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Jegyzőkönyv
Készült Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2009. február 26-án 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, Filotás József, Jakus János,
Kátai György, Kovács Dénes, Paál Huba, Szajkó János, Szőke Erzsébet,
Tüke László Zsuffa Tünde – képviselők

Meghívottak:

Vezér Ákos
Baltási Nándor
Csányiné Pergel Andrea
Galambos Zoltán
Hajdó Györgyné
Kőkuti Lászlóné
Somogyi Béla
Sztupa József
Radics Anikó
Talló Ferencné
Kiss Kornélia
Kocsis József
Dr. Szász Károlyné
Wasserné Ősi Márta
Ármai Gyula
Sterné Kenyér Mariann

jegyző
Pusztaszabolcsi Római Katolikus Egyházközség
plébánosa
Kulturális Értékmentő Egyesület;
Pusztaszabolcsi Polgári Egyesület
Pusztaszabolcsi Sport Club
Alba Caritas Hungarica Psz-i csoportja
Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesület
Erőnlét Sportegyesület
Kotta Egyesület
Csipesz Ifjúsági Egyesület
Harmónia Nyugdíjas Egyesület
Közművelődés-szervező
József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és
Óvoda igazgatója
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat volt vezetője
Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője
közterület-felügyelő
jegyzőkönyvvezető

Czompó István: Köszöntötte a megjelenteket, az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes, mivel 14 képviselőből 14 fő megjelent. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Csombók
Pál és Filotás József képviselőket.
A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
23/2009. (II. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete felkéri
Filotás József képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére.

Csombók

Pál

és

Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
Czompó István: Ismertette napirend-tervezetét. Javasolta, hogy a meghívóban szereplő 15 napirend
után 16 napirendi pontként „Az elővárosi vasútvonalak megállóhelyei megközelítésének feltétele, a
ráhordás feltételeinek javítása: B+R és P+R parkolók telepítése”, 17 pontként a „A Polgármesteri
Hivatal dísztermének berendezése” és zárt ülésen, 18. pontként a „Dunaújváros Rendőrkapitány
kinevezése” című előterjesztést tárgyalják. Szavazásra bocsátotta napirend-tervezetét.

3

A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
24/2009. (II. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg:
Napirendek előtt:
- Tájékoztató a két ülés közti eseményekről
- Kérdések, interpellációk
Napirend 1. pontja
Pusztaszabolcson működő civil szervezetek éves működési
támogatásának 2008. évi elszámolása és 2009. évi pályázata
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 2. pontja
A Pusztaszabolcsi Római Katolikus Egyházközség elszámolása a 2008. évi
orgonakoncertek megrendezéséhez nyújtott önkormányzati támogatással
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 3. pontja
A Pusztaszabolcsi Római Katolikus Egyházközség elszámolása a Közösségi Ház
2008. évi működéséhez nyújtott önkormányzati támogatással
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 4. pontja
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési
rendeletének módosítása
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 5. pontja
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelete
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 6. pontja
A Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság ellenőrzése
az önkormányzat központi költségvetésből származó hozzájárulásainak
és támogatásainak 2007. évi igénybevételéről és elszámolásáról
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 7. pontja
A szociális ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző
Napirend 8. pontja
Beszámoló a 2008. évi – mikro társulásban végzett - munkáról
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 9. pontja
Tájékoztató az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás
2008. II. félévi tevékenységéről
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 10. pontja
Együttműködési megállapodás megkötése
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 11. pontja
Javaslat Fejér megye kulturális örökségének helyi védelmére
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 12. pontja
Cselekvési, intézkedési terv kihűlés, fagyás miatti halálesetek elkerülésére
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 13. pontja
Kistérségi fenntartású óvoda támogatása
Előterjesztő: Czompó István polgármester
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Napirend 14. pontja
Lakossági kezdeményezés utcanyitásra, a Petőfi Sándor utca szélesítésére,
valamint telekcsoport újraosztására
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 15. pontja
Javaslat lakótelkek értékesítésére
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 16. pontja
Az elővárosi vasútvonalak megállóhelyei megközelítésének feltétele, a ráhordás
feltételeinek javítása: B+R és P+R parkolók telepítése
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 17. pontja
A Polgármesteri Hivatal dísztermének berendezése
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Zárt ülés
Napirend 18. pontja
Dunaújváros Rendőrkapitány kinevezése
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
Tájékoztató a két ülés közti eseményekről
Czompó István: Elmondta, hogy 2009. február 4-én volt az óvodai egység félévi értékelő értekezlete.
5-én volt a Kistérségi Társulási Tanács ülése, és itt járt a Régió Régia főszerkesztője. 6-án volt a
közmeghallgatás. Az intézményi költségvetési egyeztetések után, 11-én volt a hivatal költségvetési
egyeztetése. Megköszönte Vezér Ákos jegyző és Paál Huba, Pénzügyi és Igazgatási Bizottság
elnökének, valamint az intézmények gazdasági vezetőinek a munkáját. 12-én a Polgármesteri Hivatal
használatbavételi engedélyéhez szükséges bejárás volt. 16-án a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Társulás ülésére került sor. Ezen a napon érdeklődött a CBA a MÁV-Iskola
mögötti terület iránt. Egyelőre a CBA sorra vette az önkormányzatok által felajánlott területeket, és
majd értesítik az illetékes önkormányzatokat, hogy a továbbiakban hol kívánnak áruházat létesíteni.
Ezen a napon volt Belső Tibor energetikai szakember tájékoztatója. A mai napon érkezett meg az
általa küldött árajánlat, melyet minden képviselő megkapott. Ismertette az árajánlatot. Elmondta, ha a
képviselő-testület a mai ülésen megalkotja a 2009. évi költségvetési rendeletét, abban az esetben nem
kell döntést hozni, mert a költségvetésben van előirányzat szakértői díjakra, mely alapján meg lehet
rendelni az energetikai fejlesztési koncepciót. Ezen a napon volt még a Pénzügyi és Igazgatási
Bizottság és Szociális és Egészségügyi Bizottság ülése. 17-én volt a Településfejlesztési Bizottság és
az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság ülése. 20-án a Dunaújvárosi 04 Alapítvány és a
Dunaújvárosi Mentőállomástól sürgősségi felszereléseket kapott a Pusztaszabolcsi Mentőállomás. 21én volt a 4 évszak Maraton első fordulója. Ezen a napon Magyar Katalin pályázatíró tartott
tájékoztatót pályázatírással kapcsolatban a civil szervezeteknek. A Nyitott kapu civil szervezet ezen a
napon tartotta a batyus bál nevű rendezvényét. Egy jó indulatú bejelentő a VPOP-nek jelezte ezt a
rendezvényt, és ezért 7 vám-és pénzügyőr ellenőrzést tartott a rendezvényen. Batyus bál lévén,
mindenki azt evett-ivott, amit vitt nem volt illegális italmérés. Véleménye szerint elszomorító, hogy ez
megtörténhetett. Ezen a napon került sor a hagyományőrző és hagyományteremtő Alapítvány Civil
Kurázsi díjának átadására. A díjat Czöndör Mihályné kapta, melyhez gratulált. Tájékoztatásul
elmondta, hogy a meghívót megkapta, de azért nem vett részt a díjkiosztón, mert úgy érezte, nem
kívánatos személy. Januárban megkérte Csányi Kálmán elnök úr, hogy ő adja át a díjat, majd később a
kuratórium úgy döntött, hogy mégse a polgármester adja át ezt a díjat. 23-án, hétfőn érkezett egy
bejelentés, az Arany János utca végi erdőből lopják a fát. Ármai Gyula közterület felügyelő megnézte,
de valószínűsíthető, hogy aznap senki sem vágott ki fát, mert a hóban nem voltak nyomok. Az erdőből
valóban hiányoztak fák, amiket valószínűleg korábban vágtak ki. A hivatalos eljárás megindult. 24-én
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volt a farsangi felvonulás az Öreg diákok baráti egyesülete szervezésében az óvodások, kisiskolások és
szülők közreműködésével. Köszönetét fejezte ki a program szervezőinek. A víziközművek
üzemeltetésével kapcsolatban megkereste az Aqua Invest Kft munkatársa.
Elmondta még, hogy érkezett egy meghívó Iváncsáról, hogy március 6-án a kistérség jegyzőit,
polgármestereit, képviselőit várják egy uszodai látogatásra és egy baráti vacsorára. Véleménye szerint,
erkölcsileg nincs ott keresni valója a pusztaszabolcsiaknak. Március 14-én lesz a hivatalos megnyitó,
amire a kistérségi polgármestereket várják. Elmondta, hogy dilemma számára, hogy részt vegyen ezen
a megnyitón, mert, mint polgármester egy települést képvisel. Egy olyan települést, amelyik nem akart
részt venni az uszoda működtetésében.
Paál Huba: Elmondta, hogy a Fejér Megyei Közgyűlés Egészségügyi Bizottság tárgyalta a Középdunántúli Mentőszervezet elmúlt évi munkáját. A főorvos elismerően beszélt Pusztaszabolcs
Önkormányzatáról, hogy az önkormányzat támogatásának köszönhetően a térségben is biztosítva van
az a lefedettség, hogy a mentőkocsi 15 percen belül a helyszínre tud érkezni. A főorvostól
megkérdezte, hogy várhatóan mikor fog kapni a pusztaszabolcsi mentőállomás egy esetkocsit. Azt a
választ kapta, hogy készítettek egy fejlesztési tervet, és amennyiben Fejér megye fejlesztésképpen
esetkocsikat kap, akkor első helyen Sárbogárd, második helyen Enying, harmadik helyen Velence és
negyedik helyen Pusztaszabolcs szerepel.
A tanuszodai meghívóval kapcsolatban elmondta, hogy véleménye szerint Pusztaszabolcs
polgármesterének ott a helye a megnyitón.
Kátai György: Elmondta, hogy egyetért a polgármester tanuszodai megnyitón való részvétellel
kapcsolatos dilemmájával. Véleménye szerint a hivatalos részén vegyen részt. A képviselőknek azt
javasolta, aki úgy érzi, hogy jó döntést hozott és tiszta a lelkiismerete, az vegyen részt az uszodai
megnyitón.
Csányi Kálmán: Véleménye szerint hiányzott a polgármester 2009. február 21-én a Civil Kurázsi díj
átadásáról. A kuratórium döntése volt az, hogy a politika ne vegyen részt a díjátadásában. Nem
Czompó István személyéről, hanem a polgármesterségről szólt a döntés. Sajnálatát fejezte ki, amiért
nem vett részt a rendezvényen. Tájékoztatásul elmondta, hogy a civil Kurázsi Díjat Czöndör Mihályné
kapta.
Czompó István: Elmondta, hogy neki két kuratóriumi tag azt mondta, hogy nem emlékeznek arra,
hogy ilyen döntés született volna. Megköszönte az elmondottakat, de elmondta, hogy számára ez nem
volt elég hiteles, ha igaz az, amit a két kuratóriumi tag neki mondott.
Csombók Pál: Belső Tibor energetikai szakember árajánlatával kapcsolatban elmondta, hogy
véleménye szerint nagyon kedvező ajánlatot tett. Bízik a megvalósulásában.
Czompó István: Elmondta, hogy az ajánlat első pontjáról van egyelőre szó. Ha elkészül a koncepció,
akkor lehet arról dönteni, hogy pályázik-e az Önkormányzat.
A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
25/2009. (II. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előző Képviselő-testületi ülés óta eltelt
időszak eseményeiről szóló polgármesteri tájékoztatót tudomásul veszi.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
Kérdések, interpellációk
Szajkó János: A Tűzoltó Szertár előtti járdára két bokor benőtt, és emiatt nehezen lehet közlekedni.
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Czompó István: Elmondta, hogy a közterület felügyelővel megnézeti és megkérik az Önkéntes
Tűzoltók Egyesületét, hogy vágják le a járdára lógó ágakat.
Paál Huba: Nagyon rossz a közbiztonság, sokan panaszkodnak, hogy nem látni a körzeti
megbízottakat. Javasolta, hogy a polgármester a dunaújvárosi rendőrkapitánnyal vegye fel a
kapcsolatot, és tárgyaljon arról, hogy a közbiztonság javítása érdekében milyen intézkedéseket lehet
tenni.
Czompó István: Elmondta, hogy 2009. február 16-án részt vett a Dunaújvárosi Rendőrkapitány
polgármestereknek tartott fórumán, ahol sok probléma felmerült. Valóban vannak problémák a
közbiztonsággal.
Csombók Pál: Elmondta, hogy három hete nincs rendőr Pusztaszabolcson, mert mindkettő körzeti
megbízott betegállományban van. Véleménye szerint a lakosságra nagyobb feladat hárul ezen a téren
is, beindult a SZEM mozgalom, körülbelül 400 tagja van. A bűnmegelőzésben fontos lehet, ha az
emberek összefognak és figyelnek egymásra.
Kovács Dénes: Elmondta, hogy Krasznai Sándor körzeti megbízott a mai napon felvette a szolgálatot,
Faragó Dávid körzeti megbízott március 1-jén áll szolgálatba.
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy véleménye szerint a közeledő március 15. alkalmából hívják fel a
Velencei úti, Adonyi úti, Sport utcai vállalkozók figyelmét, hogy az épületekre tegyék ki a nemzeti
színű zászlót. Elmondta még, hogy egy lakos megkereste azzal a problémával, hogy főleg nyári
időszakban a házak között parkoló csirkeszállító kamion miatt nem tudtak szellőztetni. Végezetül
elmondta, hogy örül annak, hogy az általános iskola baráti-partneri tevékenységet végez. Meglepődve
értesült arról, hogy egy tanuló hatosztályos gimnáziumba jelentkezett és vele az iskola igazgatója
külön elbeszélgetett, arról, hogy milyen választási lehetőségei vannak. Bízik abban, hogy más
esetekben is ilyen partneri kapcsolatokat ápol az iskola a tanulóival.
Czompó István: Véleménye szerint senkit sem lehet felszólítani hivatalból, hogy kötelezően tegye ki a
zászlót a nemzeti ünnepeken, de civil szervezeti vezetőként kérheti a lakosságot erre. Véleménye
szerint a csirkeszállító kamionnal kapcsolatban lakossági észrevétel február végén nem aktuális.
Javasolta, hogy akkor értesítse a lakó a hivatalt, amikor ott áll a kamion, mert csak akkor lehet
intézkedni.
Czöndör Mihály: Elvileg 2009. január 1-je óta szelektív hulladékgyűjtés van Pusztaszabolcson.
Megkérdezte, hogy miért nem tájékoztatta a Vertikál Zrt. erről a lakosságot?
Czompó István: A Vertikál Zrt.-vel egyeztetésre kerültek a szelektív hulladékszállításnak az
időpontjai, erről a lakosság a következő számla kiküldésével értesítve lesz, illetve a hivatal is készít
plakátot a szelektív szemétgyűjtés idejéről és módjáról.

Napirend 1. pontja
Pusztaszabolcson működő civil szervezetek éves működési
támogatásának 2008. évi elszámolása és 2009. évi pályázata
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, a Szociális és Egészségügyi
Bizottság és az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság tárgyalta. A Pénzügyi és Igazgatási
Bizottság kérte a Jegyző úrral és a Pénzügyi Osztály Vezetőjével, az ülésen felmerült elszámolási
hiányosságok a képviselő-testületi ülésig kerüljenek tisztázásra. Erről készült a „Feljegyzés” című
anyag, melyet mindenki megkapott. A feljegyzésben úgy szerepel, hogy a Polgári egyesület
visszafizeti a 4.712,- Ft-os költségtérítést, de a feljegyzés készítése után küldött egy elszámolást. A
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Szabadidő Sportegyesület is elszámolt, így a harmadik határozati javaslat már nem él, erről nem kell a
képviselő-testületnek szavazni. Az első határozati javaslat úgy módosul, hogy a Csipesz Ifjúsági
egyesületről külön kell szavazni, mert az elszámolása szerint 19.000 ,- Ft-ot vissza kell fizetnie.
Csányi Kálmán: Megkérdezte, hogy az önkéntesek alkalmazása a benzin és szállás számla
beletartozik-e a tagok és alkalmazottak személyi juttatásaiba?
Vezér Ákos: Véleménye szerint a benzin számla idetartozik. Kivétel lehet ez alól például az, ahol
fűnyírás, karbantartásra számolnak el benzin számlát. A szállás költség - az önkormányzat rendelete
alapján – a szervezetnek valamilyen célból tevékenykedő személynek kifizetett költségtérítés.
Csányi Kálmán: A rendeletben tagok és alkalmazottak szerepelnek. Megkérdezte, hogy az
önkénteseket hogyan kell értelmezni? Az önkéntességről szól egy törvény, mely szerint nem bért,
hanem a minimálisan felmerülő költségeket el lehet számolni a civil szervezetnél önkéntesen
tevékenykedőknek. Véleménye szerint az e fajta tevékenység költségeinek az elszámolását el lehet
fogadni. Javasolta, hogy a képviselő-testület fogadja el a Csipesz Ifjúsági Egyesület elszámolását.
Vezér Ákos: A helyi rendelet szerint tagoknak és alkalmazottaknak nem lehet személyi juttatás
elszámolni, de az alkalmazott nincsen pontosan meghatározva, véleménye szerint alkalmazottnak
minősül az, aki önkéntes tevékenységet végez, de ezért valamilyen ellenszolgáltatást kap. A képviselőtestületnek a helyi rendelet szerint kell eljárnia, a képviselők tehetnek olyan javaslatot, hogy a helyi
rendelet szerint ez az elszámolás elfogadható. Véleménye szerint ez az elszámolás, a helyi rendelet
szerint, nem fogadható el.
Czompó István Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatokat.
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
26/2009. (II. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alba Caritas Hungarica Pusztaszabolcsi
csoportja, a Csipesz Ifjúsági Egyesület, az Erőnlét Sportegyesület, a Golden Lions Rögbi
Sportegyesület, a Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány, a Harmónia Nyugdíjas
Egyesület, a Kotta Egyesület, a Kulturális Értékmentő Egyesület, a Pusztaszabolcsi Kutyabarát Klub, a
Magyar Rákellenes Liga Pusztaszabolcsi Szervezete, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, az Örökmozgó
Kistérségi Közhasznú Sportegyesület, Polgárőrség, a Pusztaszabolcsi Nyitott Kapu Egyesület, a
Pusztaszabolcsi Polgári Egyesület, a Pusztaszabolcsi Sport Club, a Pusztaszabolcsi Szabadidősport
Egyesület és a Zsiráf Óvoda Alapítvány 2008. évi önkormányzati támogatásának elszámolását
elfogadja.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 7 igen, 7 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
27/2009. (II. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Magyar Rákellenes Liga
Pusztaszabolcsi Szervezetét, hogy a fel nem használt 1.970 forint 2008. évi támogatást fizesse vissza
az önkormányzat számlájára.
Ez a feltétele a 2009. évi támogatás folyósításának.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
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Czompó István: Kérte a bizottsági elnököket, hogy a civil szervezet támogatására megállapított 4
millió forintos összeg felhasználására – a bizottsági javaslatok figyelembevételével – tegyenek
javaslatot.
Czompó István polgármester 17.27 órakor szünetet rendelt el. A Képviselő-testület ülése 18.19 órakor
az 1. napirendi pont tárgyalásával folytatódott.
Czompó István: Mivel a képviselő-testület által jegyzőkönyv-hitelesítésre felkért Filotás József
képviselő jelezte, hogy nem tud az ülés végéig maradni, ezért javasolta, hogy helyette Jakus János
képviselő legyen a jegyzőkönyv-hitelesítő.
A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
28/2009. (II. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy módosítja 23/2009. (II. 26.) Kt. számú
határozatát, hogy a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Filotás József képviselő helyett Jakus
János képviselőt kéri fel.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Czompó István: Kérte Paál Huba képviselőt, a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság elnökét, hogy
ismertesse a bizottsági elnökök által a civil szervezetek támogatására javasolt összegeket.
Paál Huba: Mivel az egyesületek működéséhez feltétlenül szükség van az önkormányzat támogatására,
ezért az elnökök számos kompromisszumot kötöttek, hogy többségi döntések születhessenek.
Konstruktív volt az együttműködés és az a cél vezérelte őket, hogy megpróbáljanak igazságosan
dönteni, ennek ellenére négy civil szervezet, az Alba Caritas Hungarica Pusztaszabolcsi csoportja,
Erőnlét Sport Egyesület, az Öreg Diákok Baráti Egyesülete és a Motor Ördögei Baráti Egyesülete
támogatásának összegének meghatározásában nem sikerült megegyezni. Kérte, hogy erre, majd
tegyenek a képviselők javaslatot, Ismertette a bizottsági elnökök javaslatát.
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy az ő véleménye az volt, hogy a Motor Ördögei Baráti Egyesületet az
Önkormányzat ne támogassa, mivel az egyesület tagjai olyan hobbyt űznek, mely igen jelentős
magántőkét igényel és az az összeg, amivel az Önkormányzat támogatni tudná az egyesületet, az
nagyon csekély, míg más civil szervezetnek ez az összeg jelentős bevétel lenne.
Czompó István: Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslatuk egy-egy szervezet esetében?
Ha igen, akkor egyesével fognak szavazni a támogatásról, de kérte, hogy akkor a növelés mellett
tegyenek javaslatot arra is, hogy melyik egyesület támogatását csökkentsék.
Zsuffa Tünde: Tudomása szerint az Erőnlét Sportegyesület idén ünnepelte megalakulásának 25.
évfordulóját, nagy eredményekkel, véleménye szerint ez honorálni kell. Javasolta, hogy az Erőnlét
Sportegyesületnek kapjon több pénzt, ne pedig az Alba Caritas. A Motor Ördögei Baráti Egyesülettel
kapcsolatban elmondta, hogy valóban több magántőkét igényel egy ilyenfajta hobby, de véleménye
szerint a legszínvonalasabb és legtöbb nézőt vonzó műsorokat ez a szervezet rendezte, emiatt
támogatni kell.
Kátai György: Elmondta, hogy a Szociális Bizottság azt a rendező elvet alkalmazta, hogy a 2008. évi
összegekkel támogassa az Önkormányzat a civil szervezeteket. Mivel három civil szervezet nem adott
be 2009. évre pályázatot, ezért a bizottság úgy döntött, hogy ez a keret elsősorban a karitatív
szervezetek között kerüljön szétosztásra. Véleménye szerint az Erőnlét Sportegyesület támogatásának
emelése is indokolt, mert régóta működnek és országos rendezvényeket tartanak Pusztaszabolcson.
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Javasolta, hogy az Erőnlét Sportegyesület kapjon 180.000,- Ft, az Alba Caritas 300.000,- Ft-ot, és
csökkentsék a Tűzoltók és a Polgárőrség támogatását is a 2008. évi támogatás összegére, és ebben az
esetben lehet támogatni az Öreg Diákok Baráti Egyesületét is. Véleménye szerint a Motor Ördögei
Baráti Egyesületet abban az esetben lehetett volna támogatni, amennyiben a szervezet bejegyzése
megtörtént volna a Testületi ülésig.
Czompó István: Felhívta a képviselők figyelmét, hogy tavaly is ítélt meg támogatást a testület olyan
szervezetnek, amelyiknek még nem történt meg a bejegyzése, azzal a feltétellel, hogy akkor veheti át a
támogatást, amikor megtörtént a bírósági bejegyzés. Javasolta, hogy támogassa a Képviselő-testület a
Motor Ördögei Baráti Egyesületet. Egyetértett azzal, hogy a legtöbb nézőt vonzó programokat ez az
egyesület szervezte.
Csombók Pál: Elmondta, hogy ő tagja a Motor Ördögei Baráti Egyesületnek, ez a pályázat működésre
vonatkozik, de az a véleménye, hogy ez ne kerüljön megítélésre, viszont, mint korábban is, a Szabolcs
Napok rendezvényeként támogassa az önkormányzat a szervezet tevékenységét.
Csányi Kálmán: Egyetértett Kátai György képviselővel, és javasolta, hogy az Alba Caritas
Pusztaszabolcs csoportja 300.000,- Ft támogatást kapjon, az Öreg Diákok Baráti Egyesületét és a
Motor Ördögei Baráti egyesületét pedig ne támogassa az Önkormányzat.
Szajkó János: Véleménye szerint minden egyesületet támogatni kell. Javasolta, hogy az Öreg Diákok
Baráti Egyesületének 30.000,- Ft és a Motor Ördögei Baráti egyesületének 50.000,-Ft támogatás
ítéljen meg az önkormányzat 2009. évre.
Czompó István: Javasolta, hogy az Alba Caritas Hungarica Pusztaszabolcsi Csoportját 300.000,- Fttal, az Erőnlét Sportegyesületet 150.000,- Ft-tal, Öreg Diákok Baráti Egyesületét 30.000,-Ft-tal, a
Motor Ördögei Baráti egyesületét 50.000,-Ft-tal, az Önkéntes Tűzoltók Egyesületét és a Polgárőrséget
is 600.000,- Ft összeggel támogassák. Egyenként szavazásra bocsátotta a civil szervezetek
támogatásáról szóló javaslatokat.
A Képviselő-testület 13 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
29/2009. (II. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) Kt. számú rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján az Alba Caritas
Hungarica Pusztaszabolcsi Csoportját 2009. évben 300.000,- Ft összeggel támogatja éves működési
költségeinek biztosítására.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az egyesülettel kösse meg.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: 2009. évi költségvetés jóváhagyása
A Képviselő-testület 9 igen, 3 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
30/2009. (II. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) Kt. számú rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján az Erőnlét
Sportegyesületet 2009. évben 150.000,- Ft összeggel támogatja éves működési költségeinek
biztosítására.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az egyesülettel kösse meg.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: 2009. évi költségvetés jóváhagyása
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A Képviselő-testület 13 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
31/2009. (II. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) Kt. számú rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a Golden Lions
Rögbi Sportegyesületet 2009. évben 40.000,- Ft összeggel támogatja éves működési költségeinek
biztosítására.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az egyesülettel kösse meg.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: 2009. évi költségvetés jóváhagyása
(Csányi Kálmán képviselő 18.56 órakor távozott, a létszám 13 fő.)
A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
32/2009. (II. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) Kt. számú rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a Pusztaszabolcsi
Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítványt 2009. évben 70.000,- Ft összeggel támogatja éves
működési költségeinek biztosítására.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az alapítvánnyal kösse meg.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: 2009. évi költségvetés jóváhagyása
(Csányi Kálmán képviselő 18.57 órakor megérkezett, a létszám 14 fő.)
A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
33/2009. (II. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) Kt. számú rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a Harmónia
Nyugdíjas Egyesületet 2009. évben 40.000,- Ft összeggel támogatja éves működési költségeinek
biztosítására.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az egyesülettel kösse meg.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: 2009. évi költségvetés jóváhagyása
Szőke Erzsébet képviselő bejelentette személyes érintettségét és nyilatkozott, hogy a Kotta Egyesület
támogatásának megállapításáról szóló döntésnél nem kíván szavazni.
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A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással (Szőke Erzsébet képviselő nem
szavazott)az alábbi határozatot hozta:
34/2009. (II. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) Kt. számú rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a Kotta
Egyesületet 2009. évben 30.000,- Ft összeggel támogatja éves működési költségeinek biztosítására.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az egyesülettel kösse meg.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: 2009. évi költségvetés jóváhagyása
(Csányi Kálmán képviselő 18.58 órakor távozott, a létszám 13 fő.)
A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
35/2009. (II. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) Kt. számú rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a Kulturális
Értékmentő Egyesületet 2009. évben 40.000,- Ft összeggel támogatja éves működési költségeinek
biztosítására.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az egyesülettel kösse meg.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: 2009. évi költségvetés jóváhagyása
(Csányi Kálmán képviselő 19.01 órakor megérkezett, a létszám 14 fő.)

Csombók Pál és Jakus János képviselők bejelentették személyes érintettségüket és nyilatkoztak, hogy
a Kutyabarát Klub támogatásának megállapításáról szóló döntésnél nem kíván szavazni.
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással (Csombók Pál és Jakus János
képviselők nem szavaztak)az alábbi határozatot hozta:
36/2009. (II. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) Kt. számú rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a Kutyabarát
Klubot 2009. évben 60.000,- Ft összeggel támogatja éves működési költségeinek biztosítására.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az egyesülettel kösse meg.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: 2009. évi költségvetés jóváhagyása
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A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
37/2009. (II. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) Kt. számú rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a Magyar
Rákellenes Liga Pusztaszabolcsi Szervezetét 2009. évben 40.000,- Ft összeggel támogatja éves
működési költségeinek biztosítására.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az egyesülettel kösse meg.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: 2009. évi költségvetés jóváhagyása
A Képviselő-testület 5 igen, 8 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
38/2009. (II. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint az
Önkéntes Tűzoltó Egyesületet 2009. évben 650.000,- Ft összeggel támogassa éves működési
költségeinek biztosítására.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 9 igen, 3 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
39/2009. (II. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) Kt. számú rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján az Önkéntes
Tűzoltó Egyesületet 2009. évben 600.000,- Ft összeggel támogatja éves működési költségeinek
biztosítására.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az egyesülettel kösse meg.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: 2009. évi költségvetés jóváhagyása
Kovács Dénes képviselő bejelentette személyes érintettségét és nyilatkozott, hogy a Polgárőrség
támogatásának megállapításáról szóló döntésnél nem kíván szavazni.
A Képviselő-testület 6 igen, 6 nem szavazattal és 1 tartózkodással (Kovács Dénes képviselő nem
szavazott)az alábbi határozatot hozta:
40/2009. (II. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint a
Polgárőrséget 2009. évben 650.000,- Ft összeggel támogassa éves működési költségeinek
biztosítására.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
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A Képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal és 4 tartózkodással (Kovács Dénes képviselő nem
szavazott)az alábbi határozatot hozta:
41/2009. (II. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) Kt. számú rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a Polgárőrséget
2009. évben 600.000,- Ft összeggel támogatja éves működési költségeinek biztosítására.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az egyesülettel kösse meg.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: 2009. évi költségvetés jóváhagyása
Csányi Kálmán képviselő bejelentette személyes érintettségét és nyilatkozott, hogy a Pusztaszabolcsi
Polgár Egyesület támogatásának megállapításáról szóló döntésnél nem kíván szavazni.
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással (Csányi Kálmán képviselő nem
szavazott) az alábbi határozatot hozta:
42/2009. (II. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) Kt. számú rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a Pusztaszabolcsi
Polgári Egyesületet 2009. évben 60.000,- Ft összeggel támogatja éves működési költségeinek
biztosítására.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az egyesülettel kösse meg.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: 2009. évi költségvetés jóváhagyása
Kátai György képviselő bejelentette személyes érintettségét és nyilatkozott, hogy a Pusztaszabolcsi
Sport Club támogatásának megállapításáról szóló döntésnél nem kíván szavazni.
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással (Kátai György képviselő nem
szavazott) az alábbi határozatot hozta:
43/2009. (II. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) Kt. számú rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a Pusztaszabolcsi
Sport Clubot 2009. évben 1.600.000,- Ft összeggel támogatja éves működési költségeinek
biztosítására.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az egyesülettel kösse meg.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: 2009. évi költségvetés jóváhagyása
Filotás József és Csányi Kálmán képviselők bejelentették személyes érintettségüket és nyilatkoztak,
hogy a Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesületet támogatásának megállapításáról szóló döntésnél
nem kívánnak szavazni.
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással (Csányi Kálmán és Filotás József
képviselők nem szavaztak)az alábbi határozatot hozta:
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44/2009. (II. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) Kt. számú rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a Pusztaszabolcsi
Szabadidősport Egyesületet 2009. évben 200.000,- Ft összeggel támogatja éves működési költségeinek
biztosítására.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az egyesülettel kösse meg.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: 2009. évi költségvetés jóváhagyása
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
45/2009. (II. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) Kt. számú rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a Zsiráf
Alapítványt 2009. évben 30.000,- Ft összeggel támogatja éves működési költségeinek biztosítására.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az alapítvánnyal kösse meg.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: 2009. évi költségvetés jóváhagyása

Csombók Pál, Czompó István és Szőke Erzsébet képviselők bejelentették személyes érintettségüket és
nyilatkoztak, hogy a Tiszta Utak Élő Táj Egyesület támogatásának megállapításáról szóló döntésnél
nem kíván szavazni.
A Képviselő-testület 10 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással (Czompó István, Csombók Pál és
Szőke Erzsébet képviselők nem szavaztak)az alábbi határozatot hozta:
46/2009. (II. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) Kt. számú rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a Tiszta Utak,
Élő Táj Egyesületet 2009. évben 60.000,- Ft összeggel támogatja éves működési költségeinek
biztosítására.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az alapítvánnyal kösse meg.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: 2009. évi költségvetés jóváhagyása

A Képviselő-testület 10 igen, 1 nem szavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
47/2009. (II. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) Kt. számú rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a Öreg Diákok
Baráti Egyesületét 2009. évben 30.000,- Ft összeggel támogatja éves működési költségeinek
biztosítására.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az alapítvánnyal kösse meg.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: 2009. évi költségvetés jóváhagyása
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Szőke Erzsébet és Paál Huba képviselők bejelentették személyes érintettségüket és nyilatkoztak, hogy
a Motor Ördögei Baráti Egyesületet támogatásának megállapításáról szóló döntésnél nem kívánnak
szavazni.
A Képviselő-testület 5 igen, 6 nem szavazattal és 1 tartózkodással (Szőke Erzsébet és Paál Huba
képviselők nem szavaztak) az alábbi határozatot hozta:
48/2009. (II. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot mely szerint a
Motor Ördögei Baráti Egyesületet 2009. évben 50.000,- Ft összeggel támogassa éves működési
öltségeinek biztosítására.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
Czompó István: Kérte a civil szervezetek, alapítványok jelenlévő képviselőit, hogy az elhangzottak
figyelembevételével fogadják el a képviselő-testület döntését a támogatási összegekkel kapcsolatban.
Kívánta, hogy ezt a támogatást meg tudják többszörözni és a múlt évhez hasonló szép eredményekről
tudjanak majd beszámolni, amihez jó munkát, sok sikert és jó egészséget kívánt.
Napirend 2. pontja
A Pusztaszabolcsi Római Katolikus Egyházközség elszámolása a 2008. évi
orgonakoncertek megrendezéséhez nyújtott önkormányzati támogatással
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és az Oktatási, Közművelődési és
Sport Bizottság tárgyalta. A bizottságok javasolták az elszámolás elfogadását.
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
49/2009. (II. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Társadalmi szervezetek és alapítványok
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) Kt. számú rendeletének 3.§. (6) bek. alapján elfogadja a
Pusztaszabolcsi Római Katolikus Egyházközség 2008. évi elszámolását az orgona koncertek
megrendezéséhez nyújtott 300 ezer forint támogatásról.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 3. pontja
A Pusztaszabolcsi Római Katolikus Egyházközség elszámolása a Közösségi Ház
2008. évi működéséhez nyújtott önkormányzati támogatással
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és az Oktatási, Közművelődési és
Sport Bizottság tárgyalta. A bizottságok javasolták az elszámolás elfogadását.
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A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
50/2009. (II. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Római Katolikus
Egyházközséggel a Közösségi Ház használatát szabályozó szerződést 15. pontja alapján elfogadja a
Pusztaszabolcsi Római Katolikus Egyházközség 2008. évi elszámolását a Boldogasszony Közösségi
Ház működtetéséhez nyújtott 500 ezer forint támogatásról.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
Napirend 4. pontja
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési
rendeletének módosítása
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, az Oktatási, Közművelődési és
Sport Bizottság és a Településfejlesztési Bizottság tárgyalta. A bizottságok javasolták az előterjesztés
határozati javaslatának elfogadását.
Wassserné Ősi Márta, a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője: Kiegészítésképpen elmondta, hogy
tartalmaz a rendelet-tervezet egy módosítás, a Magyar Államkincstár által leközölt állami támogatások
átcsoportosítása miatt. Ezért az 1 számú melléklet 3.3 sora, a normatív kötött felhasználási
támogatások 40.606,- ezer Ft-ra és a 4.1 sor, a támogatás értékű működési bevételek 58.661 ezer Ft-ra
módosultak. Ez a módosítás érinti az 1/a, 2/a és a 3. számú táblázatot.
A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
51/2009. (II. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről
szóló 15/2008.(X.31.)Kt számú, 12/2008.(VIII.29.)Kt számú és 9/2008.(V.30.)Kt számú rendelettel
módosított 4/2008.(II.29.) Kt számú rendeletének módosítására vonatkozó rendelet-tervezet szövegét
elfogadja.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta:
3/2009. (II. 27.) Kt. számú rendelet
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről
szóló 15/2008.(X.31.)Kt számú, 12/2008.(VIII.29.)Kt számú és 9/2008.(V.30.)Kt számú rendelettel
módosított 4/2008.(II.29.) Kt számú rendelet módosításáról szóló rendeletét megalkotja.
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Napirend 5. pontja
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelete
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Megköszönte Paál Huba képviselőnek, a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság elnökének,
a jegyzőnek, az intézmények vezetőinek, gazdasági vezetőinek a konstruktív egyeztető munkát.
Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság,
Szociális és Egészségügyi Bizottság és a Településfejlesztési Bizottság tárgyalta. A bizottságok
javasolták az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.
(Tüke László képviselő 19.27 órakor távozott, a létszám 13 fő.)
Szajkó János: A város járdái életveszélyesek. Véleménye szerint egy új adó, a kommunális adó
bevezetésével több forrása lenne az önkormányzatnak a fejlesztésekre. Javasolta, hogy szavazzon a
képviselő-testület arról, hogy 2009. évtől bevezeti az évi 5.000,-Ft/ingatlan magánszemélyek
kommunális adóját.
Kátai György: Véleménye szerint, a jelenlegi gazdasági helyzetben nem kell a lakosságot egy újabb
helyi adóval terhelni.
Csombók Pál: Elmondta, hogy az aszfaltozott utak patkái feltöredeztek. Ezért javasolta, hogy az 5.
számú mellékletben szereplő útépítés sorból 15.000.,-eFt előirányzatból 1.000,- eFt kerüljön
átcsoportosításra az útjavítás sorban szereplő 1.500,- eFt előirányzathoz, így az útépítés összege
14.000 eFt-ra, az útjavítás összege 2.500,- eFt-ra módosulna. Véleménye szerint ebből a keretből meg
lehet oldani az aszfaltozott utak patkafeltöltését.
Paál Huba: Elmondta, hogy az új adó bevezetését nem támogatja. Az adó bevételéből véleménye
szerint minimális mértékű fejlesztést lehetne véghez vinni. A lakosságnak viszont gondot jelentene
ebben a nehezedő gazdasági helyzetben egy újabb adóteher.
Jakus János: Elmondta, hogy 21 km-nyi út aszfaltozása szükséges még a településen, körül-belül 20 év
alatt ér az Önkormányzat az aszfaltozás végére, úgy, hogy közben a már aszfaltozott utakat is kell
javíttatni. Véleménye szerint az útépítésre megoldást jelenthetnek a külső források, így a pályázati
lehetőségek, illetve a lakosság bevonása, akár egy új adó bevezetésével.
(Tüke László képviselő 19.30 órakor megérkezett, a létszám 14 fő.)
Czompó István: Szavazásra bocsátotta Szajkó János képviselő javaslatát. Elrendelte a név szerint
szavazást.
A Képviselő-testület név szerinti szavazással (jegyzőkönyv mellékelve) 4 igen, 10 nem szavazattal és
0 tartózkodással a z alábbi határozatot hozta:
52/2009. (II. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, hogy 2009. évtől
bevezeti a magánszemélyek kommunális adóját, 5.000,- Ft/ingatlan/év összegben.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
Czompó István: Szavazásra bocsátotta Csombók Pál képviselő javaslatát.
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A Képviselő-testület 6 igen, 7 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
53/2009. (II. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, hogy 2009. évi
költségvetési rendelet-tervezet 5. számú mellékletében (felhalmozási kiadások) az útépítés előirányzat
15.000.,-eFt-ról 14.000 eFt-ra csökkenjen az útjavítás előirányzat 1.500,- eFt-ról 2.500,- eFt-ra
növelése mellett.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 13 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
54/2009. (II. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről
szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja az alábbi módosítással:
- a rendelet-tervezet 3/a. számú melléklet A speciális célú támogatásokból támogatás értékű
működési kiadások és működésre átadott pénzeszközök cím a 29/2009. (II. 28.),
30/2009. (II. 28.), 31/2009. (II. 26.), 32/2009. (II. 26.), 33/2009. (II. 26.), 34/2009. (II. 26.),
35/2009. (II. 26.),36/2009. (II. 26.), 37/2009. (II. 26.), 39/2009. (II. 26.), 41/2009. (II. 26.),
42/2009. (II. 26.),43/2009. (II. 26.), 44/2009. (II. 26.), 45/2009. (II. 26.), 46/2009. (II. 26.),
47/2009. (II. 26.),Kt. számú határozatokban foglalt felosztással módosul.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta:
4/2009. (II. 27.) Kt. számú rendelet
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről
szóló rendeletét megalkotja.
Napirend 6. pontja
A Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság ellenőrzése
az önkormányzat központi költségvetésből származó hozzájárulásainak
és támogatásainak 2007. évi igénybevételéről és elszámolásáról
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és az Oktatási, Közművelődési és
Sport Bizottság tárgyalta. A bizottságok javasolták az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.
Az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság javasolta, hogy a képviselő-testület fejezze ki
köszönetét az oktatási intézmények és polgármesteri hivatal érintett dolgozóinak pontos és szakszerű
munkájáért.
Szőke Erzsébet: Javasolta a szociális intézmény érintett dolgozóinak is fejezze ki a testület köszönetét.
Vezér Ákos: Javasolta, hogy a Kistérségi belső ellenőrnek is köszönje meg a testület a pontos és szakszerű
munkáját, mert az, hogy csak ennyit kell visszafizetni, az az ő munkájának köszönhető.
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A Képviselő-testület 12 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
55/2009. (II. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Pusztaszabolcs Város
Önkormányzata központi költségvetésből származó hozzájárulásai, támogatásai 2007. évi
igénybevételével és elszámolásával kapcsolatban a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális
Igazgatósága ellenőrzés jelentését.
A képviselő-testület köszönetét fejezi ki az oktatási intézmények, a Polgármesteri Hivatal, a volt
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat érintett dolgozóinak és az Adonyi Kistérségi Társulás
Munkaszervezet belső ellenőrének pontos és szakszerű munkájáért.
Felkéri a polgármestert a visszafizetendő összeg biztosítására az önkormányzat 2009. évi
költségvetésében.

Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
(19.41 órakor Csányi Kálmán távozott, a létszám 13 fő.)
Napirend 7. pontja
A szociális ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző

Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, a Szociális és Egészségügyi
Bizottság és az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság tárgyalta. A bizottságok javasolták az
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
56/2009. (II. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló
8/2006. (III.31.) Kt. számú rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja.
Felelős: Vezér Ákos jegyző
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta:
5/2009. (II. 27.) Kt. számú rendelet
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló
8/2006. (III.31.) Kt. számú rendelet módosításáról szóló rendeletét megalkotja.
Napirend 8. pontja
Beszámoló a 2008. évi – mikro társulásban végzett - munkáról
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta. A
bizottságok javasolták az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.
A Pénzügyi és Igazgatási Bizottság javasolta, hogy a képviselő-testület fejezze ki köszönetét dr. Szász
Károlyné volt intézményvezetőnek és munkatársainak az elmúlt évben végzett áldozatos munkájukért.
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A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
57/2009. (II. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV, tv. 6 § (4) bekezdése alapján az Adonyi Kistérségi
Szociális Központ (Perkáta, Bocskai u. 2.) által benyújtott, 2008. évi a mikro társulásban végzett
szociális alapellátási, és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásáról szóló beszámolóját elfogadja.
A képviselő-testület köszönetét fejezi ki dr. Szász Károlyné volt intézményvezetőnek és
munkatársainak az elmúlt évben végzett áldozatos munkájáért.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
Czompó István polgármester 19.42 órakor szünetet rendelt el. A Képviselő-testület ülése 19.55 órakor
a 9. napirendi pont tárgyalásával folytatódott.
(Filotás József 19.56 órakor távozott, a létszám 13 fő)
Napirend 9. pontja
Tájékoztató az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás
2008. II. félévi tevékenységéről
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság tárgyalta.
A bizottságok javasolták az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. Az Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottság javasolta a képviselő-testületnek, hogy a Cikola Nemzetek Völgye
Akciócsoporthoz kötődő LEADER+ programról, annak működéséről és az elért eredményekről kérjen
részletes tájékoztatást. Megkérdezte, hogy pályázatokról településenként készüljön el a beszámoló?
Csányi Kálmán: Elmondta, a bizottság kérése az volt, hogy minden pályázatról, településenként
számoljon be a Kistérségi Társulás Munkaszervezete.
A Képviselő-testület 8 igen, 3 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
58/2009. (II. 26.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Adonyi Többcélú Kistérségi
Társulás 2008. II. félévi tevékenységéről szóló tájékoztatót azzal a kiegészítéssel, hogy felkéri az
Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetét, hogy készítsen egy részletes beszámoló a
kistérségi beadott pályázatokról, településenként.
Továbbá felkéri a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről a kistérségi munkaszervezetet a
határozat megküldésével értesítse.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal.
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Napirend 10. pontja
Együttműködési megállapodás megkötése
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, a Településfejlesztési Bizottság,
a Szociális és Egészségügyi Bizottság és Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság tárgyalta. A
bizottságok javasolták az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. Az Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottság javasolta a képviselő-testületnek, hogy a kötendő együttműködési
megállapodást egészítése ki úgy, hogy a megállapodás I. részének 4. pontjának utolsó mondata
kerüljön törlésre és a megállapodás I. részének 5. pontjában a partnerek felsorolásánál kerüljön
beépítésre partnerként a felnőttképzési akkreditációval rendelkező Szabolcs Vezér Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium intézménye. Csányi Kálmán megkérdezte, hogy miért kerüljön a 4.
pont törlése?
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy ha a megállapodás 4. pontjának utolsó mondata törlésre kerül, akkor
a Szociális kerekasztalt Pusztaszabolcson kell létre hozni, ha benn marad ez a mondat, abban az
esetben a szociális kerekaszatal létrehozását átengedi az önkormányzat másnak.
Czompó István: Véleménye szerint ez a mondat nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy az önkormányzat
hozza létre a szociális kerekasztalt. Szavazásra bocsátotta az Oktatási, Közművelődési és Sport
Bizottság javaslatait.
A Képviselő-testület 4 igen, 8 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
59/2009. (II. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, hogy a Középdunántúli Regionális Munkaügyi Központtal /8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1., képviseletében Zimmermann József főigazgató megbízásából - Takács Endre kirendeltség-vezető/ kötendő
együttműködési megállapodás-tervezet I. részének 4. pontjának utolsó mondata kerüljön törlésre.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal.

A Képviselő-testület 12 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
60/2009. (II. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Közép-dunántúli
Regionális Munkaügyi Központtal /8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1., képviseletében - Zimmermann
József főigazgató megbízásából - Takács Endre kirendeltség-vezető/ kötendő együttműködési
megállapodás-tervezet I. részének 5. pontjában a partnerek felsorolásánál kerüljön beépítésre
partnerként a felnőttképzési akkreditációval rendelkező Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium intézménye.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal.
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A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
61/2009. (II. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat szociális gondoskodási
körébe kerülő, hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, aktív korúak ellátásában részesülő személyek
közfoglalkoztatásával kapcsolatos feladatok együttes szakmai végrehajtására a Közép-dunántúli
Regionális Munkaügyi Központtal /8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1., képviseletében - Zimmermann
József főigazgató megbízásából - Takács Endre kirendeltség-vezető/ kötendő együttműködési
megállapodást a 60/2009. (II. 26.) Kt. számú határozat módosításával elfogadja és felhatalmazza a
Polgármestert a megállapodás megkötésére.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
Napirend 11. pontja
Javaslat Fejér megye kulturális örökségének helyi védelmére
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, a Településfejlesztési Bizottság
és Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság tárgyalta. A bizottságok javasolták az előterjesztés
határozati javaslatának elfogadását.
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
62/2009. (II. 26.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Fejér Megye Közgyűlésének
393/2008. (XII.18.) K.h.sz. határozatban megfogalmazott javaslata alapján megtárgyalta a megyei
kulturális örökség megerősítése érdekében tett ajánlásokat, és – tekintettel arra, hogy Pusztaszabolcs
város területén nincs ismert régészeti lelőhely – úgy döntött, hogy nem alkot rendeletet a kulturális
örökség helyi védelméről.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a megyei közgyűlés
elnökét.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 12. pontja
Cselekvési, intézkedési terv kihűlés, fagyás miatti halálesetek elkerülésére
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a Szociális és Egészségügyi
Bizottság tárgyalta. A bizottságok javasolták az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. A
Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolta, hogy a melegedőhelyek kijelölése az oktatási-nevelési
intézményekre ne vonatkozzon.
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A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
63/2009. (II. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kihűlés, fagyás miatti halálesetek
elkerülésére a cselekvési, intézkedési tervet elfogadja, azzal a módosítással, hogy a melegedőhelyek
kijelölése az oktatási-nevelési intézményekre ne vonatkozzon.
Felkéri a Polgármestert, hogy az ÁNTSZ Dunaújvárosi, Adonyi, Ercsi, Sárbogárdi Kistérségi
Intézetének (Dunaújváros, Városháza tér 1.) az elfogadott tervet határidőre küldje meg.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
Napirend 13. pontja
Kistérségi fenntartású óvoda támogatása
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, a Településfejlesztési Bizottság,
a Szociális és Egészségügyi Bizottság és Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság tárgyalta. A
három bizottság javasolta az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását, a Településfejlesztési
Bizottság nem javasolta.
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy ha a jelenlegi intézményi struktúra nem lesz változtatva és az esetleg
szükséges szakértői véleményeket a kistérség átvállalja, abban az esetben tudja támogatni a javaslat
elfogadását.
Csombók Pál: Megkérdezte, hogy a József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda
intézménnyel, vagy csak az óvodai intézményegységgel társul be az önkormányzat?
Czompó István: A Kistérség kérte, hogy küldje meg az Önkormányzat az óvodák alapító okiratát, és
pedagógiai programját. Elmondta, hogy az óvodáknak nincs alapító okirata, hanem egy közös
intézmény, a József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda alapító okirata van. Óvodai
egység és iskolai egység van. A januári testületi-ülésen a képviselő-testület elviekben ehhez a
társuláshoz hozzájárult. Kételyei azzal kapcsolatban vannak, hogy létre tud - e jönni így ez a kistérségi
fenntartású intézmény, hogy Pusztaszabolcs csak a létszámával vesz részt, de a feladatellátást maga
oldja meg.
Czöndör Mihály: Elmondta, hogy az ő kételye az, hogy ha ez így létrejön, akkor kettős vezetés esete
áll fenn. Megmarad a közös igazgatású intézményrendszer és az óvodai egység becsatlakozik a
kistérséghez, akkor onnan is van egy vezetés.
Czompó István: Véleménye szerint a kettős irányítás semmiképp sem tud megvalósulni, mert az
alapító okiratba nem lehet azt beírni, hogy a József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda
óvodai egysége tagja a kistérségi fenntartású intézménynek.
Vezér Ákos: Véleménye szerint nem intézményben, hanem feladatellátásban kell gondolkodni. Az
önkormányzati törvényben meghatározott kötelező feladat az óvodai nevelés. Ezt a kötelező feladatot
az önkormányzat átadja egy szerződéssel Adonyi Kistérségnek, a Kistérség egy másik szerződéssel
visszaadja ezt a feladatot Pusztaszabolcs közigazgatási területére vonatkozóan Pusztaszabolcs
Önkormányzatának. Így működött a szociális intézmény. Akkor nem volt a képviselő-testületnek ez
probléma. Véleménye szerint a kistérségi normatíva igénylés tekintetében, hogy a kistérség hogyan jár
el, az Pusztaszabolcs önkormányzatát nem érinti, mivel nem részesül belőle.
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Czompó István: Elmondta, hogy ez a határozati javaslat egy elvi egyetértésről szól, ez még nem a
megállapodás.
Kátai György: Véleménye szerint az támogassa az elvi egyetértést, aki a későbbi megállapodást el
tudja fogadni.
Czompó István: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.
A Képviselő-testület 6 igen, 5 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
64/2009. (II. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Közoktatási feladatellátás az Adonyi
Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő intézmény létrehozásával” című előterjesztést
megtárgyalta és úgy dönt, hogy a többcélú kistérségi társulás által létrehozandó óvodai társulásban
nem kíván részt venni.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről a kistérségi
munkaszervezetet a határozat megküldésével értesítse.
Felelős: Czompó István, polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
65/2009. (II. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 20/2009. (I. 29.) Kt számú
határozatát visszavonja, melyben elviekben támogatta a kistérségi fenntartású óvodai társulás
létrehozását.
Felelős: Czompó István, polgármester
Határidő: azonnal
Napirend 14. pontja
Lakossági kezdeményezés utcanyitásra, a Petőfi Sándor utca szélesítésére,
valamint telekcsoport újraosztására
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a Településfejlesztési
Bizottság tárgyalta. A bizottságok javasolták az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását, azzal
a módosítással, hogy a polgármester kérjen árajánlatokat a meglévő településrendezési terv szerkezeti és részletes szabályozási terv, helyi építési szabályzat - módosításának költségeiről, majd
ezt követően folytasson tárgyalást az ingatlantulajdonosokkal a finanszírozásról.
Véleménye szerint foglalkozni kell a polgárok beadványaival, de nem áll az önkormányzat módjában,
hogy az önkormányzat felvásároljon területeket, hogy a lakók értékesíteni tudják az ingatlanjaikat. A
kisajátítás hosszú idős, és nagy anyagi vonzata van.
Szajkó János: Véleménye szerint a lakók ajánlják fel az Önkormányzatnak ingyen az út területét.
Czompó István: Árajánlatot fog kérni a tervezésre, akkor konkrét összeggel tud tárgyalni a lakókkal,
arról, hogy ha felvállalják ezt az összeget, és ingyen odaadják az útnak való területet az
önkormányzatnak, akkor valósulhat ez meg. Megkérdezte, hogy a leendő utca közművesítését miből
fogja az önkormányzat megoldani?
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Vezér Ákos: Elmondta, hogy a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság azért javasolta az árajánlat-kérést,
hogy pontosításra kerüljenek az összegek, és utána lehessen a lakókkal tárgyalást folytatni, de a
bizottsági ülésen a közművesítés nem került szóba. Ha kialakításra kerül az utca, akkor az
Önkormányzatnak kötelező a közművesítést megoldania.
A Képviselő-testület 11 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
66/2009. (II. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületnek úgy dönt, hogy a Szent Imre utca 39., 41.,
43., 45., és 47. szám alatti ingatlantulajdonosok telekalakítási és út kialakítási kérelmét támogatja.
Felkéri polgármestert, hogy a településrendezési terv szükséges módosítására kérjen árajánlatot és azt
követően a finanszírozásról folytasson tárgyalást az érintett ingatlantulajdonosokkal.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
Napirend 15. pontja
Javaslat lakótelkek értékesítésére
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a Településfejlesztési
Bizottság tárgyalta. A bizottságok javasolták az előterjesztés határozati javaslatainak elfogadását. A
Pénzügyi és Igazgatási Bizottság nem javasolta a részletfizetés lehetőségét Fogas János és felesége
részére.
Kátai György: Megkérdezte, ha valaki segélyezettek között szerepel és telket vásárol, van-e arra jogi
lehetőség, hogy elutasítsák a segély kérelmét?
Vezér Ákos: Elmondta, hogy a segélyezés és a telekeladás között nem vonható párhuzam. Az ingatlant
bárki megveheti, a segélyezés a napi megélhetést biztosítja. Segélyt kaphat, mert például regisztrált
munkanélküli, de ettől függetlenül telekigényét is beadhatja. Ha a segélyezésből nem a jogszabályban
meghatározott okok miatt zárná ki az Önkormányzat, hanem a telekvásárlás miatt, akkor az
jogszerűtlen lenne.
Szajkó János: Elmondta, hogy a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság úgy döntött, hogy egy összegben
fizesse meg a vételárát.
Czompó István: Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság javaslatát.
A Képviselő-testület 11 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
67/2009. (II. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 242/2008. (VI.26.) Kt.
számú határozatát fenntartja, a jogosultak kérelmére nem módosítja. A vételi jogosult Fogas János és
Fogas Jánosné Pusztaszabolcs, Széchenyi I. u. 83. sz. alatti lakosok a pusztaszabolcsi 1604. hrsz-ú
ingatlant egyösszegű fizetéssel vásárolhatják meg.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
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A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
68/2009. (II. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő a
pusztaszabolcsi 1621/6. hrsz-ú, 1462 m2 beépítetlen terület vevőjének Szabó Richárd és Bodor Zsanett
Pusztaszabolcs, Mikszáth K. u. 38. sz. alatti lakosokat jelöli ki.
A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 438.600,-Ft + ÁFA, azaz 526.320,-Ft összegben határozza
meg, amely vételárat vevők a szerződés aláírásakor egy összegben fizetnek meg eladó részére.
Az ingatlan előtt az utcában a gáz, víz, villany, csatorna, telefon közművezeték kiépült, az ingatlan a
közműkezelők részére megfizetett hozzájárulást követően közművesíthető.
Az ingatlant, a szerződés aláírását követő 4 éven belül lakóházzal be kell építeni. A beépítési
kötelezettség nem teljesítése esetén az önkormányzat az ingatlant eredeti eladási áron jogosult
visszavásárolni. A beépítési kötelezettség biztosítására az ingatlan-nyilvántartásban elidegenítési és
terhelési tilalmat kell bejegyeztetni az önkormányzat javára.
A vételár az ingatlan kitűzésének költségeit is magában foglalja.
A Képviselő-testület dr. Nagy István ügyvédet bízza meg az adásvételi szerződés megkötésével. A
szerződéskötéssel kapcsolatos költségek vevőket terheli.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: 2009. augusztus 31.
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
69/2009. (II. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő a
pusztaszabolcsi 1621/13. hrsz-ú, 1441 m2 beépítetlen terület vevőjének Farkas Sándor Pusztaszabolcs,
Ady E. 85/1. sz. alatti lakost jelöli ki.
A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 474.800,-Ft + ÁFA, azaz 569.760,- Ft összegben határozza
meg, amely vételárat vevők a szerződés aláírásakor egy összegben fizetnek meg eladó részére.
Az ingatlanon a gázközmű csatlakozója, valamint az ingatlan előtt az utcában a víz, villany, csatorna,
telefon közművezeték kiépült, az ingatlan a közműkezelők részére megfizetett hozzájárulást követően
közművesíthető.
Az ingatlant, a szerződés aláírását követő 4 éven belül lakóházzal be kell építeni. A beépítési
kötelezettség nem teljesítése esetén az önkormányzat az ingatlant eredeti eladási áron jogosult
visszavásárolni. A beépítési kötelezettség biztosítására az ingatlan-nyilvántartásban elidegenítési és
terhelési tilalmat kell bejegyeztetni az önkormányzat javára.
A vételár az ingatlan kitűzésének költségeit is magában foglalja.
A Képviselő-testület dr. Nagy István ügyvédet bízza meg az adásvételi szerződés megkötésével. A
szerződéskötéssel kapcsolatos költségek vevőket terheli.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: 2009. augusztus 31.

Napirend 16. pontja:

Az elővárosi vasútvonalak megállóhelyei megközelítésének feltétele, a ráhordás
feltételeinek javítása: B+R és P+R parkolók telepítése
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Ismertette az előterjesztést. Javasolta az előterjesztés határozati javaslatának
elfogadását.

27

A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
70/2009. (II. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. a Budapesti Közlekedés-Szervező Kht-vel közösen településünk vasútállomásának, mint
elővárosi vasútvonalak megállóhelyének közelében P+R parkolót, B+R kerékpártárolót és
buszfordulót – KÖZOP pályázat keretében – valósítson meg. A Képviselő-testület a parkoló és
kerékpártároló helyszínéül a 702/79 helyrajzi számú ingatlan egy – a rendezési tervben e célra kijelölt,
MÁV tulajdonban lévő – részét határozta meg. Buszforduló kialakítására a vízház és a felvételi épület
közötti terület alkalmas (702/16 és 702/68 helyrajzi számú földrészletek).
A Képviselő-testület támogatja a P+R parkoló létesítés és B+R kerékpártároló, valamint
buszforduló építés ügyét, de az üzemeltetést, a fenntartást, és ezek költségeit nem áll módjában
átvállalni a MÁV Zrt-től.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 17. pontja:
A Polgármesteri Hivatal dísztermének berendezése
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Ismertette az előterjesztést. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati
javaslatát.
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
71/2009. (II. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete „A Képviselő-testület Szervezeti és
Működési Szabályzatáról” szóló 6/2007. (III. 30.) Kt számú rendeletének 30. § (1) g. pontja és „Az
Önkormányzat vagyonáról, az önkormányzati vagyonkezelés és hasznosítás szabályairól és a
vagyonfenntartás-fejlesztés(beruházás) szabályairól szóló 6/1994. (V. 1.) Kt számú rendeletének
14. §-a alapján a Polgármesteri Hivatal dísztermének berendezéséhez a d.Projekt Bútor Kft.
árajánlatában szereplő bruttó 4.890 ezer forintos megrendeléssel egyetért.
Felkéri a Polgármestert a megrendelés aláírására.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
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A Képviselő-testület ülése 20.50 órakor – a 18. napirendi pont tárgyalásának idejére – zárt üléssel
folytatódott.
20.55 órakor a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

K. m. f.

Czompó István
polgármester

Vezér Ákos
Jegyző

Csombók Pál

Jakus János
jegyzőkönyv-hitelesítők

