
Életmód és Szenvedélyek Napja előkészületeiről szóló tájékoztatókat.

A Képviselő-testület 10 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
172/2008. (V. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg:
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Napirendek előtt:
- Tájékoztató a két ülés közti eseményekről
- Kérdések, interpellációk
Napirend 1. pontja:
József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda intézményvezetői pályázat elbírálása
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző
Napirend 2. pontja:
Tájékoztató a 2008. évi Szabolcs Napok előkészületeiről
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 3. pontja:
Tájékoztató a 2008. évi Életmód és Szenvedélyek Napja előkészületeiről
Előterjesztő: Szőke Erzsébet képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
Napirend 4. pontja:
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2007. évi ellátásának átfogó értékelése
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 5. pontja:
A családgondozói feladatok 2007. évi ellátásának átfogó értékelése
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 6. pontja:
Szociális alapellátások ellenőrzésekor felvetett hiányosságokra javaslat
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 7. pontja:
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 8. pontja:
A József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának kiegészítése
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző
Napirend 9. pontja:
Javaslat a környezet védelméről szóló rendelet módosítására
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző
Napirend 10. pontja:
Útjavítási kérelem
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 11. pontja:
Szilárd burkolatú utak tervezése
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 12. pontja:
Közvilágítás bővítésére vonatkozó kérelem
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 13. pontja:
Talajvízállás megfigyelő kút áthelyezése
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 14. pontja:
Pusztaszabolcsi Helyi Kft. ingatlan bérbevételi kérelme
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 15. pontja:
Fehér Busz Kft. ingatlan bérbevételi kérelme
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 16. pontja:
Társulási Megállapodás módosítása
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 17. pontja:
Petőfi Terem bérleti kérelme
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 18. pontja:
Javaslat illegális hulladéklerakás felszámolására
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 19. pontja:
Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvánnyal összefüggő módosítások
Előterjesztő: Czompó István polgármester
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Zárt ülés:
Napirend 20. pontja:
Javaslattétel elismerő címekre
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
(Zsuffa Tünde képviselő 16.22 órakor megérkezett, a létszám 14 fő.)
Tájékoztató a két ülés közti eseményekről
Czompó István: Április 29-én a Manóvár Óvodában a nevelőtestület, illetve az alkalmazotti közösség
véleményezte az intézményvezetői álláshelyre benyújtott pályázatokat. 30-án volt a ballagás a Szabolcs
Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban, amelyen Csombók Pál alpolgármester képviselte
az önkormányzatot. Május 3-án érkeztek meg Staufenbergből a német kerékpárosok. Megköszönte a
futócsapatnak, hogy ezen az estén vendégül látta a csoportot. 4-én az adonyi pincesoron pinceszeren
vettek részt, este pedig az Önkéntes Tűzoltó Egyesület vendégelte meg a küldöttséget. 5-én a Zsiráf
Óvoda nevelőtestülete, illetve alkalmazotti közössége meghallgatta Kocsis Józsefet, aki az
intézményvezető álláshelyre nyújtotta be pályázatát. 6-án reggel Pernyés István jelezte, hogy visszavonja
az intézményvezetői álláshelyre benyújtott pályázatát, így a Zsiráf Óvodában már nem került sor a
meghallgatására. 8-án a József Attila Általános Iskolában meghallgatták Kocsis József pályázót. Ezen a
napon került sor az e-GO díj átadására, amellyel a honlap működtetésében, kialakításában elismerését
fejezte ki a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége. Az önkormányzat a községi kategória
negyedik helyezettje lett, ami véleménye szerint kiváló eredmény. Az elismerést a jegyző vette át, aki
oroszlánrészt vállalt a honlap kialakításában és működtetésében. Megköszönte a jegyző és azon kollegák
munkáját, akik részt vettek ebben a munkában. Gratulált a jegyzőnek. 9-én a mentőállomás nyílt napot
tartott, amelyen nagyon sok érdeklődő volt és az állomás vezetője úgy nyilatkozott, hogy jövőre is
megrendezik. 9-én a várossá nyilvánítással kapcsolatban telefonon azt az információt kapta, hogy a
szakmai bizottság öt települést javasolt a miniszternek várossá nyilvánítani. Ezzel kapcsolatban ma
délutáni legfrissebb híre az, jelezték, hogy a tegnapi kormányülést követően nagyon jó úton halad a
település a várossá nyilvánítási pályázattal. Ezután felhívta Ecsődi László országgyűlési képviselőt, aki
ezt megerősítette. Véleménye szerint ebben majd csak akkor lehetnek biztosak, ha a köztársasági elnök
aláírja a várossá nyilvánítási dokumentumot. 14-én megtörtént az Arany János utca, illetve a
gyalogátkelőhelyek építésének munkaterület átadása. Az Arany János utcában tegnap elkezdődtek a
munkálatok és várhatóan a jövő hét közepére elkészül az aszfaltos út. A gyalogátkelőhelyek építését
várhatóan hamarosan elkezdik. 15-én virágokat ültettek a Polgármesteri Hivatal környékén és az
emlékpark területén. A virágokból másnapra több eltűnt, de már pótolták és bízik abban, hogy további
lopásokra nem kerül sor. Ezen a napon volt a Szabolcs Napokkal kapcsolatos megbeszélés. 16-án
Velencén vett részt az ercsi vízbázisról vizet kapó térség településeinek tárgyalásán, amelynek témája a
víziközművek tulajdonba kerülésének lehetősége volt. Ez hasonló Esztergom Város Önkormányzatának
kezdeményezéséhez. 17-én tartották a családi napot, amelyre sajnos nem kapott meghívót, így azon nem
vett részt. 19-én ülésezett a Szociális és Egészségügyi Bizottság és a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság.
20-án reggelre betörtek a Hivatalba és a régi irattárból három aljnövényzet tisztítót vittek el és mivel egy
hónappal ezelőtt már egyet elloptak, így most már egy darab sem maradt. Feltételezhetően informálták a
betörőket, hogy hol találják meg a gépeket, ezért külön kérte a nyomozótól, hogy az itt dolgozó közcélú
munkásokat is külön-külön hallgassák meg az őrsön. Ugyanezen a napon volt az Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottság ülése. 21-én az ügyvédnő megküldte a Perkátával létrehozandó
oktatási intézményi társulás megállapodás-tervezetét. Bejelentette, hogy ez évben a vízterhelési díj
15,30 Ft+Áfa/m3. Ezen a napon tartotta ülését a Településfejlesztési Bizottság. 24-én volt a Négy Évszak
Maraton, amelyre 49 fő nevezett. Délután részt vett Besnyőn a falunapon. 27-én megküldték az
ügyvédnek az oktatási intézményi társulás megállapodás-tervezetéről a véleményt. Ezen a napon részt
vett a kistérségi társulási ülésen, ahol döntöttek az orvosi ügyelettel kapcsolatban a munkaszervezet
létszámának egy fővel történő növeléséről. Az orvosi ügyelet ellátásához egy gondnok, illetve titkári
teendőket ellátó személlyel bővítik hétfővel a létszámot. Az ellátandó feladatairól kaptak egy felsorolást,
de azt elolvasva nem támogatta a létszámbővítést. Ezzel a véleményével azonban egyedült maradt. Ezen
az ülésen foglalkoztak a tanuszoda kérdésével is. Elmondta, hogy ez ügyben 2006. október 26-án volt
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Iváncsán egy kihelyezett együttes kistérségi ülés, amelyen minden képviselő-testület döntött arról, hogy
részt kíván-e venni. Akkor a képviselő-testület nem támogatta a javaslatot, de másnap a testület a soros
ülésén megszavazta a támogatást szándéknyilatkozat szintig. 2006. decemberében a soros testületi ülésen
tárgyalták a megállapodás-tervezetet, de azt nem hagyta jóvá a képviselő-testület, illetve úgy döntött,
hogy aktuális időben erre visszatérnek. Az elmondottakból következik, hogy a képviselő-testületnek nincs
együttműködési megállapodása. A többi település polgármesterétől megkérdezte, hogy van-e ilyen
megállapodásuk, de nem igazán tudtak válaszolni rá. Úgy döntött a kistérségi társulási tanács, hogy
bizottságot hoz létre, amelybe minden településről 1 főt delegálnak az önkormányzatok, illetve Iváncsa
Önkormányzata egy független szakértő díjazását biztosítja. Javasolta, hogy a bizottságba Paál Huba
képviselőt, a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság elnökét delegálják az önkormányzat érdekeinek
képviseletére. Ugyanezen a napon utoljára ülésezett jelenlegi formájában a Mezőföldi Híd Leader
csoport, mert a cégbírósági bejegyzés megtörténte után már egyesületként működnek tovább. 28-án
Kiss Kornélia közművelődés-szervezővel egyeztetett a Szabolcs Napok megrendezéséről. Ugyanezen a
napon a jegyzővel meghallgatták a szociális igazgatási előadói álláshelyre pályázókat.
Elmondta még, hogy Staufenberg német testvértelepülés meghívta az önkormányzatot 2008. július 4-5-67-re a landwerhageni labdarúgócsapat megalakulásának 100. évfordulója alkalmából. Javasolta, hogy
Kátai György, Paál Huba, Csányi Kálmán és Tüke László képviselők, illetve a sportkör öt tagja utazzon
Németországba. Felkérte Paál Huba képviselőt, hogy vállalja el a küldöttség vezetését.
Kérte Zsuffa Tünde, Csiki Ottó, Kátai György és Tüke László képviselőket, hogy minél előbb
nyilatkozzanak a honlapra felkerülő adataikról.
Csombók Pál: Tájékoztatásul elmondta, hogy Czöndör Mihály és Ádám László képviselővel végigjárták
azt az utat, amit majd július 16-19. között tesznek meg Kisiratosig és tárgyaltak az ottani
alpolgármesterrel, valamint szálláshelyet kerestek.
Paál Huba: Megkérdezte, hogy a kistérségi társulás munkaszervezetének létszámnövelése mennyi
többletköltséggel jár és megemeli-e a hozzájárulás mértékét?
Czompó István: Nem fogja emelni a hozzájárulás mértékét, mert ezt az összeget a költségvetésbe már
korábban betervezték.
Csányi Kálmán: Egyetértett azzal, hogy Paál Huba képviselőt delegálják a tanuszoda beruházással
kapcsolatban létrehozandó bizottságba, de megjegyezte, nem lenne baj, ha tudnák, hogy mi lesz a
bizottság feladata, illetve megkérdezte, van-e olyan kérdés, amiben az önkormányzat képviselőjének
dönteni kell, vagy javaslatot tenni, továbbá egyáltalán kell-e delegálni a bizottságba tagot?
Czompó István: Szerinte szerencsétlen lenne, ha nem delegálnának tagot a bizottságba, amelynek a
feladata a költségviselés elveinek kidolgozása lesz; döntési joggal nem rendelkeznek a tagok. A
beruházás kapcsán az önkormányzatokra éves szinten kb. 68 millió forint hárulna. Az ügyvédnő
véleménye szerint a szándéknyilatkozat – ami alapján indult a közbeszerzési eljárás – is nyilatkozat, ami
esetleg jogi lépéseket vonhat maga után, vagyis kártérítési igénnyel léphetnek fel, amennyiben valamelyik
önkormányzat nem kíván részt venni a beruházásban.
Szajkó János: Megjegyezte, hogy az első közbeszerzési eljárás meghiúsult, de a következő eljárás előtt
nem kaptak tájékoztatást az önkormányzatok, hogy mennyibe fog kerülni várhatóan a beruházás.
Véleménye szerint felelőtlenség volt a második közbeszerzési eljárás megindítása, mert nem kérdezték
meg a költségviselőket, hogy tudják-e vállalni a költségeket. Számításai szerint évente 17 millió forintot
kellene kifizetni, ezért megfontolásra ajánlotta.
Czompó István: Javasolta, hogy erről a témáról majd a részletek megismerése után beszéljenek. A
bizottság feladata a költségelvek kidolgozása, amelynek azt is tartalmaznia kell, milyen lehetőségek
vannak arra, hogy a bevételeit tudja növelni ez az objektum a használatba adás után, hogy a hozzájárulás
költségeit csökkenteni lehessen.
Csombók Pál: Az építkezést már folyik, ezért egyre nehezebb lesz a helyzet, ha valamelyik testület úgy
dönt, hogy kilép a beruházásból. Ismerve Beloiannisz és Besnyő helyzetét, nem lesznek képesek a
hozzájárulást fizetni, így a többi önkormányzatra még több hárul. Véleménye szerint ez ügyben egy

6
rendkívüli ülést kellene tartani, vagy a kistérséggel tárgyalni. Javasolta, szavazzanak arról, hogy részt
vesznek-e a beruházásban, vagy inkább kilépnek.
Czompó István: Nem javasolta, hogy a mai ülésen bármit is döntsenek ez ügyben.
Csombók Pál: Úgy gondolta, hogy ne most szavazzanak róla, hanem egy rendkívüli ülésen.
Ádám László: A Négy Évszak Maraton kapcsán elmondta még, hogy a versenyen részt vett egy etióp és
egy szlovák versenyző is, így lassan-lassan talán nemzetközivé növi ki magát a versenysorozat.
Csányi Kálmán: Szó volt a perkátai intézménytársulás ügyéről, tehát arról, hogy megérkezett a szakértői
vélemény Pusztaszabolcsról és lesz viszontválasz is. Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban mikor
várható döntés, hiszen ott is eléggé szoros idő ütemterveket kellene betartani, hogy ha valóban komolyan
gondolják ezt az intézménytársulást?
Czompó István: Nem szakértői vélemény érkezett meg, hanem az ügyvédnőnek a megállapodás-tervezete.
Elmondta, hogy az együttes ülés után a jegyzővel felkeresték az ügyvédnőt és ismertették az
elképzelésüket. Véleménye szerint hosszú ideig tartott a megállapodás-tervezet elkészítése annál is
inkább, hogy egy már meglévő együttműködési megállapodást módosítottak. A megállapodás-tervezet
szerdán érkezett, csütörtökön, pénteken átnézték, hétfőn megírták a választ, ami kedden került postára. Az
ügyvédnő a két település polgármesterének és jegyzőjének egyszerre küldte meg a tervezetet. A válasz
megérkezése után, amennyiben szükséges, rendkívüli ülést lehet összehívni. Hozzátette, hogy a várossá
nyilvánítás változtathat ezen a helyzeten, de nem jelenti azt, hogy elutasítják a társulást, azonban az
együttműködési megállapodás jelenlegi tervezetén biztosan módosítani kell.
Vezér Ákos: Elmondta, hogy egy hosszú átszervezési folyamatot kell ennek a társulásnak a kapcsán
lefolytatni. Már elkezdtek olyan eljárási cselekményeket, amelyeket igazából nem kellene megtenni,
mégis lehetetlen lenne, ha most már megvárnák a kész megállapodást és akkor kezdenének pl. oktatási
szakértőt keresni. Véleménye szerint a társulási szerződés készítése kicsit vonatottan halad ahhoz képest,
hogy mennyire sürgősen kellett rendkívüli ülést tartani és elmenni az ügyvédhez. Szerinte egy kicsit
elsietett döntés volt az, amikor ezt az ügyvédet bízta meg az önkormányzat ezzel a munkával. Lehetett
volna egy pár napot hagyni és esetleg egy számára függetlenebbnek tűnő ügyvéddel végeztetni ezt a
munkát. Most már így események után vannak, de lehet, hogy ez károsan befolyásolja ezt a
tevékenységet.
A tanuszodával kapcsolatban elmondta, azt a javaslatot, hogy delegáljon a képviselő-testület ebbe a
bizottságba egy embert, azt el is lehet utasítani. Hogy mi van akkor, ha Pusztaszabolcs nem vesz részt
ebben az előkészítő bizottságban, lesz-e ennek valamilyen káros befolyása a településre, vagy
predesztinálhat egy olyan esetleges későbbi elutasítást, hogy Pusztaszabolcs részt vesz-e ebben a
társulásban.
Czompó István: Még egyszer hangsúlyozta, nem tartaná szerencsésnek, ha függetlenül a döntéstől, nem
vennének részt a bizottságban. Továbbra is javasolta, hogy legyen képviselet az önkormányzat részéről.
Czöndör Mihály: Megjegyezte, hogy a virágosításból sajnos kimaradt a hősi emlékmű környéke, ezért
javasolta, hogy terjedjen ki arra a területre is, mert kötelességük a rendben tartása.
Czompó István: Megkérdezte, úgy ítéli meg, hogy rendetlen a környéke?
Czöndör Mihály: Igen, sajnos.
Czompó István: Kérte Ármai Gyula közterület-felügyelőt, nézze meg, milyen lehetőségek vannak a
kerítésen belüli rész virágosítására.
Ármai Gyula: Elmondta, hogy az emlékműnél évelő virágok vannak, ezért ott nem szoktak egynyári
virágokat ültetni, de a területét tisztelettel gondozzák.
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Czompó István: Szavazásra bocsátotta határozati javaslatát, mely szerint a képviselő-testület megbízza
Paál Huba képviselőt, a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság elnökét, hogy az Iváncsán felépítendő kistérségi
tanuszoda beruházás költségviselési elveinek kidolgozására létrehozandó bizottságban tagként vegyen
részt és képviselje az önkormányzatot.

A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
173/2008. (V. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Paál Huba képviselőt, a
Pénzügyi és Igazgatási Bizottság elnökét, hogy az Iváncsán felépítendő kistérségi tanuszoda beruházás
költségviselési elveinek kidolgozására létrehozandó bizottság munkájában tagként vegyen részt és
képviselje az önkormányzatot.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló polgármesteri tájékoztatót tudomásul
vette.

Kérdések, interpellációk

Szajkó János: Elmondta, polgárőrök keresték meg és kérték, hogy lépjenek az ügyben, ha a Vertikál nem
tudja a szemétszállítást megoldani, akkor jelezze a lakók felé, mert az elmúlt héten két lakótól is ellopták
- a szemétszállítás elmaradása miatt - az utcán éjszakára kint hagyott kukát.
Paál Huba: A Varázslatos karácsony után többen úgy ítélték meg, hogy a Zsuffa család által útjára indított
hagyományt tovább kell vinni a gyermeknapi rendezvényekkel kapcsolatban is. Ebben egyetértés volt
néhányuk között és abban is, hogy teljes egészében civil kezdeményezés, így magukra vállalták a
megszervezését és biztosították az anyagi fedezetet is. Szombaton a Művelődési Ház udvarán lesz ez a
program délelőtt 10 órától és nagy szeretettel várják a képviselőket is. Elmondta még, lesújtotta, hogy
megkérdőjelezték a tisztességüket, a becsületüket és elhangzott az, hogy miért költik a község pénzét, a
közpénzt, miért nem a közművelődés-szervező szervezi és az, hogy ez a három ember 2010-re
kampányol. Nem közpénzből, magánpénzből szervezték, nagyon sok támogatójuk van, nagyon sokan
vállalták azt, hogy programokat, bemutatókat tartanak. Véleménye szerint ezért lettek képviselők, hogy a
községért, a községben élőkért dolgozzanak. 1990 óta jó néhány kampányt vezetett, de neki a kampány
nem ez. Kérte, ha bármelyiküknek is gondja, problémája van a másikkal, akkor először kérdezzen és ha
nem kielégítő a válasz, akkor próbáljanak utánajárni. Kikérte magának ezeket a hátulról jövő
feltételezéseket. Nem kell elmenni a közművelődés-szervezőhöz, vagy felhívni a polgármestert. Fel kell
hívni azokat, akik ezt a programot szervezik. Ha ez így megy tovább, akkor nemcsak a testületben lesz
baj, hanem a megítélésükben is, mert a testület nem azért van, hogy a képviselők egymást piszkálják,
hanem azért, hogy a faluért, az itt élő emberekért dolgozzon.
Csányi Kálmán: Múlt hét csütörtökön Dunaújvárosban befejeződött „A munka világa és a Dunaújvárosi
Főiskola közötti kapcsolatos erősítése a Dunaújvárosi Kistérségben és Közép-dunántúli Régióban” című
pályázat, amely pályázati programnak részese volt a Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány.
Tavalyi ilyenkor elmondta, hogy a munkaerő felméréssel kapcsolatban 500 kisgyermekes anyuka, illetve
kismama kérdezése történt meg, amelynek első adatai egy kiadványban szerepelnek. Egy-egy kiadványt
átadott a polgármesternek, a jegyzőnek, az alpolgármesternek és a Településfejlesztési Bizottság
elnökének, hogy az abban szereplő adatokat tudják használni, alkalmazni akkor, amikor
munkahelyteremtésről van szó. Ez az első adatbázis és bízik abban, hogy további feldolgozások is
készülnek. Tájékoztatásul elmondta, hogy a pályázat miatt likviditási gondok voltak az alapítványnál, de
sikeresen túlélték. Úgy gondolja, ezek az adatok talán segítik majd Pusztaszabolcson a
munkahelyteremtés lehetőségét.
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Zsuffa Tünde: A Paál Huba képviselő által elmondottakhoz hozzáfűzte, hogy az ő fülébe is eljutottak
ezek a csúnya vádak, illetve pletykák, de inkább arra válaszolna annak a képviselőnek, aki felhívta a
polgármestert és felkereste a közművelődés-szervezőt és megkérdezte, illetve felelősségre vonta, hogy
miért nem ő szervezi meg a gyermeknapot, miért ők. Amikor az Elvarázsolt karácsonyestet
megszervezték, akkor itt volt Dévai Nagy Kamilla művésznő, aki elmondta, hogy van egy gyerekműsora
is. Innen jött az ötlet, hogy ezt megszervezzék. Felkereste a közművelődés-szervezőt és mondta neki, ha
gondolja, akkor ezt nagyon szívesen hárman megszervezik úgy mint az Elvarázsolt karácsonyestnek egy
gyermekműsorát. Megragadta az alkalmat és köszönetet mondott Kiss Kornéliának az önzetlen
munkájáért, hogy szabadidejét, hétvégéjét rájuk áldozta, mert nagyon sok szervezést levett a vállukról, de
ezt nem munkaidőben végezte és az Elvarázsolt karácsonyesten is nagyon sokat segített.
Czompó Istvánné, a József Attila Általános Iskola megbízott igazgatója: Köszönetet mondott az általános
iskola tanulói és dolgozói nevében Szőke Erzsébet képviselőnek és Gálosné Bicskei Katalinnak, a
Pusztaszabolcsi Nyitott Kapu Egyesület elnökének, akik lehetővé tették, hogy az iskolából május 20-án
40 tanuló és két pedagógus eljusson egy budapesteni kirándulásra. A program a parlament megtekintése
volt, az Egészségügyi Minisztériumba, a Nemzeti Bankba és a Bazilikába jutottak el. Ez eredetileg úgy
indult, hogy a rászoruló gyerekek utazhassanak, de végül olyan kompromisszumot kötöttek, hogy ne a
rászoruló gyermek menjenek, inkább azok a tanulók, akik egész évben sokat tettek, tehát jutalom
kirándulás volt számukra. Köszönetet mondott Zsuffa Tünde képviselőnek, aki a tiszteletdíját felajánlotta,
így az iskola szinte minden ablakára sötétítő függönyöket tudtak vásárolni, aminek nagy hasznát vették,
mert a tegnapi kompetencia mérés idején viszonylag hűvösebb termeket tudtak biztosítani.
Czompó István polgármester megadta a szót Gálosné Bicskei Katalinnak, a Pusztaszabolcsi Nyitott Kapu
Egyesület elnökének, aki elmondta, hogy várta a meghívót a családi napra, de mivel a polgármester sem
kapott, ezért nem szól, hogy legalább a civil szervezetek kaphattak volna. A gyermeknapi rendezvényen
részt vesz az egyesület, mert a gyermekek az elsők.
A testület megítélésével kapcsolatban megjegyezte, jobb lenne, ha egyetértés lenne és nem pedig
szurkálódások, piszkálódások.
Elnézést és bocsánatot kért, hogy a népszavazáson a jelölés ellenére visszamondta részvételét, de a
választás előtt két nappal orvosai rosszindulatú gyógyíthatatlan, operálhatatlan daganatot állapítottak
meg. Azért mondta ezt el, hogy aki pletykálkodik, felhív másokat rosszindulatból, nem tájékozódik,
szégyellje magát.
Vezér Ákos: Tájékoztatásul elmondta, hogy a népszavazással kapcsolatban van a honlapon egy
beszámoló a választási tevékenységről, amelyben név nélkül szerepel, hogy egy személy egészségügyi
okból nem tudott részt venni. Igaz, hogy a tízoldalas dokumentumból ez csak egy fél mondat, de az
információ elérhető.
Czompó István: Elmondta, a Vertikál Zrt. kérte, hogy jövő héten szerdán a szemétszállítással
kapcsolatban tárgyaljanak, amelyen rajta kívül részt vesz a jegyző, a Településfejlesztési Bizottság
elnöke, a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság elnöke és a műszaki előadó. Ezen az egyeztetésen megemlíti a
Szajkó János képviselő által felvetett problémát.
Megköszönte Csányi Kálmán képviselő tájékoztatását és bízik abban, hogy az adatok összegyűjtése nem
csak időtöltés volt az azzal foglalkozóknak, hanem hasznos és felhasználható lesz.
Gálosné Bicskei Katalin felszólására válaszolva megjegyezte, szomorú, hogy ilyen probléma miatt nem
tudott részt venni a népszavazáson.
Mivel egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért rátért az 1. napirendi pont tárgyalására.

Napirend 1. pontja:
József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda intézményvezetői pályázat elbírálása
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző

Czompó István: Köszöntötte az intézményvezető álláshelyre pályázatot benyújtó Kocsis Józsefet.
Elmondta, hogy a jogszabályban meghatározott fórumok véleményezték a pályázatot, amelyről készült
jegyzőkönyvek az előterjesztés mellékletét képezik. Valamennyi bizottság megtárgyalta a témát és
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javasolták Kocsis József intézményvezetői kinevezését. Elmondta, hogy a Településfejlesztési Bizottság
nem találkozott személyesen a pályázóval, de a mai ülésen feltehetik kérdéseiket.
Megkérdezte Kocsis Józseftől, hogy kiegészíti-e pályázatát a bizottsági ülésen elhangzott kérdések,
vélemények alapján?
Kocsis József pályázó: Nem kívánta kiegészíteni pályázatát. Megjegyezte, hogy ilyen alapos és minden
bizottságra kiterjedő pályázati elbíráláson még nem volt, ahol minden fórum kíváncsi volt a személyére.
Úgy gondolja, ahogy a képviselő-testület igen alaposan gondolkodik a település jövőjéről.
Csányi Kálmán: Véleménye szerint továbbra is fontos kérdés, hogy július 1-től munkába tud-e állni,
illetve elengedi-e a jelenlegi munkahelye? Megkérdezte, ha létrejön Perkátával az intézményi társulás,
akkor vállalja-e az intézményvezetői feladatok ellátását?
Kocsis József pályázó: Elmondta az, hogy július 1-jén munkába tud-e állni, a jelenlegi munkáltatóján
múlik. Megemlítette, hogy a jelenlegi munkahelyének önkormányzata is megállapodás-tervezetet
készíttetett egy ügyvéddel társulás létrehozásáról és az ügyvéd ugyanazt a hibát vétette, mint amit a
polgármester említett. Egyetértett a jegyzővel abban, hogy nagyon rövidek a határidők, mert ha a társulást
létre akarják hozni, akkor szeptember 1-ig meg kell kötni a megállapodást. Ha június végére az ügyvédnő
nem készül el a társulási megállapodással, akkor nem lesz meg a társulási tanács jóváhagyása, így nem
léphet életbe a megállapodás. Többször is említette, mivel ilyen irányú tevékenységet végez, illetve
bejegyezett szakértő, nem látja akadályát, ha a másik település is elfogadja, hogy a közös intézményt
vezesse, ha arra sor kerül, akkor le kell ülni és megegyezni a részletekről.
Czompó István: A július 1-jei munkába állással kapcsolatban két lehetőség van. Az egyik szerint
áthelyezéssel érkezik, amelyhez a két munkáltatónak a megállapodása szükséges. Megkérdezte, ha a
jelenlegi munkáltató ehhez nem járul hozzá, akkor hajlandó lesz-e felmondani? Bízik abban, hogy sikerül
megegyezni, mert szükség van a július 1-jei munka kezdésre az intézmény összevonás miatt, amely
kapcsán az átszervezések, struktúra kialakítás miatt a személyi kérdésekben július 15-ig dönteni
szükséges arról, hogy kinek szűnik meg a munkaviszonya.
Kocsis József pályázó: Már említette a munkáltatójának, hogy távozik és a polgármester nem jelezte,
hogy akadályt gördítene ez elé. Szeretné, ha közalkalmazotti áthelyezéssel működne a munkaviszony
létesítése, de nyilvánvaló, hogy a jelenlegi munkahelyén le kell mondani, lezárni a tanévet és elszámolni
mindennel. Elgondolása szerint a tanév zárásánál hozná teljes mértékben nyilvánosságra és jelentené be.
Czompó István: A képviselők figyelmébe ajánlotta, hogy az előterjesztés határozati javaslata kiegészült a
mai napon kiosztott határozati javaslat szerint, amely tartalmazza a bér összegét és az egyéb
költségtérítéseket is.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot és elrendelte a név szerinti szavazást.
A Képviselő-testület név szerinti szavazással (jegyzőkönyv mellékelve) 14 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
174/2008. (V. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartásban lévő
József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14.)
intézményvezetői feladatainak ellátásával öt évre, 2008. július 1-től 2013. július 31-ig Kocsis Józsefet
bízza meg. Az intézménybe határozatlan időre – három hónap próbaidővel – tanárnak kinevezi. Az
intézményvezető illetményét 217.509,- Ft-ban (garantált illetmény: 197.735,- Ft + a 138/199. (X. 8.)
Korm. rendelet 14/A. §. (2) bekezdés a) pontja alapján 10 % illetménykiegészítés 19.774,- Ft), vezetői
pótlékát a pótlékalap 300 %-ában 60.000,- Ft-ban határozza meg.
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Kocsis József részére munkába járáshoz
költségtérítést állapít meg a következő formában:
- Jogosult a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdés bb) pontja
alapján 9,- Ft/km adómentes munkába járási költségtérítésre.
- Adóköteles munkába járási költségtérítésként bruttó 27,21 Ft/km költségtérítést biztosít.
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Kocsis József a pusztaszabolcsi oktatási-nevelési intézmény telephelyei között a munkavégzéssel
összefüggő kiküldetési útiköltségként maximum havonta 200 km saját gépjármű-használatot számolhat el.
A Képviselő-testület a József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda 2008. évi intézményi
költségvetés (öt hónapra) személyi juttatás előirányzatát 759.000,- Ft-tal, a személyi juttatás járulékai
előirányzatát 201.000,- Ft-tal, a dologi kiadás előirányzatát 37.000,- Ft-tal megemeli. Az önkormányzat
általános tartalékát 997.000,- Ft-tal csökkenti.
A Képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy a költségvetés-módosítást terjessze be.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Czompó István: Gratulált Kocsis Józsefnek a kinevezéshez és kívánta, hogy - különösen az első évben megtalálja a megvalósításhoz azokat a partnereket, akik segíteni tudnak. Elmondta, hogy felveszi a
kapcsolatot a polgármesterrel az áthelyezés ügyében az idő rövidsége miatt. Kérte, hogy ne csak július 1jén kezdjen el ismerkedni a körülményekkel, hanem előbb. Mivel a meghallgatások során többször
felvetődött a szabadságok kivételének témája, ezért javasolta az intézményeknek, hogy július 1-jén senki
ne menjen szabadságra, mivel júliusban dönteni kell arról, hogy kit küldenek el és a dolgozót nem
levélben kell értesíteni, hanem személyesen. A meghatározott struktúrán a képviselő-testület nem kíván
változtatni és a határidőkhöz is tartania kell magát az intézménynek.
Kocsis József pályázó: Megköszönte a képviselő-testület egyhangú bizalmát. Tisztában van azzal, hogy
nem lesz könnyű a feladata és nagy munka lesz. Ez az egyhangú döntés abban ösztönzi, hogy ha most
egyhangúlag támogatták, akkor a későbbiekben is támogatni fogják, illetve meg fognak egyezni, ha arra
kerül a sor. Nyilvánvaló, hogy amit kell, azt meg kell lépni, ez elkerülhetetlen. Megpróbálja úgy
összeegyeztetni a dolgokat, hogy július 1-je előtt informálódni tudjon. Egyeztetni fog a polgármesterrel,
hogy mikor tud jönni, illetve beszélnie kell az iskola jelenlegi vezetőjével, hogy megismerje az
intézményeket.
Czompó István polgármester 17.37 órakor szünetet rendelt el. A Képviselő-testület ülése 17.54 órakor a
2. napirendi pont tárgyalásával folytatódott.

Napirend 2. pontja:
Tájékoztató a 2008. évi Szabolcs Napok előkészületeiről
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: A témát az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság, a Pénzügyi és Igazgatási
Bizottság és a Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta. A Pénzügyi Bizottság javasolta, illetve
kérte, hogy a testületi ülésre készüljön el az ez idáig ismert programtervezet és költségtervezet a várható
és a rendelkezésre álló pénzügyi források feltüntetésével. Ez a kiegészítés elkészült és ma kiosztásra
került. A bizottság javasolta továbbá, hogy a polgármester a közművelődés-szervezővel és a
Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány elnökével tisztázza a 2008. évi Szabolcs Napok
programjainak pénzügyi finanszírozását és előkészítését. Az egyeztetésre sor került múlt héten kedden.
Az első oldalon található költségvetés-tervezet összegeiről tegnapelőtt tárgyalt a közművelődésszervezővel és beszéltek arról, megnézik, hogy milyen költségeket tudnak kivenni és megpróbálják a
mínuszos összegeket megszüntetni. A második oldalon már kevesebb a hiány és a harmadik oldalon még
kevesebb összeg van mínuszban. Az önkormányzati költségvetés áttekintése után úgy gondolja, ki tudják
venni a fogadásra tervezett 200 ezer forintos önkormányzati kiadást, hiszen át tudják csoportosítani a
külkapcsolatokra tervezett összegre, viszont ott nagyobb mennyiségű pénz van azzal együtt, hogy a
staufenbergi utazás is bele van kalkulálva, illetve még tisztázni kell, hogy hány fős protokoll küldöttség
meg Kisiratosra júliusban, viszont ez is betervezésre került egy hozzávetőleges összeggel. Ezen kívül még
a Szabolcs Napokon megjelenő partnertelepülési küldöttség létszámát nem ismerik, de a tavalyinak a
dupláját vették számításba. Tavaly lényegesen magasabb volt a költségvetés, de pályázaton is sikerült
pénzhez jutni, így növelni tudták a tervezett összeget. Az idén erre nincs lehetőség, a Szabolcs Napok
rendezvényeire nem nyújtottak be pályázatot. Tudomása szerint az Életmód és Szenvedélyek Napja
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megrendezéséhez kettő pályázat benyújtásra került, egy pedig még folyamatban van. A 3. költségvetéstervezetet tekintve gyakorlatilag már nincs is mínusz. El lehet gondolkodni azon, hogy a költségvetés
módosításával keletkezett plusz 70 ezer forintot esetleg egy korábban törölt program megrendezésére
fordítsák.
Paál Huba: A programok között szerepel a János vitéz, ugyanakkor a Szabolcs Napok költségvetésében
fel kellene tüntetni, még akkor is, ha a forrása a közművelődési keretből biztosított.
Kiss Kornélia közművelődés-szervező: A költség átcsoportosítással, részben maradványból biztosítható.
Paál Huba: Megkérdezte, ez azt jelenti, hogy a Szabolcs Napok valódi, reális költségvetésében tekintettel
kell lenni erre a színi előadásra is? Honnan tudja az önkormányzat által jóváhagyott közművelődési
támogatásból átcsoportosítani, vagy biztosítani az 570 ezer forintot? Így a közművelődési programtervben
felsoroltak nem valósíthatók meg? Ha valóban megoldható a 200 ezer forint kivétele, akkor a bevételi
oldalon nincsen rizikó csak 35 ezer forint. Ha a 200 ezer forintos bevétel megvalósul, akkor már pozitív
szaldó lesz. A koncertnek a 200 ezer forintos bevétele, illetve amennyivel kevesebb jön be, az fedezhető
ebből, ezért javasolta, hagyják meg a plusz 70 ezer forintot, mert nem lehet tudni, hogy milyen költségek
merülnek még fel. Véleménye szerint a költségvetésben szereplő bizonyos programoknál –
orgonakoncert, Csipesz buli – dupla finanszírozás van, mert ezeknek a szervezeteknek az önkormányzat
valamikor támogatást adott, ezért szeretné tudni, mi az a plusz, amire akár az alapítványtól, akár a
Szabolcs Napok költségvetéséből plusz támogatást kérnek?
Kiss Kornélia közművelődés-szervező: Bizottsági ülésen is elmondta, hogy februárban, illetve húsvétkor
is elmaradt egy-egy előzetesen betervezett műsor, így azok költsége megmaradt, illetve az őszi színházi
estre fordítandó 340 ezer forintot csoportosította át ide, továbbá reményei szerint ebben az összegben,
illetve egy másik, kisebb költségvetésű produkciót az ősszel meg tudnak valósítani, aminek a fedezetét a
Petőfi Terem bérbeadásának bevételéből befolyó összegek nagyrészt biztosítanák.
Csányi Kálmán: A Szabolcs Napok idén 10. alkalommal kerül megrendezésre. Elég nehezen alakult az
első évben és az azóta kialakult szisztéma szerint működik. Minden évben a nyilvánosság előtt történt a
dolog, amelyből nagyon jól lehetett látni, melyek azok az összegeket, amelyeket az önkormányzati
kiadásokból fedeztek. A jegyzőnek szintén volt olyan kérése, hogy látszódjon, melyek azok a
tevékenységek, azok a programok, amelyeket az önkormányzat finanszíroz és melyik az a programrész,
amelyet nem az önkormányzat, hanem az önkormányzat és az alapítvány kölcsönös segítségével az
alapítvány finanszíroz. Ennek megfelelően jól átlátható, hogy különböző pénzek, amelyek érkeznek az
alapítványhoz, mire, hogyan lettek felhasználva, nincsenek külön magánpénzek ezekben a részekben.
Ebben az évben az a különlegesség, újdonság, hogy szerencsére a Szabolcs Napok megszervezéséhez van
egy közművelődés-szervező, aki segíti a Szabolcs Napok kialakítását. Ennek az új évnek az a
következménye, hogy együtt kell dolgozni, meg kell tanulni az időpont egyeztetést, talán ez az oka annak,
hogy három táblázat érkezett a képviselő-testület elé. Az első táblázatban az álmokat fogalmazták meg pl.
benne szerepel a gyermekműsor, mert a gyermekek fontosak és a gyermekek számára fontos, hogy
programokat szervezzenek, ezért szerepelt az első program-tervezetben az 55 ezer forintos tétel és amikor
az egyeztetés során azon gondolkodtak, hogyan lehetne a költségeket lefaragni, akkor ez a harmadik
költségvetés került a képviselő-testület elé. Úgy gondolja, hogy erre szükség volt. Megkérdezte Paál
Huba képviselő, hogy miért ilyen utolsó pillanatban készülő költségvetésekről beszélhetnek? Elmondta,
kicsit húzta az időt és várta, hogy eljöjjön a május, mert nagyon fontos volt tudnia, hogy helyi pályázója
lesz-e az összevont intézménynek vagy nem, mert attól függően tudják ezeket a feladatokat megbeszélni,
megszervezni, koordinálni. Amikor ez kiderült, utána, jó két hete ülésezett a szervező bizottság
ugyanazzal a szisztémával mint az elmúlt kilenc évben. Paál Huba képviselő kérdésére válaszolva
elmondta, emlékezete szerint a Csipesz Egyesület esetében nem dupla finanszírozásról van szó, mert a
Csipesz Egyesület beadott egy pályázatot, amelyben elég pontos programokat írt le és amikor arról volt
szó, hogy mekkora összeget kapjanak, akkor talán Paál képviselő úr javaslatára történt jelentős
csökkenés, miközben volt olyan sport egyesület, amely lemondta a részvételét és ugyanennek az
egyesületnek a támogatási összege jelentősen meg lett emelve. A Csipesz Egyesület nem a Szabolcs
Napokon lévő programjára kérte az önkormányzattól a pénzt és ugyanúgy az orgonakoncert esetében 12
orgonakoncertre kért az egyházi képviselő-testület támogatást az önkormányzattól és ez a 13., amely ilyen
módon van finanszírozva. Lehetséges, első látásra úgy tűnik, hogy ugyanannak a tevékenységnek a két
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oldalról történő finanszírozását végzi el az önkormányzat, de először is nem az önkormányzat, hanem az
alapítvány adja ezeket az összeget és nem történik ebben az esetben keresztfinanszírozás. Javasolta, hogy
a 70 ezer forintot a gyermekműsorra fordítsák, amely az eredeti tervezetben még 55 ezer forint összegben
szerepelt. A két ülés közötti időszakról szóló tájékoztató közben nagyon szépen elhangzott, hogy
mennyire fontosak a gyerekek, mennyire fontos, hogy számukra gyerekműsorokat szervezzenek, talán itt
lenne a lehetőség, hogy ezt a programot ne húzzák ki a Szabolcs Napokból.
Czompó István: Csatlakozott ahhoz, hogy nagyon fontosak a gyermekek, de javasolta, hogy két gyermek
programot ne szervezzenek egy időben.
Csányi Kálmán: Elmondta, a tájékoztató nem egy pontos forgatókönyvet tartalmaz, hanem körülbelüli
tervezet, hogy az előzetes tervek szerint milyen költségek merülnek fel. A programok véglegesítése,
pontosítása június végén szokott megtörténni, ennek megfelelően még lehetnek új programpontok,
amelyek beépülhetnek a programba.
Csombók Pál: A Csipesz Egyesület szombat délutáni programjában is látott barantát, ezért megkérdezte
Kiss Kornélia közművelődés-szervezőt, hogy szükséges-e mindkettő program?
Kiss Kornélia közművelődés-szervező: Nem látta a Csipesz programját annak ellenére, hogy Radics
Anikótól e-mailben kérte, küldje meg azt a tervezés miatt. Amikor a programról beszéltek, amiben a
baranta is szerepelt, akkor az Anikó még nem tudta megmondani, hogy egyáltalán a kapcsolat az általa
megkeresett barantásokkal létrejött-e, mert semmi módon nem reagáltak rá. Ő viszont közben beszélt a
székesfehérvári Hunyadi Baranta csoporttal, akik 20 ezer forint engedményt tudnak adni, tehát 80 ezer
forintért jönnek el. Megismételte, hogy a Csipesz programját nem ismeri.
Csombók Pál: Kérte, hogy ez ügyben egyeztessenek.
Paál Huba: Csányi Kálmán képviselő felszólalására reagálva megjegyezte, nagyon jól tudják, hogy mikor
vannak Szabolcs Napok, ezért az orgonakoncertet úgy kellett volna megrendezni, hogy az beleférjen a
tizenkettőbe. Ezért mondta, hogy dupla, plusz finanszírozása van bizonyos programoknak: önkormányzati
és alapítványi. Megkérdezte, biztos-e a 400 ezer forintos támogatás? Ha az a válasz, hogy igen, akkor
kevesebb aggálya van, viszont akkor még mindig ott van a 235 ezer forint levegőben lógó bevétel. A ma
kiosztott költségvetés-tervezetet szerette volna látni a Pénzügyi Bizottság, mert az előző tervezetből nem
láthatták, hogy megszervezhetők-e a programok. Javasolta, ha ki is veszik a 200 ezer forintot a
reprezentációból, a végösszeget hagyják így az önkormányzati szinten, mert akkor nagyobb garanciát lát
arra, ha valami nem teljesül, akkor még mindig van egy biztonsági szelep.
Kátai György: Elmondta, hogy nem szeretne a programszervezésbe bele avatkozni, de megkereste a 90-es
évek pusztaszabolcsi sikeredzője, hogy az akkori csapat szívesen játszana futballmérkőzést a mostani
„öregfiúk” csapatával. Nagyon örül annak, hogy kultúrára szánt összegből finanszíroznak esti színházi
előadást, aztán 200 ezer forintot kivesznek ebből a büdzséből és állják a nemzetközi kapcsolatok terhére,
viszont annyira valószínű a dolog, hogy gondolkodni kellene a finanszírozásán a várossá avatási
ünnepségnek. Ha azt mondják, hogy elő lehet teremteni rá a pénzt, akkor egyetért mindezekkel a
javaslatokkal, tehát hogy egyfelől finanszírozzák az előadást a kultúrára, közművelődésre szánt pénzből,
másfelől pedig vegyék ki a 200 ezer forintot a nemzetközi kapcsolatok terhére.
Czompó István: Javasolta, hogy a futballmérkőzést a szervezőkkel kell megbeszélni. Elmondta,
foglalkoztatja a gondolat, ha Pusztaszabolcs város lenne, akkor mit lehetne tenni. A napokban megkereste
egy cég, amely Adony, Iváncsa és Besnyő településeknek készített egy 20-22 oldalas kiadványt a város,
vagy a falu történetéről, egyéb adatairól. A minimális rendelési érték ezer darab, amely 150 ezer forintba
kerülne, illetve a következő ezer darab 100 ezer forintért megrendelhető. Most ott tartanak, hogy csak a
mennyiség kérdéses és elképzelhető, hogy a június ülésre készül egy előterjesztést az anyagi lehetőségek
figyelembevételével, mert ha város lenne a település, akkor a testület jóváhagyásával az említett
kiadványból minden ingatlan kaphatna ingyen. Ha városi rangot kap a település, akkor azt a Szabolcs
Napok megnyitójával kapcsolnák össze és nem az országos hagyományoknak megfelelően augusztus 20ával, bár ezen is lehet gondolkodni. A Szabolcs Napok programjainak megbeszélésénél is már szóba
került, hogyan szerveznék a protokolláris részt. A közművelődés-szervezővel már beszéltek arról, hogy
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egészen más jellegű műsort kell készíteni egy városavató és Szabolcs Napok megnyitó együttes
műsorának, mint egy „hagyományos” Szabolcs Napok megnyitójára, jól lehet azt is 10. alkalommal
rendezik meg. Ha szükség van a költségvetés módosítására, akkor csak a tartalék terhére tudják
biztosítani a fedezetet.
Vezér Ákos: Elmondta, úgy hallani egyre több helyről, nagy esélye van Pusztaszabolcsnak, hogy végre
megkapja a városi címet. Mindenképpen nagy öröm, nagyon sokat dolgozott a Hivatal, sok év alatt ezen a
projekten. Ismeri a polgármester terveit a két rendezvény összekötésével kapcsolatban. Az alapítványi
kiadásokkal kapcsolatban az orgonakoncert érdekes dolog, mert tudomása szerint az önkormányzat ad
finanszírozást az orgonakoncert sorozatra. Tudja, hogy nem 40 ezer forint egy koncert költsége, hanem
adott esetben esetleg több, ha olyan előadó jön, de abban az esetben nincs kettős finanszírozás, ha ez egy
plusz koncert.
Csányi Kálmán: A 200 ezer forintos bevételt előzetes kalkuláció alapján háromszáz fizető nézővel
számolták: 200 felnőttel és 100 gyermekkel. Véleménye szerint a Bon-Bon nevű együttesre ennyien el
fognak jönni. Remélik, hogy az Eddának a nézőszámát fogják megdönteni és akkor négyszázezer forint
lesz ez az összeg. 400 ezer forintot terveztek szponzorokra és támogatókra. Mindannyian tudják, hogy a
Stadler kiesett a potenciális támogatók közül, illetve a gazdasági helyzet jóval nehezebb, mint az elmúlt
időszakban, ezért a tavalyi összeghez képest 150 ezer forinttal kevesebbet tervezett. A tavalyi összegből
az alapítványnál megmaradt 132.990,- Ft, amely összeget a Szabolcs Napokra fordítja az alapítvány és
nem pedig másra.
Czompó István: Ha a 400 ezer forint nem jönne össze, csak kevesebb, akkor fel tudja-e vállalni az
alapítvány, hogy az onnan kieső összeget biztosítja?
Csányi Kálmán: Szerencsére Pusztaszabolcs adózó lakossága az 1 %-okkal támogatja az alapítványt, így
ebből tavaly 270 ezer forint bevétel keletkezett, aminek jelentős részét a községtörténeti füzetek el
szokták vinni és a vasutas virágosláda kialakítása is ebből az összegből ment. Nincs túlköltés az első
félévben ebből a keretből, hogy egyfajta likviditást biztosítson a Szabolcs Napoknak, ha véletlenül
ilyesmi történne, de reméli, hogy nem fog. Úgy gondolja, a 400 ezer forint olyan tervezés, amely
remélhetőleg meg fog valósulni.
Paál Huba: Javasolta a Szabolcs Napok 2. számú módosított költségvetésének módosítását úgy, hogy az
önkormányzati kiadások oszlopból vegyék ki a fogadásra tervezett 200 ezer forintot, de minden más
maradjon, így a kiadások végösszege 1.330 ezer forint lesz; a bevételi résznél hagynák meg az 1,2 millió
forintot, ami így a 200 ezer forint bevétellel együtt 1,4 millió forint lenne, így a különbözet +70 ezer
forint, amit hagyjanak ott tartalékként, ha bármi adódik, akkor ez az összeg rendelkezésre álljon. Az
alapítvány pedig majd eldönti, hogy vagy 19 ezer forinttal megemeli a bevételi oldalát, vagy 19 ezer
forinttal csökkenti a kiadásokat, vagy felvállalja az összeget és így a bevétel összesen ennek megfelelően
egyenlegbe hozható.
Czompó István: Csatlakozik ahhoz a javaslathoz, hogy a korábbi tervezetben szereplő 55 ezer forintos
gyermekműsort tegyék vissza a programok közé és akkor 15 ezer forint plusz maradna a végén.
Véleménye szerint hiú ábránd, hogy az Edda koncert látogatottságát eléri a Bon-Bon együttesé, bár
reálisnak tűnik a tervezett összeg. Javasolta, hogy kevesebb tiszteletjegyet osszanak szét, mert az is
befolyásolja a bevétel alakulását.
A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
175/2008. (V. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a 2008. évi Szabolcs
Napok programjainak előkészületeiről készült tájékoztatót.
Felelős: Csányi Kálmán, az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság elnöke
Kiss Kornélia közművelődés-szervező
Határidő: azonnal
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Napirend 3. pontja:
Tájékoztató a 2008. évi Életmód és Szenvedélyek Napja előkészületeiről
Előterjesztő: Szőke Erzsébet képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

Czompó István: A témát a Szociális és Egészségügyi Bizottság, az Oktatási, Közművelődési és Sport
Bizottság és a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság tárgyalta. A bizottságok javasolták az előterjesztés
határozati javaslatának elfogadását.
Paál Huba: Javasolta, gondolják át, hogy az egyenlő bánásmód tekintetében a rendezvények egyféle
elbírálásban részesüljenek és reméli, hogy ez a közművelődési kasszában is érvényesítésre kerül.
Kiss Kornélia közművelődés-szervező: Elmondta, hogy a Szociális Bizottság elnökének felajánlotta az
Életmód Napokhoz a gyermek előadás megfinanszírozását.
Szőke Erzsébet: Igen, erről valóban beszéltek. Mivel még csak tájékozódnak a gyermekprogramokról,
ezért még nem tudják, hogy mennyibe fog kerülni.
Csányi Kálmán: Nem értette a Pénzügyi Bizottság elnökének azt a kifejezését, hogy „egyenlő elbánás”.
Nem érti, ez hogyan kapcsolódik ide, mert mindkettő rendezvény az önkormányzat által szervezett
rendezvény. 1999-ben úgy döntött az akkori képviselő-testület, hogy a Szabolcs Napok
rendezvénysorozat legyen megszervezve, utána pedig egy évre rá arról döntöttek, hogy augusztus 20-hoz
kapcsolódóan valamiféle rendezvényt szerveznek, amely leköti a Pusztaszabolcson lévő felgyülemlő
energiákat. Az eredeti tervekhez képest úgy tűnik, hogy egy másik programsorozatról van szó és nem
pedig az, hogy az augusztus 20-hoz kapcsolódó programok a szabadidő eltöltésében segítsenek. Azt
javasolta tavaly, amikor a Szabolcs Napokat értékelték, hogy előbb-utóbb el kell dönteniük, tud-e az
önkormányzat egyszerre két ilyen nagy rendezvénysorozatot finanszírozni. Szerinte 600 ezer forintból
meg lehet szervezni egy olyan rendezvénysorozatot, ami kifejezetten az Életmód és a Szenvedélyek
Napjához kapcsolódik. Elmondta, jobban örült volna, ha augusztus 20-hoz jobban kapcsolódik ez a
program-tervezet, de mivel le vannak már kötve mindenféle ilyen típusú rendezvények, ezért meg fogja
szavazni a tájékoztatót, csak szerette volna azt a még 2000 környékén elfogadott elképzelést visszahozni,
hogy ne egymással versengő programokról legyen szó, mint ahogy a Pénzügyi Bizottság elnöke mondta,
hanem egymást kiegészítő programsorozatokról.
Szőke Erzsébet: Tudomása szerint ez a programsorozat Csombók Pál képviselő ötletére indult el és köze
nem volt augusztus 20-hoz. Egy fiú halálát okozta a kábítószer és ezért indították el, legelőször augusztus
10-e körül. Most is azért nem tette augusztus 20-ára, mert soha nem volt akkor, de ha úgy esett az ünnep,
hogy vasárnap volt augusztus 20-a, akkor nyilván nem tették el másik napra, de nem augusztus 20-i
program keretén belül indult az Életmód és Szenvedélyek Napja. Nem akarja másik napra tenni, ez így
indult, a községben már ezt tudják az emberek és várják. Nem akar versenyezni, de tavaly pályáztak és
nyertek és úgy gondolja, hogy azt a pénzt arra kell fordítani, amire kérték. Nem mondhatja azt, hogy nem
csinálnak ilyen műsort, mert nehogy szebb legyen, vagy jobb legyen mint a Szabolcs Napok.
Paál Huba: Csányi Kálmán figyelmébe ajánlotta az értelmező szótárt, hogy mit jelent az esélyegyenlőség
és mit az egyenlő elbánás és akkor nem tesz ilyen megjegyzést. Nem lát versengést, mert különböző
programok vannak és ha Csányi Kálmán, mint az Oktatási Bizottság elnöke javaslatot tett volna az
augusztus 20-i ünnep megünneplésére, az nem ütötte volna az Életmód és Szenvedélyek Napját, mert két
különböző műfajról van szó. Várja Csányi Kálmán bizottsági elnök javaslatát az augusztus 20-i ünnepség
megrendezésére.
Ádám László: Mivel a munkacsoport vezetője azt írta, kéri, hogy ötlettel, javaslatokkal segítsék a
programot, ezért kérte, hogy a program-tervezetbe 16-án szombaton délelőttre vegyék fel a Négy Évszak
Maratont, mert az életmódhoz mindenképpen szorosan kapcsolódik.
Szőke Erzsébet: Természetesen felveszi, erről már beszéltek.
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Czompó István: Szavazásra bocsátotta határozati javaslatát, mely szerint a képviselő-testület tudomásul
veszi az Életmód és Szenvedélyek Napja előkészületeiről készült tájékoztatót.

A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
176/2008. (V. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a 2008. évi Életmód és
Szenvedélyek Napja előkészületeiről készült tájékoztatót.
Felelős: Szőke Erzsébet képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
Határidő: azonnal

Napirend 4. pontja:
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2007. évi ellátásának átfogó értékelése
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: A témát a Szociális és Egészségügyi Bizottság, a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és az
Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság tárgyalta és javasolták a határozati javaslat elfogadását. Az
előterjesztéshez kiküldésre került a kistérségi bűnmegelőzési koncepció, mivel a Pénzügyi és Igazgatási
Bizottság ülésén felvetődött, hogy egyáltalán van-e ilyen.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
177/2008. (V. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok 2007. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja.
A Képviselő-testület elismerését fejezi ki a településen a gyermekvédelem területén dolgozók és segítők,
az oktatási-nevelési intézmények, az önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága és a civil
szervezetek munkájáért.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az átfogó értékelést küldje meg a Közép-dunántúli Regionális
Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának.
Felelős: Vezér Ákos jegyző
Határidő: azonnal

Napirend 5. pontja:
A családgondozói feladatok 2007. évi ellátásának átfogó értékelése
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a Szociális és Egészségügyi
Bizottság tárgyalta. A bizottságok javasolták a határozati javaslat elfogadását. Szavazásra bocsátotta az
előterjesztés határozati javaslatát.

A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
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178/2008. (V. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat (2490 Pusztaszabolcs, Magyar u. 6.) családsegítés 2007. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját elfogadja és a szakmai munkát eredményesnek ítéli meg.
Felelős: Czompó István polgármester
Dr. Szász Károlyné, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője
Határidő: azonnal

Napirend 6. pontja:
Szociális alapellátások ellenőrzésekor felvetett hiányosságokra javaslat
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Elmondta, a témát a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a Szociális és Egészségügyi
Bizottság tárgyalta. A Szociális Bizottság a határozati javaslat második francia bekezdését javasolta úgy
módosítani, hogy a „kinevezése” szó helyébe a „megbízására a munkaköri leírások kiegészítésével”
szövegrész kerüljön. Megjegyezte, hogy az adott munkahelyen alkalmazott dolgozót nem lehet
ugyanazon a munkahelyen megbízni is.
Szőke Erzsébet: A bizottsági ülésen úgy gondolták, ha kineveznek egy klubvezetőt, akkor az vezető
beosztásnak minősül, ezért javasolták, hogy az intézményvezető csak megbízza a klubvezetéssel, hogy a
feladatot ellássa.
Czompó István: Megkérdezte, hogy a bizottsági ülésen nem volt egyértelmű a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjének válasza? Emlékezete szerint arról van szó, hogy az intézményvezető
a munkaköri leírását kiegészíti a dolgozónak, aki ellátja a klubvezetői feladatot. A Pénzügyi Bizottság
ezért javasolta azt, hogy a nem vezető beosztású klubvezetők vonatkozásában a feladatellátásról az
intézmény vezetője gondoskodjon.
Kátai György: A bizottsági ülésen nem fogalmaztak kategorikusan, hogy mi jó és mi nem jó és többször a
jegyzőre hivatkozott, hogy szeretné, ha a testületi ülésen állást foglalna, mert volt egy jogszabályi
hivatkozás, mely kinevezésről beszél, valamint a bizottsági elé kerülő anyagban is kinevezésről volt szó.
Akkor merült fel benne, hogy ez egy klasszikus vezető beosztás lesz-e vagy nem, ha igen – és felmerült
az, hogy háromhavonta más látja el ezt a feladatot -, abban az esetben ennek nincs-e jogi hátránya, mert a
kinevezettet háromhavonta leváltani, újra kinevezni, annak munkajogi következményei vannak. Azt
feltételezte, hogy ebből esetleg munkajogi problémák is lehetnek, de ha ez nem így van, akkor el tudja
fogadni a határozati javaslatot.
Vezér Ákos: Egyértelműen nem vezető beosztásúról van szó, azt a Szociális Bizottság sem szeretné
módosítani. Nem tulajdonított ennek jelentőséget, tehát a kinevezés szót nem a klasszikus értelemben az
álláshelyre történő kinevezés értelmében írták be a határozati javaslatba, értelmezés kérdése. Valójában a
Családsegítő Szolgálat vezetőjével történt egyeztetést követően a tényleges megvalósítási forma az lesz,
amit a Szociális Bizottság elfogadott, tehát a munkaköri leírás lesz ezzel kiegészítve. Maga a döntés csak
arról szólna, hogy a képviselő-testület tudomásul veszi a hiányosságokkal kapcsolatos észrevételt és
lépéseket tesz: mégpedig az intézményvezetőt felkéri, hogy nem vezető beosztású dolgozókat nevezzen
ki, bízzon meg. Így képzelték el, ebben benne van az, hogy ez nem új állást és nem vezetői beosztást
jelent.
Czompó István: Javasolta a határozati javaslat említett mondatának azon módosítását, mely szerint a nem
vezető beosztású klubvezetők vonatkozásában a feladatellátásról a munkaköri leírások kiegészítésével az
intézményvezető gondoskodik, továbbá az előterjesztés határozati javaslata kiegészítésre kerül a Pénzügyi
és Igazgatási Bizottság azon javaslatával, mely szerint a képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy
folytasson tárgyalást Iváncsa Polgármesterével a fennálló hiányosság (külön iroda) minél rövidebb időn
belüli megoldására.
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Ádám László: Javasolta, hogy az első francia bekezdésben az Adonyi út 50. címet Adonyi út 51. számra
módosítsák.
A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

179/2008. (V. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Dunaújváros Megyei Jogú Város
Jegyzője 3212-20/2008. számú Pusztaszabolcs, Adony és Iváncsa települések önkormányzatainak közös
intézményfenntartó társulásában lévő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (2490 Pusztaszabolcs,
Magyar u. 6.) családsegítés, étkeztetés, idősek klubja, házi segítségnyújtás szakmai egységeiben
lefolytatott ellenőrzési jelentése során feltárt hiányosságokra az alábbi intézkedéseket hozza:
- Pusztaszabolcson az Adonyi út 51. szám alatti épületbe a felújítást követően átköltözik a Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat, amely épület az előírásoknak megfelelően akadálymentesített lesz. A
tervezési szerződés aláírásra került. Az engedélyezési és kiviteli tervek készítése folyamatban van.
- Nem vezető beosztású klubvezetők vonatkozásában a feladatellátásról a munkaköri leírások
kiegészítésével az intézményvezető gondoskodik 2009. január 1-től.
- Szociális segítőre jelenlegi dolgozók átirányítását rendeli el 2009. január 1-től.
- Több házi segítségnyújtó szociális segítő alkalmazását (Adony) a jelenlegi gondozotti létszám nem
indokolja.
- Külön iroda, interjúszoba biztosítására (Iváncsa) alkalmas ingatlanok feltérképezése, illetve belső
áttervezése folyamatban van.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy folytasson tárgyalást Iváncsa Polgármesterével a
fennálló hiányosság (külön iroda) minél rövidebb időn belüli megoldására.
Felelős: Czompó István polgármester
Dr. Szász Károlyné, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője
Határidő: azonnal

Napirend 7. pontja:
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Elmondta, kiosztásra került az általános iskola megbízott igazgatójának kérése.
Véleménye szerint az Áfa visszatérítésből származó 1,9 millió forint és a kért további 800 ezer forint sem
lesz elegendő az ablakcserére. A beadvány arról szól, amennyiben elegendő lesz az összeg, akkor az
ablakcserére fordítják, amennyiben nem, úgy a belső felújításra használják fel. Így módosulna a rendelettervezet szövege, amennyiben a képviselő-testület elfogadja a kérelmet.
Paál Huba: Amikor a Pénzügyi Bizottság ülésén ez a téma szóba került, akkor az volt a reakció, hogy ezt
az összeget el tudják költeni, ha nem lesz meg a tornaterem ablakcseréje, akkor a mellékhelyiségek és
mosdók felújítására fordítják. Megkérdezte az intézményvezetőt, korrekt az, hogy most a kérelemben a
mellékhelyiségek és mosdók felújítása szerepel?
Czompó Istvánné, a József Attila Általános Iskola megbízott igazgatója: Elmondta, hogy a szülői
munkaközösség szponzori támogatással bizonyos összegre tett szert és kb. 500 ezer forintot a mosdók
felújítására kívánnak felhasználni úgy, hogy a vizesblokk cseréje és a belső csövezés társadalmi
munkában készülne el. Árajánlatot kért a vizesblokk fa szerkezetének cseréjére, felújítására. Ezt az
összeget legfőképpen a tantermek aljzatának felújítására használnák fel, mert nagyon balesetveszélyesek.
A parkettára is nagyon ráférne a felújítás, de az már annyira elvékonyodott, hogy nem érdemes csiszolni
sem, fel kellene szedni és pótolni valamivel. Nem tudja, hogy az új igazgatónak milyen egyéb elképzelése
van, konkrétan kell-e az, hogy mire használják fel, vagy elegendő, hogy belső felújításra, hiszen úgyis el
kell számolni azzal, hogy mire költötték a belső felújításon belül.

18
Vezér Ákos: Véleménye szerint csinálják meg ezt az előirányzatot és ha esetleg kiderülne, hogy a
felhasználás során valamilyen más helyre át kellene csoportosítani és mivel többlet költségbe úgyse fog
kerülni, akkor tegyék meg most. Forintra beállítani, hogy pontosan hol lesz a felhalmozás, a felújítás, a
dologi kiadás, határt nagyon nehéz meghúzni. Javasolta, maradjon, hogy kiemelt előirányzatként a 800
ezer forint és az 1,9 millió forint együtt és akkor annak függvényében, hogy az iskola hogyan használja
fel, kéri az előirányzat átcsoportosítását.
Czompó István: Szavazásra bocsátotta a jegyző javaslatát.
A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
180/2008. (V. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2008. évi
költségvetéséről szóló 4/2008. (II. 29.) Kt. számú rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezet
szövegét elfogadja az alábbi módosítással:
1. A József Attila Általános Iskola felújítás előirányzata megemelkedik 800.000,- forinttal az
önkormányzati támogatás előirányzatának azonos összegű növelése mellett (tornaterem ablakcsere,
belső felújítás 2.710.000,- Ft).
2. A József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda felújítás előirányzata lecsökken
800.000,- forinttal az önkormányzati támogatás előirányzatának azonos összegű csökkentése mellett.
(tornaterem 4 db nagy ablakának cseréje 0,- Ft).
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta:
9/2008. (V. 30.) Kt. számú rendelet
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2008. évi
költségvetéséről szóló 4/2008. (II. 29.) Kt. számú rendeletének módosításáról szóló rendeletét megalkotja.

Napirend 8. pontja:
A József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának kiegészítése
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző

Czompó István: A témát a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, az Oktatási, Közművelődési és Sport
Bizottság és a Településfejlesztési Bizottság tárgyalta. A bizottságok javasolták az előterjesztés határozati
javaslatának elfogadását.
A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
181/2008. (V. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat fenntartásában lévő
József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14.)
147/2008. (IV. 24.) Kt. számú határozatával jóváhagyott alapító okiratát az előterjesztés szerint
módosítja.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális
Igazgatósága felé a törzskönyvi nyilvántartásban a módosítás átvezetéséről intézkedjen.
Felelős: Vezér Ákos jegyző
Határidő: azonnal
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Czompó István polgármester 19.02 órakor szünetet rendelt el. A Képviselő-testület ülése 19.17 órakor a
9. napirendi pont tárgyalásával folytatódott.
(Zsuffa Tünde képviselő 19.02 órakor távozott, a létszám 13 fő.)

Napirend 9. pontja:
Javaslat a környezet védelméről szóló rendelet módosítására
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző

Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a Településfejlesztési Bizottság
tárgyalta. Emlékezete szerint mind a kettő bizottság azt javasolta, hogy az üzletek péntekről szombatra
virradóra 2-ig, szombaton éjfélig, vasárnap és az összes többi napokon 23 óráig tarthatnak nyitva.
Szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezet szövegének elfogadását a Településfejlesztési Bizottság által
javasolt módosítással.

A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
182/2008. (V. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelméről szóló 13/1994.
(XII. 1.) Kt. számú rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja az alábbi
módosítással:
- A rendelet-tervezet 1. §-ában a 9/A. § (1) bekezdése az alábbi lesz:
„Az önkormányzat a magasabb szintű jogszabályokban meghatározott „üzlet” elnevezésű
kereskedelmi létesítmény
- szombaton 200 – 330 óra közötti,
- vasárnap 000 – 330 óra közötti,
- hétfőtől péntekig az előző nap 2300 – 330 óra közötti zárvatartását rendeli el.”
Felelős: Vezér Ákos jegyző
Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta:
10/2008. (V. 30.) Kt. számú rendelet
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelméről szóló
13/1994. (XII. 1.) Kt. számú rendeletének módosításáról szóló rendeletét megalkotja.

Napirend 10. pontja:
Útjavítási kérelem
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a Településfejlesztési Bizottság
tárgyalta. Mindkét bizottság javasolta a határozati javaslat elfogadását.

A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
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183/2008. (V. 30.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zrínyi Miklós utcai lakók útépítésre
vonatkozó kérelmét megvizsgálta. A 2008. évben a Zrínyi Miklós utca szilárd burkolattal történő
kiépítése az önkormányzat költségvetéséből nem valósítható meg.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hívja fel a Zrínyi Miklós utcai lakóközösség figyelmét arra,
hogy a magánerős lakossági útépítés szervezéséről és támogatási rendszeréről szóló 16/2003. (IX. 1.) Kt.
számú rendelet szerint az önkormányzat támogatja a lakossági kezdeményezés alapján megvalósuló
útépítést.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: 2008. június 30.

Napirend 11. pontja:
Szilárd burkolatú utak tervezése
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: A témát a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, valamint a Településfejlesztési Bizottság
tárgyalta és javasolta a határozati javaslat elfogadását.

A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
184/2008. (V. 30.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (III. 30.) Kt. számú rendeletének 30. § (1) bekezdés g.) pontja
alapján egyetért azzal, hogy a polgármester az önkormányzati tulajdonban lévő Gépállomás utca,
Vörösmarty Mihály utca, Hársfa utca, Akácfa utca és Névtelen út szilárd (aszfalt) burkolatúra tervezésére,
engedélyeztetésére és költségvetési kiírás készítésére utcánkénti bontásban adott árajánlatok közül a
legkedvezőbbet a KRESZ-TERV 2000 Kft. által benyújtottat fogadja el az említett tervező cégtől
kiegészítésképpen a Szabolcs liget utca keskenyebbik ágának (garázssor előtti rész) és a Gépállomás utca
törtvonalú szakaszának (ami a Kastély utcához csatlakozik) tervezésére adott ajánlattal együtt.
A Képviselő-testület hozzájárul a Gépállomás utca teljes hosszában a Kastély utcára való kivezetésekkel,
a Szabolcs liget utca mindkét ága, valamint a Vörösmarty Mihály utca és a Hársfa utca szilárd (aszfalt)
burkolatúra tervezésének, engedélyeztetésének és költségvetési kiírás készítésének a KRESZ-TERV 2000
Kft-vel (8000 Székesfehérvár, Tompa M. u. 25., ügyvezető: Fogarasi Gábor) összesen 1.992.000,- Ft
bruttó bekerülési összegért történő elvégeztetéséhez.
A 2008. évi költségvetési rendeletben utak tervezésére előirányzatként szerepeltetett 2 millió Ft összeg
rendelkezésre áll.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: 2008. szeptember 30.

Napirend 12. pontja:
Közvilágítás bővítésére vonatkozó kérelem
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a Településfejlesztési Bizottság
tárgyalta; a bizottságok javasolták a határozati javaslat elfogadását.

A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
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185/2008. (V. 30.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Széchenyi István utca
2. számú háztól a Festők Boltja felé vezető 60 méter hosszú járda közvilágításának egy betongyámos
faoszloppal és a meglévőkkel azonos fényerejű lámpával való elkészítésére adott árajánlatok közül a
kedvezőbbet a VOLTREX Kft. (2400 Dunaújváros, Jókai u. 26., ügyvezető: Gyarmati András) által
162.000,- Ft + Áfa bekerülési összeggel benyújtottat fogadja el és hozzájárul munkának az említett céggel
– a költségvetés általános tartalékának terhére – történő elvégeztetéséhez.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés módosítását terjessze be.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: 2008. július 31.
Napirend 13. pontja:
Talajvízállás megfigyelő kút áthelyezése
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: A témát a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a Településfejlesztési Bizottság tárgyalta.
Mindkét bizottság javasolta a határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
186/2008. (V. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú
pusztaszabolcsi 113/1. hrsz-ú ingatlanon meglévő Pusztaszabolcs 000606 törzsszámú talajvízállás
megfigyelő kút – a Polgármesteri Hivatal bővítése miatt szükségessé váló – megszüntetésével és
újrafúrásával kapcsolatos költségek 50 %-át, de legfeljebb bruttó 150.000,- Ft-ot a költségvetés általános
tartaléka terhére átvállal a munkálatokat teljeskörűen végző Közép-dunántúli Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóságtól (8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6.).
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
Napirend 14. pontja:
Pusztaszabolcsi Helyi Kft. ingatlan bérbevételi kérelme
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Az előterjesztést a Településfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság
tárgyalta. A Településfejlesztési Bizottság javasolta: a bérleti szerződésben kerüljön rögzítésre, hogy a
bérlemény használatával kapcsolatos közüzemi költségek a bérbeadót terhelik. Egyetértett a javaslattal.
Szavazásra bocsátotta határozati javaslatot a Településfejlesztési Bizottság által javasolt módosítással.
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
187/2008. (V. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcs, Szabolcs liget 50. szám
alatti ingatlan felső szintjén található három helyiséget iroda és pénztár céljára bérbe kívánja adni a
Pusztaszabolcsi Helyi Kft-nek (7020 Dunaföldvár, Hunyadi tér 4.) 2008. május 1-től 2008. december 31ig terjedő időszakra. A helyiségek bérleti díja 300.000,- Ft + Áfa/hó összegben kerül megállapításra. A
bérlemény használatával kapcsolatos közüzemi költségek a bérbeadót terhelik.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
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Napirend 15. pontja:
Fehér Busz Kft. ingatlan bérbevételi kérelme
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Felhívta a figyelmet, hogy az ingatlan címe Adonyi út 42., az előterjesztésben szereplő
50. helyett. A Településfejlesztési Bizottság javasolta: a bérleti szerződésben kerüljön rögzítésre, hogy a
bérlemény használatával kapcsolatos közüzemi költségek a bérbeadót, az esetleges környezetszennyezés
miatti kármentesítés költségei a bérlőt terhelik. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a
Településfejlesztési Bizottság által javasolt módosítással.
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
188/2008. (V. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcs, Adonyi út 42. szám
alatti ingatlan udvarát busz tárolása céljából, valamint egy helyiséget az alkatrészek tárolására bérbe adja
a Fehér Busz Kft-nek (8000 Székesfehérvár, Szegfű Gy. u. 17.) 2008. május 1-től 2008. december 31-ig
terjedő időszakra. A helyiség és az udvar bérleti díja 350.000,- Ft + Áfa/hó összegben kerül
megállapításra. A bérlemény használatával kapcsolatos közüzemi költségek a bérbeadót, az esetleges
környezetszennyezés miatti kármentesítés költségei a bérlőt terhelik.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
Napirend 16. pontja:
Társulási Megállapodás módosítása
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és Településfejlesztési
Bizottság javasolta a határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
189/2008. (V. 30.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Adonyi Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Megállapodás VII. számú módosításáról szóló tervezetet a melléklet szerint.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Társulási Megállapodás VII. számú
módosításának aláírására, továbbá felkéri a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről a kistérségi
munkaszervezetet a határozat megküldésével értesítse.
Felelős: Czompó István polgármester
Vezér Ákos jegyző
Határidő: azonnal
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Napirend 17. pontja:
Petőfi Terem bérleti kérelme
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: A témát a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a Településfejlesztési Bizottság tárgyalta.
A bizottságok javasolták a határozati javaslat elfogadását.

A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
190/2008. (V. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Könyvtár és Művelődési Ház Petőfi
Termét (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 12.) a Védőnői Szolgálat (Beslényi Ildikó védőnő) által
szervezett ingyenes Duci-fogyiklub részére heti két alkalommal hétfőn és szerdán 16.30 – 17.30 óra
között térítésmentesen biztosítja.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 18. pontja:
Javaslat illegális hulladéklerakás felszámolására
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztést egyik bizottság sem tárgyalta. A telefonon történt
megállapodás értelmében - a mennyiségtől függetlenül - a határozati javaslatban szereplő összeget kell
fizetni az elszállításért. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
191/2008. (V. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a pusztaszabolcsi 0113. hrsz-ú (Nándor
major) ingatlanon, valamint az ingatlan és az út közötti területen illegálisan lerakott hulladékot a
DÉSZOLG Kft-vel (2457 Adony, Dózsa Gy. út 64., ügyvezető: Ferencz Kornél) lerakóhelyre szállíttatja a
költségvetési tartalék terhére 441.000,- Ft + Áfa, azaz 529.200,- Ft összegért.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását terjessze be.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: 2008. július 15.

Napirend 19. pontja:
Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvánnyal összefüggő módosítások
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Elmondta, a témát a bizottságok nem tárgyalták, valamint felhívta a figyelmet, hogy az
előterjesztést kettő határozati javaslatot tartalmaz.
Vezér Ákos: Megkérdezte, ha az alapítványnak van bevétele, amelyből eszközöket vásárolnak és az
önkormányzat támogatta alapítóként is, akkor forgatnak-e valamit vissza a pusztaszabolcsi
mentőállomásba, vagy csak Dunaújvárosra koncentrálnak?
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Czompó István: Az alapítvány 1991-es létrehozásakor még szó sem volt arról, hogy Pusztaszabolcson,
vagy Ercsiben mentőállomás létesül. Alapítóként talán lesz annyi erkölcsi alapja az önkormányzatnak,
hogy megérdeklődjék, támogatják-e valamilyen eszköz pótlásával, vagy új vásárlásával a mentőállomást.
(Zsuffa Tünde képviselő 19.32 órakor megérkezett, a létszám 14 fő.)
Csányi Kálmán: Nem tudja, hogy milyen egyeztetések lehetségesek az alapító okiratban szereplő
települések polgármesterei között, de esetleg az ercsi polgármesterrel lehetne arról beszélni, hogy
kibővítenék az alapítvány jogkörét, ami egyértelműen a dunaújvárosi mentőállomáshoz kapcsolódik.
Talán Ercsinek és Kulcsnak is érdeke lehet, hogy a támogatás kiterjesszék ezekre a mentőállomásokra is.
Véleménye szerint most el kellene fogadni a módosításokat, de adandó alkalommal lehetne ebbe az
irányba forszírozni a kérdést, mert mint alapítók, kezdeményezhetik ezt a módosítást.
Czompó István: Egyetértett Csányi Kálmán képviselő javaslatával. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés
határozati javaslatait.
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
192/2008. (V. 29.) Kt. számú határozat
1.) Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunaújváros és Környéke 04
Alapítvány kuratóriuma tagjai közül Csendes Dénes elnök, Szloboda Gábor titkár, továbbá
Dr. Gál Zsolt, Dr. Kovács Pálné és Varsányi Gyula tagok lemondását ezen tisztségükről tudomásul
veszi.
2.) Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunaújváros és Környéke 04
Alapítvány – lemondás következtében - megüresedett kurátori helyeire 2008. június 1-től az alábbi
személyeket megválasztja:
- a kuratórium elnökének: Kubovics Árpád mentőápolót
(2400 Dunaújváros, Erkel kert 9. 3/3.),
- a kuratórium titkárának: Reszegi Imre mentőtisztet
(2400 Dunaújváros, Batsányi János utca 15/b. 1/2.),
- a kuratórium tagjának: Juhász Gábor mentőgépkocsi-vezetőt
(2422 Nagyvenyim, József Attila u. 1.),
Slett Ferenc mentőápolót
(2400 Dunaújváros, Hold u. 6. 2/1.),
Szabó Adrienn HR managert
(1015 Budapest, Batthyány u. 28-30. 2/10.).
3.) Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunaújváros és Környéke 04
Alapítvány további kuratóriumi tagjai adataiban történt alábbi változásokat tudomásul veszi és az
Alapító Okirat módosításában rögzíti:
- Dr. Táborosi Éva háziorvos kuratóriumi tag lakcíme a 2400 Dunaújváros, „Dózsa György út 23.
IV.1.” helyett Petőfi u. 18. számra módosul,
- Dr. Loboda Endre kuratóriumi tag munkaköri megnevezése „intenzív osztály” helyett
szakorvosra, lakcíme „2459 Rácalmás, Bem u. 4.”
helyett 2458 Kulcs, Bem u. 4. számra
módosul,
- Pálfalvi János kuratóriumi tag munkaköri megnevezése „egészségügyi szakmai felelős” helyett
mentőtisztre, lakcíme pedig 2400 Dunaújváros „Dózsa Gy. út 23. IV.1. „helyett Petőfi u. 18.
számra módosul,
- Hum László kuratóriumi tag munkaköri megnevezése „egészségügyi titkárságvezető” helyett
mentőtisztre, lakcíme pedig 2400 Dunaújváros, „Batsányi út 15/A.” helyett Bocskai u. 2. 4/4.
számra módosul.
4.) Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
határozatot küldje meg Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szervezési és jogi
irodája részére.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: 2008. május 30.
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A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
193/2008. (V. 29.) Kt. számú határozat
1. Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunaújváros és Környéke 04
Alapítvány alapító okirata módosítását a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/B.
§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – tekintettel a 2006. évi LXV. törvény 1. § (2)
bekezdésében foglaltakra is - 2008. június 1-jei hatállyal az alábbiak szerint elfogadja:
„Dunaújváros és Környéke 04” Alapítvány Alapító okiratának módosítása
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, Pusztaszabolcs Önkormányzata, Nagyvenyim
Önkormányzata, Ercsi Önkormányzata, Mezőfalva Önkormányzata, Nagykarácsony Önkormányzata,
Előszállás Önkormányzata valamint a DUNAPACK RT. alapítók a Dunaújváros és Környéke 04
Alapítvány Dunaújvárosban 1991. november 6-ai dátummal képviselőik által aláírt, majd az 1998.
április 21-i és 1999. február 10-i módosítással egybeszerkesztett alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítják:
1.) Az alapító okirat 2. pontjában a székhely címe hatályát veszti és helyébe az alábbi cím lép:
„OMSZ Mentőállomás, 2400 Dunaújváros, Kossuth u. 2/C.”
2.) Az alapító okirat 6.b) pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A kuratórium elnöke:Kubovics Árpád mentőápoló 2400 Dunaújváros, Erkel kert 9. 3/3.
titkára:Reszegi Imre mentőtiszt 2400 Dunaújváros, Batsányi János utca 15/b. 1/2.
tagjai:Dr. Táborosi Éva háziorvos 2400 Dunaújváros, Petőfi u. 18.
Dr. Loboda Endre szakorvos 2458 Kulcs, Bem u. 4.
Pálfalvi János mentőtiszt 2400 Dunaújváros, Petőfi u. 18.
Hum László mentőtiszt 2400 Dunaújváros, Bocskai u. 2. 4/4.
Juhász Gábor mentőgépkocsi-vezető 2422 Nagyvenyim, József Attila u. 1.
Slett Ferenc mentőápoló 2400 Dunaújváros, Hold u. 6. 2/1.
Szabó Adrienn HR manager 1015 Budapest, Batthyány u. 28-30. 2/10.”
3.) Az alapító okirat 6.e) pontjának első mondata hatályát veszti és helyébe az alábbi mondat lép:
„Az alapítványt a kuratórium elnöke képviseli.”
4.) Az alapító okirat 12. pontjának második mondata hatályát veszti.
Az alapítók az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezéseit egyebekben változatlanul
hatályban tartják.”
2. Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a felkéri a polgármestert, hogy az
elfogadott jelen határozatot küldje meg Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
szervezési és jogi irodája részére.
3. Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
a „Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány” alapító okiratának – a határozat 1. pontjában
foglaltaknak megfelelően – módosított okiratát a többi alapítóval együtt aláírja.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: 2008. május 30.
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A Képviselő-testület ülése 19.35 órakor – a 20. napirendi pont tárgyalásának idejére – zárt üléssel
folytatódott.
20.49 órakor a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

K. m. f.

Czompó István
polgármester

Vezér Ákos
jegyző

Csányi Kálmán

Csiki Ottó
jegyzőkönyv-hitelesítők

