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Jegyzőkönyv

Készült Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. február 23-án 16.15 órakor
a Polgármesteri Hivatal Üléstermében (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.)
megtartott nyílt üléséről
Jelen voltak:

Czompó István
polgármester
Szőke Erzsébet
alpolgármester
Czöndör Mihály, Csányi Kálmán, Csiki Szilárd, Paál Huba, Szajkó János, Tüke László –
képviselők

Meghívottak:

Vezér Ákos
Szotyori-Nagy Istvánné
Wasserné Ősi Márta
Kocsis József
Iszprávnik János
Barics József
Csordásné dr. Juhász Judit
Hajdó Györgyné
Koczkás József
Kőkuti Lászlóné
Somogyi Béla
Zserdin Balázs
Ekker László
Horváth Éva

jegyző
aljegyző
Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője
József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és
Óvoda igazgatója
kérelmező
Pusztaszabolcs Szebb Jövőjéért Kulturális Alapítvány
Magyar Rákellenes Liga Pusztaszabolcsi Szervezete
Alba Caritas Hungarica Pusztaszabolcsi Csoportja
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesület
Erőnlét Sportegyesület
Pusztaszabolcsi Sport Club
közterület-felügyelő
jegyzőkönyvvezető

Czompó István: Köszöntötte a megjelenteket, az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes, mivel 9 képviselőből 8 fő megjelent. Kátai György képviselő távolmaradását jelezte.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Czöndör Mihály és Csányi Kálmán képviselőket.

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
47/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Czöndör Mihály és Csányi Kálmán
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Czompó István: Ismertette napirend-tervezetét. Javasolta, hogy 9. napirendi pontként „A Pusztaszabolcsi
Római Katolikus Egyházközség elszámolása a Boldogasszony Közösségi Ház 2011. évi működéséhez
nyújtott önkormányzat támogatással” című előterjesztést tárgyalják, így a nyílt ülés 9-19. napirendi
pontjai 10-20. napirendi pontok lesznek. Javasolta továbbá, hogy 21. napirendi pontként „A II. és III.
számú háziorvosi körzetek rendelési idejének módosítása”, 22. napirendi pontként „A könyvtárhasználati
szabályzat elfogadásáról”, 23. napirendi pontként a „Javaslat Környezet és Energia Operatív Program
4.2.0/A kódszámú pályázat benyújtására” című előterjesztést tárgyalják, így a zárt ülésen tárgyalandó 2021. napirendi pontok 24-25. napirendi pontok lesznek. Szavazásra bocsátotta napirend-tervezetét.
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A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
48/2012. (II. 23.) 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 2011. évi
elszámolása és 2012. évi pályázata
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 2. pontja
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 3. pontja
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2012. évi költségvetése
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 4. pontja
Javaslat intézményátszervezésre
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 5. pontja
Óvodai és iskolai beiratkozások időpontjainak meghatározása
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 6. pontja
Az intézményi alapító okiratok felülvizsgálata
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 7. pontja
Művelődési Ház bérleti kérelme
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 8. pontja
Javaslat üzlet bérbeadására
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 9. pontja
A Pusztaszabolcsi Római Katolikus Egyházközség elszámolása a Boldogasszony Közösségi
Ház 2011. évi működéséhez nyújtott önkormányzati támogatással
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 10. pontja
Szabolcs Híradó újság előállítása
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 11. pontja
Iskolai konyha-ebédlő károsodásainak megszüntetése
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 12. pontja
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapításáról
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 13. pontja
Javaslat a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet módosítására
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző
Napirend 14. pontja
Javaslat díjmegállapító rendeletek hatályon kívül helyezésére
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 15. pontja
Javaslat az utcanév- és házszámtáblák kihelyezésének szabályozására
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző
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Napirend 16. pontja
Javaslat talajterhelési díjról szóló rendelet alkotására
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző
Napirend 17. pontja
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző
Napirend 18. pontja
„Egészségre nevelő életmódprogramok a kistérségekben” című pályázat
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 19. pontja
Javaslat hozzátartozó befogadásának engedélyezésére, önkormányzati bérlakásba
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 20. pontja
Polgármester szabadságának jóváhagyása
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 21. pontja
A II. és III. számú háziorvosi körzetek rendelési idejének módosítása
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 22. pontja
A könyvtárhasználati szabályzat elfogadásáról
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző
Napirend 23. pontja
Javaslat Környezet és Energia Operatív Program 4.2.0/A kódszámú pályázat benyújtására
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Zárt ülés
Napirend 24. pontja
Tájékoztató lakhatási kérelemről
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 25. pontja
Javaslat fellebbezés elutasítására
Előterjesztő: Kátai György képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Tájékoztató a két ülés közti eseményekről

Czompó István: Január 27-én volt az óvodaegység félévi értékelő értekezlete. Ugyanezen a napon
ülésezett a Mezőföldi Híd Térségi Fejlesztő Egyesület Felügyelő Bizottsága.
31-én konzultált a Munkaügyi Központ Ercsi Kirendeltségének vezetőjével. A megbeszélésen elhangzott,
hogy az önkormányzat a rendelkezésre álló keretösszegből 85 főt tud foglalkoztatni 2 hónapig 6 órában,
illetve 4 főt 7 hónapig 8 órában. Jelen pillanatban 110-120 fő van olyan, akik jogosult lenne erre a fajta
munkára.
Február 2-án Felsőcikolán elfagyott egy vízvezeték, amelyet a DRV Zrt-vel javíttatott ki.
3-tól a rendkívüli időjárás miatt éjszakai melegedő nyílt a MÁV Iskolában, a Családsegítő Szolgálat
Magyar utcai épületében, illetve a Boldogasszony Közösségi Házban. Információi szerint az utóbbi két
lehetőséget senki sem vette igénybe, de a MÁV Iskolában rendszeresen 6-7 fő tartózkodott.
3-án volt a közmeghallgatás.
6-án a Vidékfejlesztési Minisztérium munkatársai Veszprémből jöttek ellenőrizni a futsal pályát. Az
ellenőrzés során problémaként merült fel, hogy a pályázatban egy bejárót terveztek, de végül kettő készült
el. Hozzátette, hogy ez a költségeket nem növelte, ugyanannyiba került.
10-én kereste fel a Dunaújvárosi Vízi Társulat igazgatója, aki bejelentette, hogy 6 fő pusztaszabolcsi
lakost szeretnének foglalkoztatni közcélú munkásként a kezelésükben lévő árkok tisztítására. A társulat
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6 főt foglalkoztathat 8 hónapig 8 órában, így a tájékoztató elején említett 85 fő várhatóan 91 főre
növekszik majd.
11-én a Napraforgó Klub szervezésében a helyes táplálkozásról szóló vetélkedőn vettek részt az
iskolások.
13-án ülésezett a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a Településfejlesztési Bizottság, 14-én pedig az
Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság. Ezen a
napon kistérségi ülésen is részt vett.
15-én Dr. Dorkota Lajos kormánymegbízott úr fórumot tartott a polgármesterek részére, amelyen többek
között a járásokról is szó esett. Novemberben már látható volt, hogyan alakul a járások határa. Akkor
kérte a kormánymegbízott urat, amennyiben lehetséges, Pusztaszabolcs Dunaújvároshoz tartozzon, aki
akkor támogatta is ezt a javaslatot. A mostani fórumon a kormánymegbízott úr úgy nyilatkozott, hogy
Iváncsa, Beloiannisz és Besnyő Dunaújvároshoz tartozását támogatja, hiszen a tervek szerint ezek a
települések Martonvásárhoz tartoztak volna, de Pusztaszabolcsot nem tudja támogatni. Ismét elmondta
neki az érvet, amire az volt a válasz, hogy akkor biztosan félretájékoztatták és ennek utána fog nézni.
Nem tudja, honnan származnak az információi, de feltételezhetően hasonló érvek, vagy információ
alapján döntött így, mint amit Csányi Kálmán képviselő elmondott a januári testületi ülésen ezzel
kapcsolatban, tehát tételesen kiszámolva az utazási költségeket. A képviselő úr azonban az általa
felsoroltak ellenére támogatta a Dunaújvároshoz tartozást, hiszen pl. a kórház, földhivatal ott található. A
fórumot követő napon a Fejér Megyei Hírlapban cikk jelent meg a polgármesteri fórumról és leírták a
kormánymegbízott úr által elmondottakat. Ma beszélt vele és megkérdezte, hogy végleges-e az, ami az
újságban megjelent? A kormánymegbízott úr szerint nincs lezárva a téma, nem az jelent meg az újságban,
amit ő a sajtótájékoztatón elmondott és hozzátette, hogy június 30-ig fogják véglegesíteni a javaslatot. Az
előzményeket ismertetve elmondta, a képviselő-testület a januári ülésen egyhangúan megszavazta, hogy a
dunaújvárosi járáshoz tartozzon Pusztaszabolcs. Ezt megelőzően levelet írt a kormánymegbízott úrnak,
aki helyett dr. Balogh Ibolya igazgató asszony válaszában kérte, hogy erről a testület hozzon határozatot
és azt küldjék meg dr. Navracsics Tibor miniszter úrnak. A határozat megszületetett és elküldésre került a
döntéshozók részére. Hozzátette még, amióta az újságban megjelent a fórumról szóló cikk, egyre többen
keresik meg személyesen, vagy telefonon ezzel kapcsolatban.
A fórumon témaként szerepelt még az oktatási intézmények 2013. január 1-jével történő átvétele.
Várhatóan módosítani fogják a törvényt abban a vonatkozásban, hogy az állam az intézményeket,
ingatlanokat nem veszi át, csak az ott dolgozókat. Hozzátette még, hogy újrapályáztatják az általános,
illetve középiskolai igazgatói álláshelyeket.
20-án zajlott az Öreg Diákok Baráti Egyesülete szervezésében a télbúcsúztató.
21-én részt vett a hulladékgazdálkodási társulási ülésen, ahol elhangzott, hogy az 5-6 éve húzódó ügyben
a pályázat már Brüsszelben van, a magyar kormány jóváhagyta. A tervek szerint március-április
hónapban a lezárt hulladéklerakó rekultivációjára is sor kerül. Ugyanezen a napon került sor a
Művelődési Házban a Civil Kurázsi Díj átadására, melyet Kaszás János, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület
parancsnoka kapta. Gratulált a díjazottnak és további eredményes munkát és jó egészséget kívánt a
feladatok végrehajtásához. Könyvbemutató is volt, amelynek témája a református egyházközség élete
képekben. Ez a tavalyi kiadvány folytatása, de a maga nemében mégis első, mert ilyen jellegű kiadvány,
amelyben gyakorlatilag csak képek vannak, még nem volt. Elhangzott, hogy várhatóan a jövőben más
témájú, de hasonló kiadványok kerülnek kiadásra.
Elmondta, hogy az elmúlt időszakban nagyon sok jogszabály változott. Így már a költségvetésnél a
képviselők láthatták, hogy kettő költségvetést kell készíteni a Polgármesteri Hivatalon belül: külön a
Polgármesteri Hivatalnak és külön az önkormányzatnak. Az utalványozás szabályai is megváltoztak, az
önkormányzati részben a gazdasági vezető ellenjegyez, az utalványozó a polgármester, míg a
Polgármesteri Hivatalnál a jegyző utalványoz és a gazdasági vezető ellenjegyez. A jogszabályi változások
miatt problémák adódtak az aláírásokkal a beküldött Áfa bevallással kapcsolatban is.
22-én a képviselők informális ülésen vettek részt, amelynek a témája a megújuló energiákkal kapcsolatos
fűtéskorszerűsítés volt. E témát a képviselő-testület a mai ülésen a 23. napirendi pontban tárgyalja.
Ugyanezen a napon a Vidékfejlesztési Hivatal munkatársai Budapestről érkeztek ellenőrizni a futsal
pályát. Az ellenőrök problémaként jelölték meg, hogy az építési naplóban kétszer szerepel az aljzat
tömörítése, ezért várhatóan ezt az összeget nem fogják kifizetni. Hozzátette, hogy az önkormányzat tavaly
júliusban kifizette a közel 10 millió forintos összeget, de most még 30 nappal meghosszabbították az
eljárást.
Informálta a jelenlevőket, hogy elkészült a kisbusz javítása, valószínű, hogy jövő héten átvehetik.
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Csiki Szilárd: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Motor Ördögei Baráti Egyesület február 4-én
megtartotta tisztújító közgyűlését, melyen elnöknek Hambalgó Lászlót, alelnöknek Iszprávnik Jánost
választották.
Elmondta, hogy múlt héten részt vett az Ercsi Munkaügyi Kirendeltség fórumán, ahol elhangzott, hogy a
kirendeltséghez tartozó hat település közül egyedül Pusztaszabolcson csökkent a regisztrált álláskeresők
száma 2011-ben – 2010. évhez képest – azáltal, hogy munkát találtak.
Tüke László: A polgármester a beszámolójában már említette, hogy február 11-én volt a Napraforgó Klub
által szervezett program, amelyen részt vett és gratulált a rendezvényhez és a vetélkedőhöz, amely nagyon
sok gyermeket megmozgatott az általános iskola alsó tagozatából. Sok sikert kívánt és reméli, hogy a
továbbiakban is szerveznek ilyen programot.
Február 11-én este zajlott az általános iskola jótékonysági bálja, amelyen Szőke Erzsébet
alpolgármesterrel képviselték a testületet. Kb. 80 fő vett részt, amely pusztaszabolcsi viszonylatban jónak
számít. Több felajánlás is érkezett a képviselők közül erre a rendezvényre. Megköszönte azoknak a
szülőknek a munkáját, akik a szívüket, lelküket beletették ebbe a programba, mert nagyon színvonalas és
értékes rendezvényt hoztak létre egy jó célért.
Csányi Kálmán: Megköszönte a szép szavakat a február 21-i rendezvényről, ami a Művelődési Házban
zajlott. Az Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány részéről megköszönte azt
a lehetőséget, hogy ezt a rendezvényt a Művelődési Házban rendezhették meg: gondolt itt a Civil Kurázsi
Díj átadására, illetve a könyvbemutatóra.
Megkérdezte, a Munkaügyi Kirendeltség tájékoztatóján volt-e arról szó, hogy a civil szervezeteknek,
társadalmi szervezeteknek van-e lehetőségük közcélú munkások foglalkoztatására? Tudomása szerint,
tavaly volt rá lehetőség. Ha lehetséges, akkor továbbra is ugyanazok az eljárási lehetőségek vannak, mint
ami tavaly volt, hogy az önkormányzat közreműködésével történik meg mindez? Ha igen, akkor van-e
valamilyen eljárás ezzel kapcsolatosan, hogy a civil szervezetek ezeket a lehetőségeket igénybe tudják
venni, amennyiben szeretnék? Tavaly voltak ilyen próbálkozásai, de időpontkorlátok miatt mindig kútba
esett és nem volna baj, ha előre tudnák ezeket.
Czompó István: Elmondta, nem kell köszönetet mondani, mert tavaly külön kérte, hogy nagyon szeretné,
ha az alapítvány által szervezett kulturális programokat ne a középiskola történelem kabinetjében, vagy a
Boldogasszony Közösségi Házban tartsák meg, hanem inkább a felújított Művelődési Házban. Úgy véli,
ez az épület azért van, hogy a civil szervezetek a megszépült környezethez illő rendezvényeiket ott
megtarthassák.
Emlékezete szerint, tavaly előtt foglalkoztathattak közcélú munkásokat vállalkozók, tavaly egy sem volt
ilyen. Most erről nem hangzott el tájékoztatás, de ha van rá lehetőség és igény, akkor azt minél előbb el
kell indítani és a civil szervezeteknél érdeklődni fognak, hogy igényt tartanak-e ilyen szolgáltatásra. Ezt a
lehetőséget kiterjesztették a rendőrségre, a vízügyi igazgatóságokra, a vízi társulatokra, amely esetben
100 %-os támogatás kapnak, míg az önkormányzat a 6 órások esetében 95 %-os, a 8 órások esetében
70 %-os támogatást kap. Az önkormányzati foglalkoztatásra már készítik a pályázatot, amelybe előre
megtervezhetik jövő év január 31-ig a téli időszakot is. Reméli, hogy február 1-jétől sem lesz majd
probléma.
Kérte a két ülés közti időszak eseményeiről szóló tájékoztató tudomásulvételét. Szavazásra bocsátotta
javaslatát.

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
49/2012. (II. 23.) 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
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Kérdések, interpellációk
Csányi Kálmán: Elmondta, tegnap nagy megdöbbenéssel hallotta azokat a híreket, amelyek a brüsszeli
bizottságtól érkeztek és végiggondolta azt a problémakört, hogy ez mit okozhat az országnak, az
önkormányzatnak, illetve az önkormányzat hogyan tudna valamilyen módon segíteni. Nem tudja, hogy az
informális ülésen elhangzott 85 %-os támogatást érinti-e, vagy például a polgármester által említett
hulladékgazdálkodással kapcsolatos pályázatot. Nagyon nagy a bizonytalanság. Nyertek egy jelentős
összeget az integrált közösségi tér – röviden IKSZT – megvalósítására, amelynek a fenntarthatóságában
bizonytalanok, ezért nem is határozták el, hogy ezt elindítják. Paál Huba képviselő mondta, hogy nem
nyerték meg a pénzt, mert utófinanszírozásról van szó, de gondolja, le van kötve ez az összeg, amit az
önkormányzatnak szántak és nem szabadíthatják fel másra. Mivel látja a képviselő-testület többségének
abbeli véleményét, hogy a fenntarthatóságát nem látja megvalósíthatónak, ezért mondják ki, hogy ezt az
összeget, amit az önkormányzatnak megítéltek támogatásként, nem kívánják, nem tudják felhasználni,
hogy adott esetben ezt az összeget mások, más célok számára fel lehessen használni és hasznosan
működtetni az országon belül.
Paál Huba: Véleménye szerint is megdöbbentő az európai unió vezetőségének fenyegetése, amely során
előrevetítették, ha az általuk előírt feltételek nem teljesülnek, akkor 2013. januárjától érvényesítik azokat
a büntető intézkedéseket, amelyeket most megfogalmaztak és amelynek komoly milliárdos pénzügyi
vonzata van. A Gazdasági Minisztérium is abban gondolkodik, hogy év végére a költségvetési
kiigazítások, jogszabályi változtatások megtörténjenek, hiszen a Bizottság akár már szeptemberben
visszavonhatja a határozatokat.
Emlékezete szerint az IKSZT esetében egy címet nyertek, pénzösszeget nem. Ha pénzösszeget nyertek,
akkor el kell gondolkozni azon, hogy megvalósítható-e, hogyan tudják az önkormányzat gazdasági
programjába beilleszteni.
Megkérdezte, hogy a Velencei út végén található sebességmérő kinek a tulajdonában van, mert a kijelző
ugyan ott van, de nem működik. Véleménye szerint vagy javítsák meg, vagy szereljék le, mert így nem
sok értelme van.
Czompó István: Véleménye szerint a brüsszeli döntésekkel kapcsolatban lehet véleményük, de semmilyen
döntésbe nem szólhatnak bele.
Az IKSZT-vel kapcsolatban elmondta, címet biztosan nyertek, elkészült egy terv árajánlattal, amely
44 millió forint körüli összegről szól. A beruházás elkezdésére három évet adtak. Nem emlékszik rá,
érkezett-e olyan levél, hogy a 44 millió forintot megnyerte az önkormányzat, de utána fog nézni.
Czöndör Mihály: Elmondta, részt vett Székesfehérváron azon a tájékoztatón, amelyen elhangzott, hogy az
önkormányzat 44,5 millió forintot nyert. Az önkormányzat többet igényelt, de ennyit adtak.
Czompó István: Paál Huba képviselő kérdésére válaszolva elmondta, nem tudja, hogy a sebességmérő
kinek a tulajdonában van, de biztosan nem a közútkezelőé, ugyanis tavaly év elején jelezte feléjük, hogy
nem működik a sebességmérő, akkor azt mondták, hogy tájékoztatják az üzemeltetőt. Legalább félévig le
is volt szerelve, nem olyan régóta helyezték vissza és most működik.
Tüke László: Meglepő számára, hogy a képviselők ennyire bizonytalanok abban, hogy nyertek-e, vagy
nem. Egészen biztos abban, hogy nyertek. Emlékezete szerint 200 ezer eurót nyertek és ennek a
felhasználására 3 évet adtak, ami azt jelentette, hogy ez idő alatt el kell kezdeni a beruházást. Több évig
tartó megvalósítási folyamata volt ennek és több évig ezt az ún. IKSZT-t működtetni és fenntartani
kellett. Arra is konkrétan emlékszik, hogy első évben ennek az összegnek egy nagyobb részét kapták
volna meg, aztán csökkenő támogatással az utolsó két évben az önkormányzatnak kellett volna
hozzátenni valamennyit. Nem egy 100 %-osan támogatott pályázatról volt szó, az Áfát kellene
kigazdálkodni, bár azt látják, hogy a költségvetésben nincs akkor összeg, amiből ezt akár elő lehetne
finanszírozni. Fontosnak érzi, hogy ezt a pénzt hívják le, mert ugyan nem használták fel, de ezt lebegtetik
és az önkormányzat számára tartják fenn. Ha ez így van, akkor más ezzel az összeggel nem élhet. Hívják
le ezt az összeget, mert a kastély felújítására nem lesz pénzük. Sok millió forintba fog kerülni, ez sem
takarná be a teljes felújítási költséget, de azért nem mindegy az, hogy öt év múlva szépen, lassan minden
amortizálódik ebben az épületben, minden tönkremegy, arra a sorsra jut, mint a MÁV laktanya és pénzük
meg nem lesz arra, hogy felújítsák. Ez egy jó lehetőség, meg kellene találni a módot arra, hogy éljenek
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vele. Azt is el tudja fogadni, ha a képviselő-testület többsége azt mondja, hogy nem valósítják meg, csak
akkor arról is kellene egyértelműen dönteni, nem csak lebegtetni ezt a dolgot. Még egyszer elmondta,
amellett van, hogy ezt az összeget hívják le és próbálják meg valahogy megvalósítani, mert egy nagyon
értékes épületről van szó, ahol rendszeresen tartanak rendezvényeket és ez az épület amortizálódni fog
csak a következő években, ha nem költenek rá semmi. Ez viszont egy jó lehetőség arra, hogy költsenek
rá.
Czompó István: Nem szeretné, ha a kastély a MÁV laktanya sorára jutna, mert azt eladták. A kastély alsó
szintjének 2/3 része lenne csak felújítva, több nincs ebben a pályázatban, ha az egész tetőrendszer
felújításra kerül. Az IKSZT - integrált közösségi színtér. Ha szervezetek, civil szervezetek szeretnének
valahol normális, kulturált körülmények között együtt lenni, akkor ma már adott a Művelődési Ház terme.
Véleménye szerint a fenntarthatósággal vannak gondok. Ha elkészül az alsó rész felújítása, akkor a felső
szintet is fűteni kell, a fenntartás nem kevés lenne, ugyanakkor itt van a másik terem, amit üzemeltetnek,
fenntartanak. Ha az lenne az igény, hogy még öt számítógép legyen, hogy internetezni lehessen, nincs
akadálya, a testület dönt abban, hogy vásárolnak számítógépet és nemcsak a három gép működik a
könyvtárban, hanem még 5 a másik helyiségben. Amíg nem újították fel a Petőfi Termet, nagyobb
létjogosultsága volt az IKSZT-nek, bár sokkal szerencsésebb lenne, ha kompletten felújítanák a kastélyt.
Megjegyezte, hogy a három üresen álló önkormányzati lakás, a vízmű épület önkormányzati része, illetve
a kastély temperáló fűtése nem kevés pénzösszegbe kerül. Elmondta, hogy a meghirdetett védőnői
álláshelyre lett volna pusztaszabolcsi származású pályázó, de megnézte a lakásokat, amelyből kettő nagy
lett volna, a Béke utcai lakás megfelelő lett volna, de ott a bérlőkijelölő jog a rendőrségé. Ha nagy
beruházásba kezdenének, akkor sokkal fontosabbnak tartaná – ha nem is lenne rá pályázati lehetőség – a
következő időszakban a vízmű épület egészségügyi centrummá alakítását. Fontosabbnak tartaná, hogy ez
megvalósuljon, de sajnos eddig még nem volt rá pályázat. Ezt a kiviteli tervet évenként hosszabbíttatják
azért, ha pályázatot írnak ki, akkor lehessen lépni. Értelmezése szerint Csányi Kálmán képviselő azt
javasolta, hogy mondjanak le arról az összegről, amit Czöndör Mihály képviselő szerint megnyertek. Az
elhangzottak alapján két határozati javaslatot bocsát szavazásra: az egyik szerint igen, meg kívánják
valósítani, ha ez nem él meg, akkor a másik szerint lemondanak az összegről.
Tüke László: Ha Csányi Kálmán képviselő javaslata megél, akkor az általa mondott javaslat oka fogyottá
válik.
Elmondta, hogy ma részt vett Perkátán a Széchenyi Programiroda tájékoztatóján és a TIOP 1.2.3-11/1.
számú pályázat könyvtári szolgáltatások infrastruktúra fejlesztésére lehet pályázni, IKT eszközöket lehet
beszerezni. Oktatási intézmények könyvtárai is pályázhatnak, de itt városi könyvtár van, települési
önkormányzat is pályázhat. Amikor a polgármester említette, hogy lehetne fejleszteni és számítógépeket
vásárolni, akkor szöget ütött a fejébe, hogy ez a pályázat kapcsolódik ehhez, mert számítógépekkel,
szoftverrel, szkennerrel, nyomtatóval, projektorral lehetne felszerelni a könyvtárat. Lehet, hogy érdemes
lenne foglalkozni vele. Emlékezete szerint a tájékoztatót tartó hölgy azt mondta, hogy 100 %-os
támogatottságú a pályázat.
Czompó István: Elmondta, hogy tavaly ezen a pályázaton már nyert az önkormányzat, mert a könyvtár
bútorait mind ilyen pályázaton nyert pénzből vásárolták. Véleménye szerint a könyvtárba nem tudnak
még három gépet betenni, mert nincs hely. Nem lenne gond, ha a Petőfi Terembe betehetnék, de az két
különböző intézmény. Nehogy az legyen a probléma, hogy megnyerik a pályázatot, elhelyezik a gépeket
és az ellenőrzéskor problémát jelent, hogy nem ott használják, ahol a pályázatban megjelölték.
Megköszönte a tájékoztatót a pályázati lehetőségről.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint a Képviselő-testület az IKSZ-t meg kívánja
valósítani.
A Képviselő-testület 2 igen, 4 nem szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elutasította:
50/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint a
Szabolcs pusztai kastély egy részének átalakításával integrált közösségi színteret alakítson ki az
önkormányzat a külterületi lakosok részére.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
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Czompó István: Ismertette határozati javaslatát, mely szerint mondjanak le a címről, mert nincs pályázat,
ha nincs cím. Ha nincs cím, akkor nincs pénz sem, tehát arról fognak szavazni, hogy lemondanak a
címről, így automatikusan nem lesz pénz sem.
Csányi Kálmán: Azt szeretné, ha tudatosan a pályázati összegről mondanának le, nem a címről, mert az
akkor járhat, ha külterületek vannak, vagy pedig nagyon alacsony népességű települések kaphatták meg
és nem mindenki kapta meg. Nem tudják, hogy ez a cím milyen előnyökkel jár a jövőben. Most nem tudja
azt mondani, hogy biztosan előnnyel fog járni. 5 % esélyt ad, ezért azt mondja, hogy ne a címről
mondjanak le, hanem a támogatási összegről, amit ehhez a projekthez nyertek.
Vezér Ákos: A „Kérdések és interpellációk” napirendben elég hosszas értekezés folyik egy pályázatról,
amelyről most jelenleg annyi információ van, hogy Czöndör Mihály képviselő egy tájékoztatón hallott
egy összeget. Javasolta, hogy utána kellene ennek nézni, vagy ha ilyen javaslat van, akkor meg lehet
keresni a Hivatalt az ülés előtt és nem csak az ülésen felhozni a témát, hogy pontosan van-e bármilyen
összeg, amiről lemondhatna az önkormányzat. Véleménye szerint nincs értelme a határozatnak, ha nem
nyert semmit az önkormányzat, de mégis lemondanak róla.
Czompó István: Véleménye szerint logikusak a jegyző által elmondottak. Javasolta, hogy utána néznek a
témának, amennyiben igényt tartanak rá a képviselők rendkívüli ülésen dönthetnek róla, ha nem, akkor a
márciusi rendes ülésen napirendi pontként szerepel majd.
A képviselők egyetértettek a polgármester javaslatával. A polgármester bezárta a napirendi pont
tárgyalását és rátért a következő napirendi pontra.
Napirend 1. pontja
Pusztaszabolcson működő civil szervezetek éves működési támogatásának 2011. évi
elszámolása és 2012. évi pályázata
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Köszöntötte a civil szervezetek vezetőit, képviselőit és kérte, hogy a jövőben a városi
ünnepségeken, rendezvényeken is képviseltessék a szervezeteket. Tudomása szerint a Pénzügyi Bizottság
ülésén nagyon sok civil szervezet részt vett, ahol a bizottság tárgyalta a tavalyi elszámolást és az idei
kérvényeket, illetve másnap az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság is kisebb, szűkebb körben
szintén tárgyalta ezt a témát.
A képviselők figyelmébe ajánlotta, hogy a mai ülésen kiosztásra kerültek új anyagok, mind az
elszámolással, mind pedig a jövő évi igényekkel kapcsolatban. Ilyen a Golden Lions Rögbi
Sportegyesület elszámolása, új határozati javaslat, illetve az Öreg Diákok Baráti Köre is módosítást írt a
kérelméhez.
Először a 2011. évi elszámolások elfogadásáról fognak szavazni, majd utána a 2012. évi támogatások
megállapításáról.
A Pénzügyi és Igazgatási Bizottság az ismeret hiányában hozott egy olyan határozatot, hogy a Golden
Lions Rögbi Sportegyesület fizesse vissza a tavalyi támogatásként megítélt 40 ezer forintot, mert nem
érkezett be az elszámolás.
Vezér Ákos: Felhívta a figyelmet, hogy a Rögbi Sportegyesület elszámolása részben 2012. januári
költségeket tartalmaz. Ha 2011-re kapott önkormányzati támogatást, akkor elvileg a 2012. évi költségnek
az elfogadásán el kell gondolkodni.
Csányi Kálmán: Megkérdezte, hogy az elszámolásokról egyenként döntenek, vagy pedig egyben?
Amennyiben egyben, akkor bejelentette személyes érintettségét a Pusztaszabolcsi Kulturális Értékmentő
Egyesület és a Pusztaszabolcsi Polgári Egyesület vonatkozásában és nyilatkozott, hogy emiatt nem kíván
részt venni a szavazásban. Ez a kettő egyesület az összeférhetetlenség miatt támogatási igényt sem
nyújtott be.
Paál Huba: Bejelentette, hogy a Pusztaszabolcsi Polgárőrség esetében nála is fennállt az
összeférhetetlenség, de lemondott vezetőségi tagságáról, tehát az összeférhetetlenséget megszűntette.
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Csiki Szilárd: A Zsiráf Alapítvány vonatkozásában bejelentette személyes érintettségét és nyilatkozott,
hogy nem kíván részt venni a szavazásban.
Czompó István: Szavazásra bocsátotta a civil szervezetek 2011. évi elszámolásának elfogadásáról szóló
javaslatait.

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
51/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Társadalmi szervezetek és alapítványok
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (6) bekezdése alapján az Alba Caritas
Hungarica Pusztaszabolcsi Csoportja 2011. évi önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
52/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Társadalmi szervezetek és alapítványok
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (6) bekezdése alapján az Erőnlét
Sportegyesület 2011. évi önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Paál Huba: Felhívta a figyelmet, hogy a Golden Lions Rögbi Sportegyesület elszámolása megfelelő, de a
jegyző jelezte, hogy egy számla elvileg nem fogadható el a 2011. évi beszámolóhoz, mert 2012-ben kelt.
Megkérdezte, ha ezt az összeget nem veszik figyelembe, akkor is megfelelő lesz az elszámolás?
Czompó István: A 2012. januári bankkártya díj 6.550,- Ft, a 2012. januári bankszámla vezetési költség
930,- Ft, tehát ezek idei összegek, a többi tavalyi.
Paál Huba: Javasolta, hogy fogadják el az egyesület 2011. évi elszámolását.
Czompó István: Megkérdezte a jegyzőtől, hogy a rendelet szerint december 31-ig kiállított számlával
lehet elszámolni?
Vezér Ákos: Az elszámolási kötelezettség január 31-ig áll fenn azért, mert úgy van leszabályozva, hogy a
pályázatot lehet addig benyújtani és a pályázattal együtt be kell adni az előző évi elszámolást. A kettő így
összefügg és mindkettő január 31-ig szól. A rendelet egyebekben éves működési támogatásról szól,
pályázható összeg a társadalmi szervezet, alapítvány éves működési, fenntartási, fejlesztési kiadásaira.
Márpedig az egyesület támogatása a 2011. évi támogatásról szól, ezért lát itt problémát. Nem tesz
javaslatot azzal kapcsolatban, hogy hogyan döntsenek, csak jelezte a problémát és a testület döntse el,
hogy elfogadja-e vagy sem.
Czompó István: Megkérdezte a jegyzőtől, hogy jogilag helytelen-e ha elfogadják az előbb említett
összegeket, vagy nem?
Vezér Ákos: Felidézte a polgármester által korábban elmondottakat, mely szerint a futsal pálya
ellenőrzése során az ellenőrök kifogásolták, hogy két tömörítés történt, ezért nem is fogadják el az
egyiket. Hiába volt velük az ellenőrzés során a Hivatal építészmérnök végzettségű dolgozója, az ellenőrök
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nem hittek neki, hogy kétszer kövezték le a pálya alapját, ezért volt kétszer tömörítés. A szubjektivitás
minden pályázat és elszámolás elbírálásakor megjelenik. Véleménye szerint nem helytálló, de a döntést
nem neki kell meghozni.
Czompó István: Javasolta, fogadják el úgy az elszámolást, hogy az egyesület 3.179,- Ft-ot fizessen vissza.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
53/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Társadalmi szervezetek és alapítványok
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (6) bekezdése a Golden Lions Rögbi
Sportegyesület 2011. évi önkormányzati támogatásának elszámolását 36.821,- Ft összegig elfogadja,
egyben elrendeli 3.179,- Ft összegű támogatás visszafizetését, mivel az egyesület ezzel az összeggel nem
számolt el.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
54/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Társadalmi szervezetek és alapítványok
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (6) bekezdése alapján a Harmónia
Nyugdíjas Egyesület 2011. évi önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
55/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Társadalmi szervezetek és alapítványok
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (6) bekezdése alapján a Kotta
Egyesület 2011. évi önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással (Csányi Kálmán képviselő nem
szavazott) az alábbi határozatot hozta:
56/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Társadalmi szervezetek és alapítványok
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (6) bekezdése alapján a
Pusztaszabolcsi Kulturális Értékmentő Egyesület 2011. évi önkormányzati támogatásának elszámolását
elfogadja.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
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A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
57/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Társadalmi szervezetek és alapítványok
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (6) bekezdése alapján a
Pusztaszabolcsi Kutyabarát Klub 2011. évi önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
58/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Társadalmi szervezetek és alapítványok
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (6) bekezdése alapján a Magyar
Rákellenes Liga Pusztaszabolcsi Szervezete 2011. évi önkormányzati támogatásának elszámolását
elfogadja.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
59/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Társadalmi szervezetek és alapítványok
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (6) bekezdése alapján az Önkéntes
Tűzoltó Egyesület 2011. évi önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással (Csányi Kálmán képviselő nem
szavazott) az alábbi határozatot hozta:
60/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Társadalmi szervezetek és alapítványok
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (6) bekezdése alapján a
Pusztaszabolcsi Polgárőrség 2011. évi önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
61/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Társadalmi szervezetek és alapítványok
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (6) bekezdése alapján a
Pusztaszabolcsi Nyitott Kapu Egyesület 2011. évi önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
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A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással (Csányi Kálmán képviselő nem
szavazott) az alábbi határozatot hozta:
62/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Társadalmi szervezetek és alapítványok
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (6) bekezdése alapján a
Pusztaszabolcsi Polgári Egyesület 2011. évi önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
63/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Társadalmi szervezetek és alapítványok
támogatásáról szóló 13/2005.(VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (6) bekezdése alapján a
Pusztaszabolcsi Sport Club 2011. évi önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
64/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Társadalmi szervezetek és alapítványok
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2.§. (6) bekezdése alapján a
Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesület 2011. évi önkormányzati támogatásának elszámolását
elfogadja.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással (Csiki Szilárd képviselő nem szavazott)
az alábbi határozatot hozta:
65/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Társadalmi szervezetek és alapítványok
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (6) bekezdése alapján a Zsiráf
Alapítvány 2011. évi önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
66/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Társadalmi szervezetek és alapítványok
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (6) bekezdése alapján a Tiszta Utak,
Élő Táj Egyesület 2011. évi önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
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A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
67/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Társadalmi szervezetek és alapítványok
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (6) bekezdése alapján az Öreg Diákok
Baráti Egyesülete 2011. évi önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Czompó István: Az előterjesztést tárgyaló bizottságok közül a Településfejlesztési Bizottság nem tett
konkrét javaslatot a szervezetek támogatására. A Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és az Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottság forintra megegyező javaslatot tett a civil szervezetek támogatására.
Amennyiben Tüke László és Czöndör Mihály képviselő elfogadja a bizottságok javaslatát, akkor erről
szavaznak.
Tüke László: Az ülés előtt beszélt erről a Pénzügyi Bizottság és az Oktatási Bizottság elnökével, el tudja
fogadni ezeket az összegeket. A bizottság ezért nem döntött a támogatási összegekről, mert úgy
gondolták, hogy a Pénzügyi Bizottság javaslatot fog tenni - részletes egyeztetés után - és ott lesznek a
civil szervezetek vezetői is és ha azzal nem értene egyet, akkor reagálna, de most el tudja fogadni a
javaslatot.
Czöndör Mihály: Elfogadta a bizottságok javaslatát.
Czompó István: Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és az Oktatási, Közművelődési
és Sport Bizottság által javasolt 2012. évi támogatásokat.

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
68/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján az Alba Caritas
Hungarica Pusztaszabolcsi Csoportját 2012. évben 400.000,- 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: 2012. évi költségvetési rendelet megalkotása

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
69/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján az Erőnlét
Sportegyesületet 2012. évben 240.000,- 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: 2012. évi költségvetési rendelet megalkotása
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A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
70/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a Harmónia
Nyugdíjas Egyesületet 2012. évben 50.000,- 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: 2012. évi költségvetési rendelet megalkotása

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással (Szőke Erzsébet képviselő nem
szavazott) az alábbi határozatot hozta:
71/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a Kotta
Egyesületet 2012. 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: 2012. évi költségvetési rendelet megalkotása

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
72/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a Magyar
Rákellenes Liga Pusztaszabolcsi Szervezetét 2012. évben 65.000,- 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: 2012. évi költségvetési rendelet megalkotása

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
73/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a
Pusztaszabolcsi Kutyabarát Klubot 2012. 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: 2012. évi költségvetési rendelet megalkotása
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A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
74/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján az Önkéntes
Tűzoltó Egyesületet 2012. évben 670.000,- 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: 2012. évi költségvetési rendelet megalkotása

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
75/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a
Pusztaszabolcsi Polgárőrséget 2012. évben 630.000,- 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: 2012. évi költségvetési rendelet megalkotása

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
76/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a
Pusztaszabolcsi Sport Clubot 2012. évben 1.500.000,- 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: 2012. évi költségvetési rendelet megalkotása

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
77/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a
Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesületet 2012. évben 240.000,- 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: 2012. évi költségvetési rendelet megalkotása

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
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78/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a Tiszta Utak,
Élő Táj Egyesületet 2012. évben 85.000,- 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: 2012. évi költségvetési rendelet megalkotása

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
79/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján az Öreg Diákok
Baráti Egyesületét 2012. 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: 2012. évi költségvetési rendelet megalkotása

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
80/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a
Pusztaszabolcs Szebb Jövőjéért Kulturális Alapítványt 2012. 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: 2012. évi költségvetési rendelet megalkotása

Csiki Szilárd: A Pénzügyi és Igazgatási Bizottság javasolta, hogy a Polgárőrségnek akkor fizessék ki a
támogatását, amennyiben megtartja az éves közgyűlést. Megkérdezte, hogy erről szavaznak-e külön?
Czompó István: Természetesen szavaznak róla. Megjegyezte, a Pénzügyi Bizottságnak volt egy olyan
észrevétele, hogy a civil szervezetek az elszámolás során tartózkodjanak az étkezéssel kapcsolatos
számlák benyújtásától.
Tüke László: Nem érti, miért fontos, hogy az éves közgyűlését megtartsa a Polgárőrség. A pénzügyi
elszámolás megfelelő volt. Mi köze ennek ahhoz, a Polgárőrség belső struktúrája megtartja-e a közgyűlést
vagy nem?
Czompó István: Nem az elszámolásról van szó, hanem az ez évi támogatást kötötték ahhoz.
Csiki Szilárd: A Pénzügyi Bizottság azért kötné ehhez a feltételhez a pénz kifizetését, mert tavaly
januárban volt a Polgárőrségnek közgyűlése, amikor olyan határozatot hoztak, hogy legkésőbb 2011.
április végéig tartanak egy tisztújító közgyűlést. Ez azóta sem történt meg. Ugyanilyen szankciót
alkalmaztak annak idején a sportklubbal szemben is, ezért javasolta ezt a bizottság.
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Csányi Kálmán: Véleménye szerint olyan jogkört akarnak magukhoz vonni, ami az ügyészség jogköre. A
társadalmi szervezetek felügyeletét az ügyészség végzi. Jelen pillanatban még ez így működik. Az, hogy a
képviselők között van olyan, aki a Polgárőrség vezetőségi tagja volt és ezzel a belső információval
rendelkezik, ez nagyon jó dolog. Részt vett az említett közgyűlésen és emlékszik, hogy ilyen határozat
született. Úgy gondolja, akkor lehet közgyűlést összehívni, ha a jelölőbizottság jelölteket mutat be. Mivel
nem kompetens abban, hogy utánanézzen, mi történt a civil szervezeten belül, nem biztos, hogy a
képviselő-testületi ülésre kellene hozni a civil szervezet belső ügyeit. Az a kérdés, hogy az aláírási
jogosultsága megvan-e a jelenlegi elnöknek, mert a sport egyesületnél az volt a probléma, hogy kié az
aláírási jogosultság. Azt gondolta, hogy aki felel az aláírási jogosultságig az utalványozásért és a
gazdálkodás szabályszerűségéért az egyértelműen meglegyen. Úgy érzi, hogy a Polgárőr egyesületnél ez
megvan, de lehet, hogy rosszul gondolja.
Czompó István: Mind igaz, amit a képviselő úr elmondott, de a képviselő-testület nem köteles támogatni
egyetlen civil szervezetet sem, ha úgy gondolja. A Polgárőrség gyűlésein részt szokott venni, így tudja,
hogy ez problémát jelent. A Polgárőrség vezetője ezzel kapcsolatban nyilatkozhatott volna, de nem tudott
részt venni a mai ülésen, mert beteg. A Pénzügyi Bizottság ülésén viszont részt vett.
Vezér Ákos: Szóba került, hogy valaki ellenőrizné a Polgárőrséget és ez az ügyészség hatásköre és a
képviselő-testület ezt el akarja vonni. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy itt támogatás odaítéléséről van
szó, nem egy egyesület ügyészségi ellenőrzését akarja a képviselő-testület elvégezni, hanem arról van
szó, hogy közpénzeket ad egy egyesületnek az éves működéséhez. A közpénzek feletti rendelkezés joga
kizárólag a képviselő-testületé. Ha visszaemlékeznek, néhány évvel ezelőtt, amikor a Számvevőszék
ellenőrzést végzett az önkormányzatnál, akkor le is írták a jelentésben, hogy ezeket a támogatási,
felhasználási bizonylatokat akár a helyszínen is lehet ellenőrizni, sőt, kell is ellenőrizni bizonyos
időközönként ezeket az egyesületeket, hogy ezeket az önkormányzati pénzeket, a város pénzét azt
megfelelően, illetve úgy használta-e fel, ahogy a pályázati elszámolásban ezt közölte. Egy támogatás
folyósításával összefüggésben lenne egy olyan feltétel, amit a képviselő-testület feltételül szabna ahhoz,
hogy ők a támogatást megkaphassák. Itt nem egy ellenőrzés folyik.
Paál Huba: Elmondta, hogy a Polgárőrségen belül évek óta van egy belső feszültség: két táborra szakadt
és ez nem szerencsés az egyesület működése szempontjából. Ebbe az önkormányzat nem szólhat bele, ezt
az egyesületnek kell rendezni. A Pénzügyi Bizottság nem ellenőrzésre és nem szankciókra gondolt,
hanem csak motiválni szeretné az egyesület vezetőségét, hogy akkor látja értelmét a támogatásnak és az
egész működésnek, ha a szabályos működés feltételei adottak. Minden alapszabály előírja, hogy évenként
közgyűlést kell tartani. Nem arról van szó, hogy a támogatást nem kapják meg, hanem arról, hogy a
Polgárőrség tartsa meg az éves közgyűlését.
Csányi Kálmán: Nem támogatta, hogy egy civil szervezetet emeljenek ki a többi közül, hanem akkor
vonatkozzon minden civil szervezetre, hogy a támogatás feltételeként mutassák be az éves közgyűlések
dokumentációját és akkor ez vonatkozik a Polgárőrségre is. Nem tudta támogatni, hogy egy civil
szervezetet kiemelnek a többi közül.
Czompó István: Véleménye szerint ennek sincs akadálya, meghatározhatják, hogy a 2012. éves támogatás
folyósításának feltétele a közgyűlés megtartásáról szóló dokumentáció bemutatása. Elfogadja a Csányi
Kálmán képviselő által elmondottakat, úgy is módosíthatják a feltételeket.
Vezér Ákos: Továbbra sem látja annyira aggályosnak ezt a javaslatot, mint Csányi Kálmán képviselő, de
arról is lehet döntést hozni, hogy a képviselő-testület céltartalékba helyezi ezt az összeget, hiszen itt
többszázezer forintról van szó és csak akkor folyósít ilyen támogatást, amikor valamilyen feltétel
bekövetkezik. Úgy gondolja, erre is lehetőség van. Inkább így értette Csányi Kálmán képviselő javaslatát,
hogy ne legyen diszkriminálva egy egyesület, hanem akkor mind legyen. Nem gondolná, hogy azért, mert
egy civil szervezet nem működik tisztességesen, azért még másik 10-15 civil szervezetet számon kellene
kérni és beszámoltatni. Ha ezzel az eggyel van probléma, akkor ennek a támogatását kellene valahogy
felfüggeszteni.
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Czompó István: Elmondta, nem mondaná, hogy nem tisztességes a működése, de hozzátette, hogy nem
szabályszerűen működik. Nem szeretné, ha céltartalékba helyeznék ezt az összeget, mert akkor be kellene
kérni a közgyűlés jegyzőkönyvét és újra a képviselő-testület elé hozni, hogy döntsenek.
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság javaslatát, mely szerint a Polgárőrség
támogatásának kifizetése akkor történjen meg, amikor a Polgárőrség megtartja éves közgyűlését és
benyújtja az arról szóló dokumentációt.

A Képviselő-testület 3 igen, 4 nem szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elutasította:
81/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság
azon javaslatát, mely szerint a Polgárőrség 2012. évi önkormányzati támogatásának kifizetése akkor
történjen csak meg, amikor a Polgárőrség megtartja éves közgyűlését és benyújtja az arról szóló
dokumentációt.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Czompó István: Szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, mely szerint minden civil szervezet részére csak
akkor kerül folyósításra a 2012. évi önkormányzati támogatás összege, amennyiben bemutatják az éves
közgyűlés megtartásáról szóló dokumentációt.

A Képviselő-testület 1 igen, 5 nem szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elutasította:
82/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, amely szerint minden
civil szervezet részére csak akkor kerül folyósításra a 2012. évi önkormányzati támogatás összege,
amennyiben bemutatják az éves közgyűlés megtartásáról szóló dokumentációt.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Czompó István: Megköszönte a civil szervezetek tavalyi évben végzett munkáját, kívánta azt, hogy ebben
az évben hasonlóan, vagy még jobban végezzék munkájukat, amelyhez mindenkinek jó erőt és egészséget
kívánt.
Czompó István polgármester 18.00 órakor szünetet rendelt el. A Képviselő-testület ülése 18.23 órakor a
2. napirendi pont tárgyalásával folytatódott.

Napirend 2. pontja
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Felhívta a képviselők figyelmét, hogy a ma napirenden szereplő valamennyi rendelet
megalkotásához új rendelet-tervezet került kiosztásra.
Vezér Ákos: A bizottságok által megtárgyalt rendelet-tervezeteket jogszabály szerkesztési szempontból
változtatták, tartalmi változás egy esetben történt. A rendelet-tervezetek azért kerültek átdolgozásra, mert
a jogszabály szerkesztésről szóló törvény, illetve a végrehajtására kiadott rendelet jelentősen
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megváltoztak, illetve megváltozott a rendeletek ellenőrzésének a mechanizmusa is és a Kormányhivatal a
korábbiaknál sokkal nagyobb jogkörrel rendelkezik és ellenőrzi a jogszabály szerkesztést is. Ezért a
rendelet-tervezetek helyett az új előírásoknak és útmutatásoknak megfelelő rendelet-tervezeteket
készítettek.
Czompó István: Megemlítette, hogy a Településfejlesztési Bizottság 12/2012. (II. 13.) TB. határozatában
gépelési hiba történt, a határozat arról szól csak, hogy a bizottság javasolja a rendelet-tervezet szövegének
elfogadását és a rendelet megalkotását.
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
83/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
szóló 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezet szövegét
elfogadja.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta:
4/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
szóló 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendeletét megalkotja

Napirend 3. pontja
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2012. évi költségvetése
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: A témát valamennyi bizottság tárgyalta. A Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a
Településfejlesztési Bizottság határozatai módosító javaslatot is tartalmaznak, amelyekről majd külön
fognak szavazni.
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság javaslatát, mely szerint a rendelet-tervezet
szövegét úgy módosítsák, hogy az út és járdaépítési előirányzatból 2.000.000,- Ft-ot csoportosítsanak át a
közös igazgatású intézmény felújítási keretére „vizesblokk felújítás” címen.

A Képviselő-testület 3 igen, 2 nem szavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elutasította:
84/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság
azon javaslatát, mely szerint az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet szövegét
úgy módosítsák, hogy az út és járdaépítési előirányzatból 2.000.000,- Ft-ot csoportosítsanak át a közös
igazgatású intézmény felújítási keretére „vizesblokk felújítás” címen.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
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Czompó István: Szavazásra bocsátotta a Településfejlesztési Bizottság javaslatát, mely szerint abban az
esetben, ha az uszodaperben az önkormányzat számára kedvező döntés születik, a felszabaduló összegből
az általános iskola vizesblokk felújítására fordítsák a szükséges mennyiséget.

A Képviselő-testület 3 igen, 4 nem szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elutasította:
85/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a Településfejlesztési Bizottság azon
javaslatát, mely szerint abban az esetben, ha az uszodaperben az önkormányzat számára kedvező döntés
születik, a felszabaduló összegből az általános iskola vizesblokk felújítására fordítsák a szükséges
mennyiséget.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Czompó István: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatait.

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
86/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta:
5/2012. (II. 24.) önkormányzat rendelet
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
szóló rendeletét megalkotja.

Napirend 4. pontja
Javaslat intézményátszervezésre
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Az előterjesztést három bizottság tárgyalta. A Pénzügyi és Igazgatási Bizottság
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. A Településfejlesztési Bizottság is javasolta a határozati
javaslat elfogadását azzal a módosítással, illetve kiegészítéssel, hogy az iskolai oktatás telephelyéről a
további információk beszerzése után döntsenek, illetve a képviselő-testület kérje fel a jegyzőt, hogy az
óvoda-köteles korú gyermekek létszámát mérje fel. Nem értette az Oktatási Bizottság határozatát, mely
szerint az óvodában legyen egy új intézmény létrehozása és a jelenlegi intézmény átszervezéssel
működjön tovább iskolaként.
Vezér Ákos: Emlékezete szerint Csányi Kálmán képviselő javaslata volt, hogy a határozati javaslatban az
első három pont úgy néz ki, hogy a jelenlegi intézményt megszünteti az önkormányzat, a 2. pont, hogy
létrehoz egy iskolát, a 3. pont pedig az, hogy létrehoz egy óvodát. Az volt a javaslat, amivel egyetértett,
hogy az 1-2. pont kerüljön összevonásra úgy, hogy a jelenlegi közös igazgatású közoktatási intézmény
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jogutódjaként működik tovább az átszervezett általános iskola és így a többi pont eggyel előrébb kerül.
Megkérdezte a Településfejlesztési Bizottság elnökétől, pontosan mire gondoltak azzal kapcsolatban,
hogy a jegyző az óvoda-köteles korú gyermekek létszámát mérje fel? Mi ezzel a szándék, ugyanis
jelenleg még egyenlőre van egy olyan államigazgatási hatásköre, mely szerint a tanköteles korú – iskolás
és óvodás - gyermekek tankötelezettség teljesítését ellenőrizni kell. Ennek folyománya, hogy aki ennek
nem tesz eleget, ott a családi pótlékot megvonják, illetve felfüggesztik, illetve egyéb dolgokat is kell
tenni, tehát ez folyamatosan történik. Ez a feladat, amit a bizottság szeretne meghatározni, ezeket
folyamatosan végzi a Hivatal. Megkérdezte, hogy mi a javaslat, mi a kérdés, vagy a kérés pontosan?
Tüke László: Megköszönte a jegyzőnek a tájékoztatást. Igazából csak előrelátóak szerettek volna lenni
azzal kapcsolatban, hogy a 2013/2014-es nevelési évben minden 3. életévet betöltött gyermek tanköteles
lesz és hogy a létszámoknak megfelelően esetlegesen majd mennyi óvodáscsoportot kell indítani. Ha erről
folyamatosan nyomon követett számadatokkal rendelkezik a Hivatal, akkor ezzel nem kell foglalkozni.
Visszavonta az ezzel kapcsolatos javaslatot.
Elmondta, amikor elolvasta az előterjesztést, végig az volt az érzése, nem biztos, hogy erről ilyen hirtelen
kellene dönteni. Amikor a polgármester az ülés elején a Dorkota úrral történt megbeszélése utáni
információkat tudomásukra hozta, akkor még inkább az erősödött meg benne, hogy nem feltétlenül
kellene dönteni erről a kérdésről. Azt látja, hogy nagyon nagy a bizonytalanság, mint ahogy az
előterjesztés első oldalának utolsó bekezdésében is szerepel: sok-sok kérdés, sok-sok kérdőjel. Egy
áthidaló javaslatot tettek az 5. pont vonatkozásában, mert nem szerették volna, ha az iskolai oktatás
kiszorul a Zsiráf Óvodából, hiszen az odajáró gyerekeknek, akik korábban oda jártak óvodába, könnyebb
volt az óvoda-iskola átmenet. Ha pedagógiai szempontból nézi, akkor már egy pozitív dolog, hogy az
óvodában működhet két iskolai osztály. Elsősorban azok járatják oda a gyermeküket, akik a település
azon részén élnek és bár van buszjárat a település két része között, de egy közelebbi helyre,
intézményegységbe, telephelyre járhat a gyermekük és nem kell az egyébként veszélyesnek is mondható
vasúti síneken átkelni a gyermeknek. Ha külön kell választani az önkormányzati vagyont és a későbbi
állami kézbe kerülő vagyont, de úgy néz ki, hogy erre nem lesz szükség, akkor is mindenképpen
szükséges az, hogy az önkormányzat hallgatólagosan beleegyezzen abba, hogy ott továbbra is iskolai
oktatás folyhasson ennek a két osztálynak, mert akkor a központi intézményben valószínűleg nem lehet
majd megcsinálni azokat a csoportbontásokat, amelyekre korábban az önkormányzat lehetőséget adott.
Azt gondolja, ha nem muszáj, nem feltétlenül kell, hogy döntsenek erről. Ha pedig mégis, akkor arra kérte
a képviselőket, hogy vegyék figyelembe ezt a módosító javaslatot.
Vezér Ákos: A tanköteles korúakkal kapcsolatban elmondta, ebben a javaslatban nem szerepel, hogy
mikor mérje fel, illetve egész véletlenül az Oktatási Bizottság ülésén Csányi Kálmán is egy hasonló
időpontot mondott. Mivel konkrét kérdés volt, utána kellett néznie és a 3. életévet betöltött gyermekek
kötelezettsége 2014. szeptember 1-től indul. Azt gondolja, hogy a rendelkezésre álló 2,5 év talán még
elegendő lehet nagyon sok mindenre, tehát nem szaladna annyira előre, hogy felmérjék, mennyi lesz az
óvodáskorúak száma. Azt a hivatali beszámolókból lehet tudni, hogy sajnos a születési arány jelenleg 50
körül mozog, akkor a három korosztály 150 fő körüli létszámot jelent a visszamaradó gyermekekkel
együtt is. Azt gondolja, hogy a 250 fős - illetve a jelenlegi szabályok szerint külön engedély kérhető 300
főig-, a 300 férőhelyes óvodában sajnos be fognak férni a gyermekek. Ha viszont mégis 2,5 év alatt ez az
adat jelentősen változna, akkor a bővítés sehol máshol nem valósulhat meg, csak azokban a tantermekben,
amikkel kapcsolatban felszólalás volt, hogy ott maradjanak iskolai osztályok, tehát ezt is végig kell
gondolni.
Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslat pontjairól külön-külön
fognak szavazni úgy, hogy az 1-2. pontok összevonásra kerülnek.
Csányi Kálmán: Az 1-2. pont összevonásának megindokolása nem hangzott el. Az értelmezése
megtörtént, de mi az oka? Az egyetlen egy oka, ha jogutóddal maradna meg továbbra is az általános
iskola, akkor egy vezetői pályáztatást az önkormányzatnak nem kellene lefolytatnia.
Czompó István: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatának pontjait külön-külön úgy,
hogy az 1-2. pontokról összevonva egyszerre szavaznak.
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A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
87/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2012. szeptember 1-jével
átszervezi a József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás
király u. 14.) közös igazgatású közoktatási intézményét és létrehoz egy önállóan működő és gazdálkodó
általános iskolát, mint költségvetési szervet.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: 2012. szeptember 1.

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
88/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 1-jével létrehoz egy önállóan
működő óvodát, melynek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: 2012. szeptember 1.

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
89/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tervezett intézkedések végrehajtásához
módosítja Pusztaszabolcs Közoktatási-feladatellátási intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervét.
Felelős: Vezér Ákos jegyző
Határidő: 2012. március 31.

A Képviselő-testület 6 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
90/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az általános iskolai oktatást
2012. szeptember 1-jétől a Pusztaszabolcs, Mátyás király utca 14. szám alatti központi intézményben kell
kizárólag megoldani. Más épületben oktatás nem folyhat.
Felelős: Kocsis József, a József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda igazgatója
Határidő: 2012. szeptember 1.
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
91/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az
intézményátszervezéshez szükséges eljárást indítsa meg, alapító okirat-tervezetekkel szerezze be a
szakértői véleményeket és az intézményátszervezési döntést terjessze be.
Felelős: Vezér Ákos jegyző
Határidő: folyamatos, illetve 2012. május 31.
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Napirend 5. pontja
Óvodai és iskolai beiratkozások időpontjainak meghatározása
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: A témát a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, valamint az Oktatási, Közművelődési és
Sport Bizottság tárgyalta és javasolták a határozati javaslat elfogadását. Szavazásra bocsátotta az
előterjesztés határozati javaslatát.

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
92/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású József Attila
Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda (2490 Pusztaszabolcs Mátyás király u. 14.) óvodai és
iskolai beiratkozási időpontjait a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.)
MKM rendelet 15. § (2) valamint 16. § (1) szakaszai alapján az alábbiak szerint határozza meg:
- óvodai jelentkezési időpontjait a 2012/13. nevelési évre: 2012. április 23-26-ig,
- az első évfolyamosok beíratásának időpontjait a 2012/13. oktatási évre: 2012. március 26-30-ig
hirdeti meg.
Felelős: Kocsis József, a József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda igazgatója
Határidő: azonnal

Napirend 6. pontja
Az intézményi alapító okiratok felülvizsgálata
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság tárgyalta és javasolta mindkét
határozati javaslat elfogadását. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatait.

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
93/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai
alapján Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (Pusztaszabolcs, Velencei út 2.)
107/2009. (IV. 29.) Kt. számú határozatával jóváhagyott alapító okiratát az előterjesztés szerint
módosítja.
Felkéri a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága felé a törzskönyvi
nyilvántartásban a módosítás átvezetéséről intézkedjen.
Felelős: Vezér Ákos jegyző
Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
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94/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai
alapján Pusztaszabolcs Város Önkormányzat alaptevékenységeit 2012. január 1-től az alábbiak szerint
határozza meg:
Szakfeladat szám
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
421100 Út, autópálya építése
522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
750000 Állat-egészségügyi ellátás
841112 Önkormányzati jogalkotás
841401 Közvilágítás
841402 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
842521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása
862101 Háziorvosi alapellátás
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás
862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás
881011 Idősek nappali ellátása
882111 Aktív korúak ellátása
882112 Időskorúak járadéka
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
882119 Óvodáztatási támogatás
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882201 Adósságkezelési szolgáltatás
882202 Közgyógyellátás
882203 Köztemetés
889921 Szociális étkeztetés
889922 Házi segítségnyújtás
889924 Családsegítés
889967 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
890301 Civil szervezetek működési támogatása
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartalmú
közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás
890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés
Fenti határozatot a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelethez 4. számú
függelékként csatolni kell és változtatás esetén a jegyző gondoskodik a függelék átvezetéséről.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága felé a
törzskönyvi nyilvántartásban a módosítás átvezetéséről intézkedjen.
Felelős: Vezér Ákos jegyző
Határidő: azonnal
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Napirend 7. pontja
Művelődési Ház bérleti kérelme
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: A témát a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, a Településfejlesztési Bizottság és az
Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság tárgyalta. A bizottságok javasolták a határozati javaslat
elfogadását. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
95/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közművelődésről szóló
13/2011. (VII. 4.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése alapján a Könyvtár és Művelődési Ház
kistermét (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 12.) a lakosság önszerveződő közössége számára, Gáti
Nikoletta (2455 Iváncsa, Hunyadi u. 39.) részére 2012. március 1-től heti egy alkalommal, kedd
délelőttönként 1 óra időtartamra 10.00-11.00 óra között a Manó torna foglalkozásainak céljából
1.000,- Ft+ÁFA/óra kedvezményes bérleti díj ellenében tartósan bérbe adja.
A Képviselő-testület jóváhagyja a mellékletben található szerződés tervezetet, valamint felhatalmazza a
Polgármestert annak aláírására.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 8. pontja
Javaslat üzlet bérbeadására
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és Településfejlesztési
Bizottság javasolta a határozati javaslatok elfogadását. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati
javaslatait.

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
96/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Takács Miklósné (Pusztaszabolcs, Sport u. 2. sz.
alatti lakos) vállalkozó – a Sport u. 2/2/III. sz-ú üzletre vonatkozó – bérleti jogviszonyának, 2012. február
29. napjával történő felmondását tudomásul veszi.
A bérleti jogviszony felmondásának tudomásulvétel egyidőben a Képviselő-testület a III. számú üzletet
szétválasztja, III/1. sz-ú, 30 m2 alapterületű eladótér helyiséget tartalmazó, villany közművel ellátott,
valamint a III/2. sz-ú 39 m2 alapterületű eladótér, raktárak, mosdó, wc, zuhanyozó helyiségekből álló,
villany, víz, csatorna, gáz közművel ellátott üzletekre.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: 2012. február 29.

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
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97/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő,
Pusztaszabolcs, Sport u. 2/2. sz. alatti III/1. számú, 30 m2 alapterületű, eladótér helyiségből álló, villany
közművel ellátott üzletet, fotós üzlet céljára, 2012. március 1-jétől határozatlan időre bérbeadja
Iszprávnik János (Pusztaszabolcs, Velencei út 16/1. sz. alatti lakos) részére.
A Képviselő-testület az üzlet bérleti díját, tekintettel az alacsony komfortfokozatra, 359,- Ft/m2/hó + Áfa
összegben állapítja meg, 2012. évre.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a kijelölt bérlővel a bérleti szerződést kösse
meg.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: 2012. március 1.

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
98/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő,
Pusztaszabolcs, Sport u. 2/2. sz. alatti III/2. számú, 39 m2 alapterületű, eladótér raktárak, mosdó, wc,
zuhanyzó helyiségekből álló, villany, víz, csatorna, gáz közművel ellátott üzletet, ruházati üzlet céljára,
2012. március 1-jétől határozatlan időre bérbeadja Takács Miklósné (Pusztaszabolcs, Sport u. 2. sz. alatti
lakos) részére.
A Képviselő-testület az üzlet bérleti díját, az ott elhelyezett bankjegykiadó automatára tekintettel
359,- Ft/m2/hó + Áfa összegben állapítja meg, 2012. évre.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a kijelölt bérlővel a bérleti szerződést kösse
meg.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: 2012. március 1.

Napirend 9. pontja
A Pusztaszabolcsi Római Katolikus Egyházközség elszámolása a Boldogasszony Közösségi
Ház 2011. évi működéséhez nyújtott önkormányzati támogatással
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Ismertette az előterjesztést és elmondta, hogy a bizottságok nem tárgyalták a témát.
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
99/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Római Katolikus
Egyházközséggel a Közösségi Ház használatát szabályozó szerződés 14. pontja alapján elfogadja a
Pusztaszabolcsi Római Katolikus Egyházközség (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 46.) 2011. évi
elszámolását a Boldogasszony Közösségi Ház működtetéséhez nyújtott 500.000,- Ft támogatásról.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
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Napirend 10. pontja
Szabolcs Híradó újság előállítása
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, a Településfejlesztési
Bizottság és az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság javasolta a határozati javaslat elfogadását. A
Pénzügyi Bizottság azon véleményének adott hangot, hogy a jövőben a Szabolcs Híradó színvonala
javuljon. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát azzal a kiegészítéssel, hogy a jövőben
javuljon a Szabolcs Híradó színvonala.

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
100/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szabolcs Híradó újság
nyomdai előállítására árajánlata alapján a kedvezőbbet, a Gabbiano Print Nyomda és Kiadó Kft.
(Budapest, Reitter F. u. 8/b.) ajánlatát fogadja el. Az önkormányzat a közéleti és kulturális lap
megjelenését havonta 650 példányban, 24 oldal terjedelemben jelenteti meg, 93.282,- Ft összegben.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az újság nyomdai költségének összegét a 2012. évi
költségvetésbe tervezze be.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szerződés aláírására.
A Képviselő-testület felkéri Kiss Kornélia közművelődés-szervezőt, a Szabolcs Híradó főszerkesztőjét,
hogy a jövőben javítson az újság színvonalán.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: a 2012. évi költségvetés elfogadását követően

Napirend 11. pontja
Iskolai konyha-ebédlő károsodásainak megszüntetése
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: A témát a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a Településfejlesztési Bizottság tárgyalta
és javasolták a határozati javaslat elfogadását. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
101/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az iskolai konyha-ebédlő
(Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 16. szám, 158/1 hrsz.) épületén keletkezett – az előterjesztésben
felsorolt – károsodásokat megszünteti.
A Képviselő-testület a munka kivitelezésére beérkezett árajánlatok közül a kedvezőbbet, a FARLAMEX
KFT (2454 Iváncsa, Zrínyi u. 30.) által benyújtott ajánlatot fogadja el, melynek vállalási ára bruttó
1.420.926,- Ft.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az iskolai konyha-ebédlő épületén keletkezett
károsodások megszüntetése érdekében a kivitelezési munkát a FARLAMEX KFT-vel végeztesse el a
2012. évi költségvetés tartalékkerete terhére.
A Képviselő-testület továbbá felkéri a polgármestert, hogy a 2012. évi költségvetés módosítását tervezze
be, és egyúttal felhatalmazza a szerződés aláírására.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: 2012. évi költségvetés jóváhagyása
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Napirend 12. pontja
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapításáról
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság tárgyalta és javasolta a határozati
javaslat elfogadását.
Csányi Kálmán: Megkérdezte, olyan változás történt, ha jövőre hitel szeretnének felvenni bármiféle
beruházásra, akkor azt most kell elhatározni?
Vezér Ákos: Az adósságot keletkeztető ügyletekhez egy új jogszabályban került meghatározásra, ez az
úgynevezett Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, amely azt írja elő,
hogy a tárgyévi hitelfelvételt tárgyév március 15-ig kell bejelenteni a Magyar Államkincstárnak és végül
a Kormány hoz döntést arról, hogy melyik önkormányzat vehet fel hitelt és melyik nem. Elvileg ez
empirikus számokkal is körül van írva, hogy mik azok a paraméterek, amik alapján az önkormányzat
hitelkérelmét engedélyezik. Véleménye szerint ez alapján és a mostani költségvetés szerint lehetne, de
éppen azért van a határozati javaslatban is a telekeladásokkal kapcsolatban egy információ, ha év közben
történik telekeladás, az csak 2013-ben fejeződhetne be, ha hozzájárul a kormány, mert a szóbeli
tájékoztatás szerint az is egy adósságot keletkeztető ügylet, ún. bújtatott hitelszerződés. Az önkormányzat
telekeladása nem lenne ilyen bújtatott hitel, de mivel van benne egy visszavásárlási lehetőség, ezért az is
adósságot keletkeztető ügyletnek minősül. Vannak természetesen kivételek a jogszabály szerint pl. a
likviditási hitel, vagy az uniós támogatásban megvalósuló beruházáshoz az önrész biztosítására
hitelfelvétel. Az alapeset az, hogy a hitelszerződések érvényességéhez be kell szerezni a Kormány
hozzájárulását. Ez további kérdést vet fel abból a szempontból, hogy a megalapozó iratokat is csatolni
kell, tehát azt is el tudja képzelni, ha a hitelfelvétellel kapcsolatban közbeszerzési eljárást kell lefolytatni,
akkor azt még ez év második félévében meg kell tenni, hogy jövő év elején be tudják jelenteni az
államnak, hogy ilyen szándéka van az önkormányzatnak és ha jóváhagyták akkor történhet meg a
hitelfelvétel.
Czompó István: Hozzátette, hogy a kormánymegbízott úr által tartott polgármesteri fórumon is felvetődött
ez a kérdés és az hangzott el, ha éven belül hitelt vesznek fel és december 31-ig vissza is fizetik, akkor
nem kell hozzá engedély.
Szajkó János: A jegyző által elmondottak alapján úgy vélte, ha jövőre kiírják az utakra a pályázatot, akkor
hitelfelvételre lesz szükség, ezért készenléti hitel bejelentést kellene tenniük, mert anélkül nem tudják
biztosítani a pályázathoz szükséges önrészt.
Vezér Ákos: A felvetett probléma miatt említette a kivételeket, mert ha az útfelújítás uniós támogatásból
valósul meg, akkor tudomása szerint ahhoz nem kell a Kormány engedélye. Ez egy járatlan út, de a
jogszabály szerint az ügylet bizonyítékát is csatolni kell a kérelemhez, amely szerinte jelen esetben csak a
hitelszerződés lehet, amit nem tudnának csatolni a hitelkérelemhez.
Czompó István: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
102/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételeinek és a Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2012. évet követő három évre várható
összegét az előterjesztés szerint állapítja meg.
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2012-ben építési telket úgy ad
el, hogy az 2013-ban a Kormány hozzájárulásával fejeződik be.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
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Napirend 13. pontja
Javaslat a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet módosítására
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző
Czompó István: Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és az Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottság javasolta a rendelet-tervezet szövegének elfogadását és a rendelet
megalkotását. A Szociális és Egészségügyi Bizottság elutasító döntést hozott. Szavazásra bocsátotta a
határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
103/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló
11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja.
Felelős: Vezér Ákos jegyző
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta:
6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló
11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletét megalkotja.

Napirend 14. pontja
Javaslat díjmegállapító rendeletek hatályon kívül helyezésére
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Igazgatási Bizottság javasolta a rendelet-tervezet
szövegének elfogadását és a rendelet megalkotását. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
104/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi ivóvíz szolgáltatás díjának
megállapításáról szóló 19/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelet, valamint a 2012. évi
szennyvízszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 20/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja.
Felelős: Vezér Ákos jegyző
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta:
7/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi ivóvíz és szennyvíz szolgáltatás
díjának megállapítására vonatkozó önkormányzati rendeletek visszavonásáról szóló rendeletét
megalkotja.
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Napirend 15. pontja
Javaslat az utcanév- és házszámtáblák kihelyezésének szabályozására
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző
Czompó István: Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a Településfejlesztési
Bizottság javasolta a határozati javaslat, a rendelet-tervezet szövegének elfogadását és a rendelet
megalkotását.
Vezér Ákos: Az eredeti javaslatban volt egy rövid előírás azzal kapcsolatban, hogy a házszámokat
kötelesek kitenni a lakosok, illetve az utcanév táblákat az önkormányzat. Ha valakit érdekel, az interneten
nagyon sok ilyen rendeletet el lehet érni, sok-sok oldalon keresztül szabályozzák az önkormányzatok.
Úgy gondolta, vannak olyan alapvető szabályok akár az önkormányzati törvényben is meghatározva,
amelyeket fölösleges a helyi rendeletben leszabályozni, illetve már nem is lehet magasabb szintű
jogszabályt megismételni. Nagyon fontos része volt a rendelet-tervezetnek, hogy egy szabálysértési
szankciót helyeztek kilátásba, ha nem teljesítik ezt a kötelezettséget a lakosok. Ez egy bevett eljárás, az
elmúlt években rendszeresen alkalmazták, azonban az új szabálysértési törvény, amely nemrég jelent meg
és április 15. után lép hatályba, megtiltja az önkormányzatnak, hogy április 15. után bármilyen helyen
meghatározott magatartási szabályt szabálysértésként szankcionáljon. Ez azt jelenti, hogy a korábbi
rendeleteket is felül kell vizsgálni, szabálysértési szankciót nem helyezhetnek kilátásba, ezért az új
rendelet-tervezetet is átírták ebből a szempontból, hogy szabálysértési szankció nincs már a 2. szakaszban
és a hatályba léptetés is ennek megfelelően szeptember 1-je, hogy felkészülési idő legyen a lakosoknak.
Ez a szankció nélküli rendelet, ami az országos építésügyi szabályozással összhangban áll, hiszen az írja
elő azt, hogy önkormányzati rendeletnek megfelelően kell kitenni a házszámokat és ezért önmagában nem
értelmezhető, ez az oka a rendeletalkotásnak. Lesz egy olyan szabályozás előírva, amire jelenleg szankció
nincsen. A kormányhivatalok is dolgoznak azon, hogy a jelenlegi jogszabályi környezetben az
önkormányzatok milyen szankciókat alkalmazhatnának ilyen esetekben, ha nincsen olyan magasabb
szintű jogszabály, amelyik ezzel kapcsolatban valamit előír és az alapján szankcionálható. Javasolta, hogy
fogadják el a rendelet-tervezet szövegét és alkossák meg a rendeletet annak ellenére, hogy nincs hozzá
szankció csatolva. Elképzelhető, hogy hamarosan ki tudják egészíteni ezt a rendeletet és valamilyen
szankcionálást hozzá tudnak csatolni. Az új fogalom, amit az önkormányzat meghatározhat, azok az ún.
kirívóan közösségellenes magatartások, ezeket szankcionálhatnák, de rákérdezett, hogy ez az eset az-e, de
azt mondták, hogy a jelenlegi értelmezés szerint egy házszám kihelyezésének elmaradása nem az.
Czompó István: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatait. Javasolta az újonnan
kiosztott rendelet-tervezet szövegének elfogadását és a rendelet megalkotását.
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
105/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az utcanév- és házszámtáblák kihelyezésének
szabályairól szóló önkormányzati rendelet-tervezet szövegét elfogadja.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta:
8/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az utcanév- és házszámtáblák kihelyezésének
szabályairól szóló önkormányzati rendeletet megalkotja.
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
106/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, mérje fel, hogy
hol szükséges utcanév táblák kihelyezése, illetve pótlása, és erről készítsen javaslatot a Képviselő-testület
részére.
Felelős: Vezér Ákos jegyző
Határidő: 2012. július 31.
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Napirend 16. pontja
Javaslat talajterhelési díjról szóló rendelet alkotására
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző
Czompó István: Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a Településfejlesztési
Bizottság javasolta a rendelet-tervezet szövegének elfogadását és a rendelet megalkotását.
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
107/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a talajterhelési díjról szóló rendelet-tervezet
szövegét elfogadja.
Felelős: Vezér Ákos jegyző
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta:
9/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a talajterhelési díjról szóló rendeletét
megalkotja.
Napirend 17. pontja
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző
Czompó István: A témát a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság tárgyalta és javasolja a határozati javaslat
elfogadását. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
108/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 18. § (1) bekezdését megismerve a rendelet alapján forgalomképtelennek minősülő vagyonából
nem jelöl meg olyan vagyonelemeket, amelyeket nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
nemzeti vagyonként forgalomképtelen törzsvagyonnak minősítene.
Felelős: Vezér Ákos jegyző
Határidő: azonnal
Napirend 18. pontja
„Egészségre nevelő életmódprogramok a kistérségekben” című pályázat
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Valamennyi bizottság tárgyalta az előterjesztést. A Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, az
Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság az I.
határozati javaslat, a Településfejlesztési Bizottság a II. határozati javaslat elfogadását javasolta.
Czöndör Mihály: Véleménye szerint, mivel három bizottság elutasította a pályázat benyújtását, ezért azt
valószínűsíti, hogy ezt sem fogják megszavazni. Úgy gondolja, ezt nem kellene ilyen könnyen lesöpörni.
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Ha egy kicsit belegondolnak, Pusztaszabolcs élen jár az egészségügyi prevenció területén, hiszen évek óta
megrendezik az Életmód és Szenvedélyek Napját és a civil szervezetek is nagyon jól működnek e
témában. Megítélése szerint nagyon jó feltételű a pályázat, bár hitelt kellene felvenni, de hamar vissza is
jönne. Szép esélyük lenne arra, hogy az Adonyi úti rendelőt és lakást fel tudnák újítani, ezáltal egy-két
embernek munkahelyet biztosítanának, tehát számos előnye van és ezeket a programokat még lehetne
fejleszteni. Ezt a kistérségen belül kell megtenni, tehát a partnertelepülésekkel, de leginkább Adonnyal
kellene egyeztetni. Javasolta, mielőtt elutasítanák, előtte az ajánlott partnereket körbe kell járni pl.
orvosokat és nézzék meg, hogy milyen előny származik abból, hogy ezt a pályázatot benyújtják. Májusig
még van idő eldönteni, hogy benyújtják-e a pályázatot, de ne vessék el a lehetőséget azért, mert esetleg
hitelt kell felvenni.
Czompó István: Értelmezése szerint a Településfejlesztési Bizottság javasolta a pályázat benyújtását, de
Czöndör Mihály képviselő azt javasolta, hogy egyenlőre vegyék le a napirendről. Egyetértett a javaslattal,
hogy gondolják át. Megjegyezte, hogy a korábbi tervek szerint az Adonyi úti épületbe költözne a
Családsegítő Szolgálat a Gyermekjóléti Szolgálattal, illetve az egészségügyi centrumba költözne az
orvosi rendelő. Ha a pályázatot benyújtják, akkor a további terveket semmisnek kell tekinteni. Ha nem
tudnak pályázni az egészségügyi centrum megvalósítására, akkor az orvost sem tudják elhelyezni máshol.
Javasolta, hogy a témát vegyék le a napirendről és a márciusi ülésen térjenek vissza rá. Meg kell tudni,
hogy egyáltalán a kistérségen belül pályázni szeretne-e valaki, de arról írásban nyilatkozzanak. Felhívta a
figyelmet, mivel itt utófinanszírozásról van szó és a fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatos pályázatnál is 10
milliós összegeket kell biztosítani, ezért az önkormányzat emiatt bedőlhet.
Szavazásra bocsátotta határozati javaslatát, mely szerint az előterjesztést leveszik a mai ülés napirendjéről
és márciusban visszatérnek rá.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
109/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „„Egészségre nevelő
életmódprogramok a kistérségekben” című pályázat” című előterjesztést leveszi mai ülésének
napirendjéről és felkéri a polgármestert, hogy a márciusi képviselő-testületi ülésre készítsen újabb
előterjesztést a témában, figyelembe véve, hogy kistérségi szinten ilyen pályázat megszervezésére van-e
lehetőség.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
Napirend 19. pontja
Javaslat hozzátartozó befogadásának engedélyezésére, önkormányzati bérlakásba
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, Településfejlesztési
Bizottság és Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolta a határozati javaslat elfogadását. Szavazásra
bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
110/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy az
önkormányzati tulajdonú, Pusztaszabolcs, Árok u. 1/3. sz. alatti lakóházas ingatlan bérlője, Lakatos Tibor
– legfeljebb bérleti jogviszonya időtartamára, 2014. szeptember 30-ig – a bérlakásba befogadja Lakatos
Kálmán nevű testvérét, valamint Dobi Lajosné szül. Lakatos Ágnes nevű testvérének Dobi Lajos (szül.
1989.08.14.) nevű gyermekét.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a befogadott személyek lakcímváltozására
vonatkozó lakcímjelentő lapot aláírja.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: 2012. március 14.

34
Napirend 20. pontja
Polgármester szabadságának jóváhagyása
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Elmondta, hogy január 5-én, február 8-án és február 22-én volt szabadságon. Kérte a
képviselő-testület jóváhagyását.
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
111/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
utólagosan
jóváhagyja
Czompó István polgármester 2012. január 5-i, 2012. február 8-i és 2012. február 22-i 1-1 nap
szabadságát.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
Napirend 21. pontja
A II. és III. számú háziorvosi körzetek rendelési idejének módosítása
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Ismertette az előterjesztést. Elmondta, a képviselő-testület már decemberben döntött a
rendelési idők módosításáról, amelyet az Országos Alapellátási Intézetnek (OALI) kellett jóváhagyni,
mivel az Egyed doktor úrnak nincs szerződése az önkormányzattal. Az előzetes jóváhagyáshoz képest a
szerdai napon változott a rendelési idő, de az OALI által írt levél már ezt is tartalmazza.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatokat.
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
112/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 378/2011. (XII. 22.) Kt. számú határozatát
visszavonja, mely a II. és III. felnőtt háziorvosi rendelők rendelési idejének változásáról szólt, mert
időközben új igénnyel álltak elő a háziorvosok.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
113/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a III. számú háziorvosi körzet helyettesítő
háziorvosi szolgálat ellátására az Országos Alapellátási Intézettel (1135 Budapest, Jász utca 84-88.)
2011. december 13-án megkötött, 2012. január 11-én módosított ellátási szerződést az előterjesztés
„szerződés tervezet 1” szerint módosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításról szóló megállapodást aláírja.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: 2012. április 1.
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
114/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a II. számú háziorvosi körzet ellátására a
CILI Szolgáltató Bt-vel (1116 Budapest, Rátz L. u. 9.) 2005. november 7-én megkötött ellátási szerződést
az előterjesztés „szerződés tervezet 2” szerint módosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításról szóló megállapodást aláírja.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: 2012. április 1.
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Napirend 22. pontja
A könyvtárhasználati szabályzat elfogadásáról
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző
Czompó István: Ismertette a határozati javaslatot.
Csányi Kálmán: Megjegyezte, nem tudja, hogy a rendeletben benne volt-e a könyvtárközi kölcsönzés
kérdésköre. Tudja, hogy nem kardinális kérdés, mert szerinte évente 10 alkalomnál többször nem fog
előfordulni a könyvtárközi kölcsönzés, de mivel az elmúlt évben ezt megtette, ezért tudja, hogy jelentős
összeget jelent a könyvtár számára a postaköltség. Emlékezete szerint abban a rendeletben, amit most
vissza fognak vonni, szerepelt volna a könyvtárközi kölcsönzés díja is, ami a postaköltséggel lenne
azonos. Az esetében ez kb. 3 ezer forintot jelentett volna, ha lett volna erre belső szabályzata a
könyvtárnak. Ha évente 10 alkalommal számolnak, akkor ez összeg 30 ezer forintot jelentene, amit
könyvek vásárlására lehetne felhasználni.
Vezér Ákos: Elmondta, a Kormányhivatal szerint a felhatalmazás fenntartóra szól és nem
rendeletalkotásra. Természetesen ennek eleget tesznek, ha ez az elvárás és a határozati javaslatba szó
szerint átmásolták a rendeleti előírásokat. Számára új, hogy a könyvtárközi kölcsönzés probléma, mert ez
az előző könyvtáros idejében működött. Az hogy költségekkel jár, az úgy működik, hogy egy
megrendeléssel jóvá kell hagyatni és utána történhet ez a dolog. Végül is csődbe lehet vinni így a
könyvtárat, ha könyvtárközi kölcsönzés keretében kérnek 100 darab könyvet, de arra az évi egy-két esetre
eddig is volt pénzügyi lehetőség. Megkérdezte Csányi Kálmán képviselőt, hogy nem engedte a
könyvtáros a könyvtárközi kölcsönzést? Véleménye szerint nem életszerű az ilyen kölcsönzési forma,
működött az elmúlt években is, de a költségeket a polgármesternek jóvá kell hagyni és a keretbe bele kell
férni.
Csányi Kálmán: Nem, csak elmondta, hogy ennyibe kerül.
Czompó István: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta:
10/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvtár használati szabályzatáról szóló
1/2012. (I. 27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletét megalkotja.

Napirend 23. pontja
Javaslat Környezet és Energia Operatív Program 4.2.0/A kódszámú pályázat benyújtására
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztés a tegnapi informális ülésen elhangzottak alapján készült.
Nem tartalmazza még az ütemezést, amely majd a pályázat benyújtásakor lesz aktuális. Majd akkor
eldöntik, hogy melyik óvoda legyen az I., illetve a II. ütemben. Megjegyezte, sajnos a pályázat
utófinanszírozású, ami komoly összeget jelent még akkor is, ha 30 % előleget fel lehet venni. Véleménye
szerint, ha az idén megvalósulna az egyik, ebben az évben biztosan nem történik meg az elszámolás.
Csányi Kálmán: Véleménye szerint azt kellene megnézni, hogy a KEOP pályázatokat melyik szervezet
működteti, hogy milyen gyakorlat alakult ki ennél a közreműködő szervezetnél az elszámolások
befogadásával kapcsolatban. A TÁMOP, TIOP pályázatok esetében egy dolgot lehet beadni és legalább
10 %-ot el kell, hogy érje, miközben az MVH közreműködő szervezetnél meg van ütemezve, hogy
negyedévente, vagy félévente egyszer lehet beadni és ebből szoktak adott esetben gondok lenni. Az
MVH-nál meghatároznak egy 1 hónapos intervallumot, amikor el lehet számolni.
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Czompó István: A Művelődési Ház felújítása TÁMOP pályázat volt, nem merült fel semmilyen gond.
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
115/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Új Széchenyi Terv keretében
kiírásra kerülő Környezeti és Operatív Program „helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló
energiaforrásokkal” című KEOP-4.2.0/A kódszámú pályázati felhívásra támogatási igényt kíván
benyújtani. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a VULCANO KG Invest 2008 Kft. (9028 Győr, Konini
utca 19.) előzetes költségbecslésének figyelembevételével az önkormányzati fenntartású Manóvár Óvoda
(2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 65. szám, 448 hrsz.) - feltéve a statikai megvalósíthatóságot -, valamint
az önkormányzati fenntartású Zsiráf Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Deák Ferenc u. 21/1 szám, 1076/1
hrsz.) energetikai megújítására nyújt be pályázatot. A két épület energetikai korszerűsítésére az
önkormányzat úgy nyújt be pályázatot, hogy az épületekben HMV termelő és hőenergia szolgáltató
rendszer kialakítása valósul meg, amit alternatív energiaszolgáltató berendezéssel (hőszivattyú, valamint
napkollektorokkal) valósít meg.
A pályázat benyújtása érdekében felkéri a polgármestert, hogy először feltételes közbeszerzési eljárás
lefolytatását szervezze meg, mely során kiválasztására kerül a kivitelező. Előzetesen a közbeszerzési
eljárás lefolytatásához költségek nem merülhetnek fel, mert a pályázatban a közbeszerzési eljárás költsége
elszámolható. Amennyiben mégis költségeket kell megelőlegezni az önkormányzat dologi kiadásainak
szakértői kiadás részelőirányzata erre fedezetet nyújt. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
közbeszerzési eljárás lefolytatásával összefüggésben szükséges képviselő-testületi döntésekhez az
előterjesztéseket készíttesse el.
A feltételes közbeszerzés eredményes lezárását követően nyújtja be az önkormányzat KEOP-4.2.0/A
kódszámú pályázatra a támogatási kérelmét az előzetes költségbecslések alapján (Manóvár Óvoda bruttó
23.026.624,- Ft, Zsiráf Óvoda bruttó 21.960.840,- Ft) összesen bruttó 44.987.464,- Ft összegben. A
beruházási költségeket növelhetik a pályázatban elszámolható közbeszerzési és pályázatírói költségek. A
beruházási költség és egyéb költségek 85 %-ra lehet vissza nem térítendő támogatást kérni, ezért a
Képviselő-testület úgy dönt, hogy a felhalmozási kiadások útfelújítási előirányzatát csökkenti 5,5 millió
Ft-tal, a pályázati céltartalékot 1,5 millió Ft-tal és egy új előirányzatot hoz létre az önkormányzat
felhalmozási kiadásai között KEOP-4.2.0/A pályázat önrésze címen 7 millió Ft-tal.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a 2012. évi költségvetés módosításának beterjesztésére.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Tüke László: Elmondta, hogy szombaton lesz a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja és kérte, hogy
erről egyperces néma felállással emlékezzenek meg.
A jelenlévők egyperces néma főhajtással emlékeztek meg a kommunizmus áldozatairól.
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A Képviselő-testület ülése 19.22 órakor – a 24-25. napirendi pontok tárgyalásának idejére – zárt üléssel
folytatódott.

19.28 órakor a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

K. m. f.

Czompó István
polgármester

Vezér Ákos
jegyző

Czöndör Mihály

Csányi Kálmán
jegyzőkönyv-hitelesítők

