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Jegyzőkönyv 

 
Készült Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2006. december 21-én 16.15 órakor 
a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.) 

megtartott nyílt üléséről 
 
 
Jelen voltak: Czompó István polgármester 
 Csombók Pál alpolgármester 
 Ádám László, Czöndör Mihály, Csányi Kálmán, Csiki Ottó, Filotás József, Jakus János, 

Kátai György, Nemes László, Paál Huba, Szajkó János, Szőke Erzsébet, Zsuffa Tünde 
– képviselők 

Meghívottak: Vezér Ákos jegyző 
 Mányi Lajosné József Attila Általános Iskola szakszervezeti vezetője 
 Milvius Attila Faunus Kft. ügyvezetője 
 Nemet József „Sebes Folyó” Keresztény Alapítvány vezetője 
 Máté G. Péter Tó Tévé főszerkesztője 
 Csordásné Juhász Judit háziorvos 
 Bartókné Piller Magdolna I. számú Napköziotthonos Óvoda vezetője 
 Mihalekné Bartók Mária Manóvár Óvoda vezetője 
 Ádámné Farkas Beáta József Attila Általános Iskola igazgatója 
 Dr. Szász Károlyné Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője 
 Wasserné Ősi Márta Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője 
 Ármai Gyula közterület-felügyelő 
 Horváth Éva jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
Czompó István: Köszöntötte a megjelenteket, az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, mivel 14 képviselőből 13 fő megjelent. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Jakus János 
és Kátai György képviselőket. 
 
 
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
325/2006. (XII. 21.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Jakus János és 
Kátai György képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Czompó István: Ismertette napirend-tervezetét. Javasolta, hogy a 26. napirendi pont a „Javaslat a 
települési folyékony hulladék 2007. évi ártalmatlanítási díjára”, a 27. napirendi pont pedig „Az Adonyi 
Többcélú Kistérségi Társulás működési költségeihez való pénzügyi hozzájárulás kifizetése” című 
előterjesztés legyen, így a 26-27. napirendi pontok 28-29. napirendi pontok lesznek. 
 
 
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
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326/2006. (XII. 21.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg: 
Napirendek előtt: 
- Tájékoztató a két ülés közti eseményekről 

Előadó: Czompó István polgármester 
- Kérdések, interpellációk 
Napirend 1. pontja:  

Javaslat települési szilárd hulladék kezelésére vonatkozó közszolgáltatási díjak 
megállapítására 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 2. pontja:  

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 2006. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló 
tájékoztató 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 3. pontja:  

Gazdasági lehetőségek és következményeik 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

Napirend 4. pontja:  
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 2007. évi költségvetési koncepciója 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 5. pontja:  

A szociális ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

Napirend 6. pontja:  
Étkezési térítési díjak változása 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 7. pontja:  

Belső ellenőri jelentés az élelmezési térítési díjak beszedésének és nyilvántartásának 
ellenőrzéséről 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 8. pontja:  

Az I. számú Napköziotthonos Óvoda előirányzat módosítási kérelme 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 9. pontja:  
A Manóvár Óvoda előirányzat módosítási kérelme 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 10. pontja:  

Óvoda nevének megváltoztatása 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

Napirend 11. pontja:  
„Sebes Folyó” Keresztény Alapítvány támogatási kérelme 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 12. pontja:  

Tó Tévé műsorának finanszírozása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 13. pontja:  
Orvosi rendelő korszerűsítésével kapcsolatos kérelem 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 14. pontja:  

Önkormányzati ingatlanok funkciójának meghatározása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 15. pontja:  
A Nagyközségi Könyvtár beszámolója 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
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Napirend 16. pontja:  

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. első félévi 
munkaterve 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 17. pontja:  

Kiemelt célok megállapítása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 18. pontja:  
Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 19. pontja:  

A nevelési, oktatási intézmények fenntartói ellenőrzése 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

Napirend 20. pontja:  
Az útépítési beruházás lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatairól készült szerződés 

módosítása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 21. pontja:  
A csapadékvíz elvezető árokrendszer beruházás lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatairól 
készült szerződés módosítása 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 22. pontja:  

Az önkormányzati intézmények bérmegtakarításának felhasználása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 23. pontja:  
A Szabolcs Vezér Gimnázium fűtésrendszerének szakaszolása 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 24. pontja:  

Javaslat helyiségbérleti szerződések megújítására 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 25. pontja:  
Üzlethelyiségek megvásárlására vonatkozó kérelmek 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 26. pontja:  

Javaslat a települési folyékony hulladék 2007. évi ártalmatlanítási díjára 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 27. pontja:  
Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás működési költségeihez való pénzügyi hozzájárulás 
kifizetése 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Zárt ülés: 
Napirend 28. pontja:  

„Fejér Megye Díszpolgára” kitüntető cím és egyéb kitüntető címek adományozása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 29. pontja:  
Élethelyzettel kapcsolatos bejelentés 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
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Tájékoztató a két ülés közti eseményekről 
Előadó: Czompó István polgármester 

 
 
Czompó István: December 4-én felkereste a Brókernet képviseletében Juhász Zoltán, aki felülvizsgálja az 
önkormányzati ingatlanok biztosítását és a vizsgálat eredményét januárban, vagy februárban ismerhetik 
meg. Megkereste Nemet József, a „Sebes Folyó” Keresztény Alapítvány kuratóriumának elnöke. A 
megbeszéléssel kapcsolatban részleteket a napirendi pontnál mond. Ugyanezen a napon volt a Magyar 
Rákellenes Liga Pusztaszabolcsi Szervezetének évzáró összejövetele. Megbeszélés volt a „Munka világa 
és a Dunaújvárosi Főiskola közötti kapcsolatok erősítése a Dunaújvárosi Kistérségben és a Közép-
Dunántúli Régióban” című ROP 6.1 pályázattal kapcsolatban, amelyben a középiskola is érdekelt. Erről a 
pályázatról két hónappal ezelőtt Csányi Kálmán igazgató tájékoztatta a képviselő-testületet. A közösségi 
házban az alpolgármester úr meghívására kötetlen beszélgetésen vettek részt a képviselők a kormányzati 
döntések várható hatásairól. 6-án a kistérségi iskolabusz működtetésére kiírt pályázat elbírálása zajlott, de 
döntés nem született, mert a hat pályázatból egy sem felelt meg a kistérségnek, így újabb fordulóra kerül 
sor. 8-án hulladékgyűjtő szigetet helyezett el a Vertikál Rt. a Mátyás király utca és az Iskola utca 
sarkánál. Ezen a napon zajlott a középiskolában a szalagavató ünnepség, amelyen Csombók Pál 
alpolgármester képviselte az önkormányzatot. 11-én a Cikola – Nemzetek Völgyével kapcsolatban a 
Nemzeti Földalapkezelőtől levél érkezett, mely szerint a projekthez szükséges földterület a kormány 
határozat értelmében az önkormányzat kezelésébe kerül. Problémaként merült fel azonban, hogy a 
jelenlegi bérlőnek 2019-ig van bérleti joga, ezért vele meg kell egyezni, különben nem valósulhat meg a 
projekt. Ez ügyben 13-án tárgyalt a jelenlegi bérlővel, aki három lehetőséget vázolt fel. Az egyik változat 
szerint eladja a sertéstelepet az önkormányzatnak, vagy bárkinek, aki megveszi. Másik lehetőség, hogy 
hektáranként 1,5 millió forintot fizessenek a szóban forgó 109 hektárért. A harmadik alternatíva, hogy 
átadja a terület egy részét, de ha a projekt megvalósulásához a szakhatóságok bármilyen 
környezetvédelmi feladatot írnak elő, akkor annak minden költségét az önkormányzat fizeti. Az 
ügyvezető tájékoztatta arról is, hogy jövőre tervezi a terület híg trágyával történő öntözését, ami a terület 
turisztikai jellegét erősen csökkenti. 11-én ülésezett a Szociális és Egészségügyi Bizottság, a Pénzügyi és 
Igazgatási Bizottság, 12-én az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság és a Településfejlesztési 
Bizottság. 16-án szállították ki a karácsonyi csomagokat a településen az időseknek. Megköszönte az 
intézményvezetőknek a szállítás megszervezését és a résztvevőknek a segítségét. 18-án volt a Kistérségi 
Területfejlesztési Társulás ülése és újra felvetődött a Cikola – Nemzetek Völgye projekt. Mivel az elnök 
úr ismerte az NFA levelét és a bérlővel folytatott beszélgetést is, ezért meghívta Besztercei Zsolt urat, aki 
felajánlotta segítségét a projekt elindításában. Az azóta eltelt időben az NFA elnöke pozitívan állt a 
dologhoz és felajánlotta a segítségét. Elmondta még, hogy a 109 hektárnyi terület művelésből történő 
kivonása közel 80 millió forintos költséget jelent. Ezen a napon volt az elővárosi vonatok karbantartó 
bázisának alapkő letétele. Az ünnepségen elhangzott, nagy esélye van annak, hogy a Stadler újabb 
harminc vonatra köt szerződést, amiből az is következik, hogy a korábban tervezett 30 fő helyett 60 főt 
alkalmaznak majd. Ugyanezen a napon volt a Kistérségi Egészségügyi Centrum évzáró értekezlete, ahol 
elhangzott, hogy emelkedik a központi orvosi ügyelet díja. A kistérség azt a döntést hozta, hogy az 
ügyvezető igazgató készítsen kimutatást a bevételekről és a kiadásokról, illetve arról, hogy a kistérség 
támogatását hogyan vették figyelembe a díj megállapításánál. 19-én válaszlevelet küldött a Kereskedelmi 
és Hitelbanknak, mivel korábban megkeresték, hogy rövidtávon, három éven belül bankfiókokat 
szeretnének nyitni és érdeklődtek, hogy erre lenne-e lehetőség Pusztaszabolcson. A válaszában megírta, 
hogy van rá lehetőség, éppen ezért a napirendi pontnál nem javasolja, hogy az üzlethelyiségeket 
értékesítsék a bérlők részére. Mai napon volt a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat karácsonyi 
ünnepsége, ahol a szolgálat dolgozói műsort adtak és megajándékozták az időseket. Az Országos 
Mentőszolgálat ma újabb megállapodás-módosítást küldött, amelyben nem január 15-ig kérik a 17 millió 
forintot, hanem január 31-ig. Elmondta, javasolni fogja, hogy március 31-re módosítsák a határidőt. Múlt 
héten megkapták az építési hatóságtól az építési engedélyt, de az csak harminc nap múlva lesz jogerős. 
Véleménye szerint csak a jogerőre emelkedés után lehet kiírni a közbeszerzést. Tájékoztatója végén 
megemlítette, hogy hétvégenként rendszeresen megrongálják, kidöntik és ellopják a közlekedési 
jelzőtáblákat. Ez ügyben kérte a rendőröket, polgárőröket, hogy erre jobban figyeljenek. 
 
Jakus János: A mentőállomással kapcsolatban megkérdezte, hogy a képviselő-testület által javasolt 
szerződés-módosítást elfogadták a mostani változatban? 
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Czompó István: Elmondta, hogy még nem tudta részletesen tanulmányozni a szerződést, csak a határidőre 
figyelt fel. 
 
Paál Huba: Javasolta, hogy a polgármester beszéljen az OMSZ vezetőjével, hogy valóban megvalósul-e a 
mentőállomás? 
 
Czompó István: Véleménye szerint 2007. novemberében megvalósul a mentőállomás és ha ennek az lesz 
az ára, hogy minden hónapban módosítani kell a szerződést, akkor tegyék meg. Megpróbálja elérni az 
OMSZ új vezetőjét, de az építési főosztályvezetővel biztosan beszélni tud arról, hogy mi az álláspontja 
ebben az ügyben. 
 
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy az Oktatási Bizottság elnökeként nagyon bensőséges ünnepségen vett 
részt a Manóvár Óvodában és megköszönte a meghívást. 
 
 
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
327/2006. (XII. 21.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két képviselő-testületi ülés közötti 
időszak eseményeiről szóló polgármesteri tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Kérdések, interpellációk 
 
 
Czöndör Mihály: Elmondta, hogy az M6-os autópályát csak akkor tudja használni valaki, ha közel 
20 km-t autózik, mert a közelben nincs lehetőség arra, hogy autópálya matricát tudjanak vásárolni. 
Érdeklődött a benzinkútnál, ahol azt a tájékoztatást kapta, hogy az üzemeltető kezdeményezte az 
autópálya felügyeletnél, de nem mutattak nagy hajlandóságot rá. Javasolta a Polgármesteri Hivatalnak, 
hogy ez ügyben lobbizzanak, mert biztos abban, hogy igénybe venné a lakosság és vonzáskörzetben élők 
is. 
Több mint fél éve hever Pusztaszabolcs és Velence között az árokban egy betonkeverő puttony, ezért úgy 
gondolja, ha a tulajdonos eddig nem gondoskodott az elszállításáról és a közútfelügyelet sem tett lépést, 
az önkormányzatnak kellene felhívni a figyelmüket, hogy ezt távolítsák el. 
Novemberben több képviselővel részt vett a közösségi házban Prokopp Mária művészettörténész, 
egyetemi tanár előadásán. A téma az esztergomi bazilika építése volt és az előadó az előadás végeztével 
nagyon elismerően szólt a pusztaszabolcsi templom építészeti, művészeti értékéről. Erről küldött egy 
cikket, amely a mostani Szabolcs Híradóban fog megjelenni, melyet mindenki figyelmébe ajánlott. 
 
Paál Huba: Megjegyezte, hogy a közvilágítás sok helyen nem működik, ezért javasolta, jelezzék az 
üzemeltetőnek, hogy gyakrabban ellenőrizzék. 
 
Kátai György: Felvetette, hogy kettő-három üléssel ezelőtt döntöttek a DataWlan Kft. teljes községe 
lefedő internetes szolgáltatásáról. Megkérdezte, hogy hol tart ez a folyamat? Információja szerint a 
szolgáltatónak nem igazán tetszik az önkormányzat által megállapított bérleti díj. Szerinte többen vannak 
Pusztaszabolcson, akiknek nincs vezetékes telefon, viszont internetezni szeretnének, tehát igény 
mutatkozik erre a szolgáltatásra. Ha tényleg ez a 35 ezer forintos bérleti díj az akadály, akkor 
megfontolásra ajánlja a képviselő-testületnek, mert ez egy új szolgáltatás lenne a településen és a teljes 
lefedettséget biztosítaná. 
 
Czompó István: Elmondta, hogy az autópálya matricával kapcsolatban a Településfejlesztési Bizottságnak 
is volt egy javaslata. A javaslatokat majd felvetik, de szerinte egynapos matricát továbbra sem fognak 
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árusítani, csak a négynapost. Nem tudja, mi az oka, hogy kisebb településeken nem lehet venni matricát, 
de utánanéz, hogy ezt egyáltalán hol lehet kezdeményezni. A betonkeverővel kapcsolatos problémát már 
jelezte a kápolnásnyéki üzemmérnökségnek, akik majd intézkednek. Megköszönte a templommal 
kapcsolatos tájékoztatót. A közvilágítással kapcsolatban az a probléma, hogy nagyon nehézkes az 
ügyintézés, így a hibák kijavítása is. A bejelentést nemcsak telefonon teszik meg, hanem a hibákról e-
mailt is küldenek a szolgáltatónak. A hibákat nyolc napon belül kellene kijavítani a Velencei, Adonyi, 
Mária és Dózsa Gy. utak esetében, de ez sokszor nem történik meg időben. Az internet szolgáltatással 
kapcsolatban egyetértett az elhangzottakkal, de nincs információja arról, hogy nem felelt meg a bérleti díj. 
A kft. ügyvezetőjének megküldték a határozatot, de nem reagált rá sem szóban, sem írásban, ezért 
felveszi vele a kapcsolatot. 
 
Vezér Ákos: Emlékezete szerint azt ajánlották fel, hogy nem fizetnek bérleti díjat és nem kell az 
önkormányzatnak fizetni, de a Hivatal kérte, hogy az Áfa elszámolása miatt inkább fizeti a szolgáltatás 
díját az önkormányzat. A 35 ezer forintos bérleti díjat azért állapították meg, mert így visszafizetnék neki 
a szolgáltatásban. Igazából ez nem lehetett volna ok, mert a szolgáltató számlázhatja a díjat, ami kb. a 
bérleti díjjal megegyező összeg. A szerződésben az is benne volt, hogy a szolgáltatás ára az infláció 
mértékével növekszik. 
 
 
Napirend 1. pontja:  

Javaslat települési szilárd hulladék kezelésére vonatkozó közszolgáltatási díjak 
megállapítására 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
 
 
Czompó István: Elmondta, hogy a szolgáltató meghívót kapott az ülésre és nem jelezték, hogy nem 
vesznek részt. 
 
Kátai György: Információja szerint a szolgáltató nagyon konzekvensen betartja, hogy csak az általa 
forgalmazott zsákban kitett szemetet viszik el. Viszont abban már nem konzekvensek, hogy betartsák az 
ügyfélfogadási időt, ahol a zsákokat meg tudná vásárolni a lakosság. Ha megjelent volna a mai ülésen a 
szolgáltató képviselője, akkor elmondta volna, hogy esetleg helyi vállalkozók is árusíthatnák a zsákokat. 
 
Czompó István: Tudomása szerint keresik annak a lehetőségét, hogy Pusztaszabolcson nemcsak az 
Adonyi úton, hanem más helyen is lehessen zsákot vásárolni. Arra vonatkozóan nincs információja, hogy 
az általuk egyre jobban lecsökkentett ügyfélszolgálati időt be fogják-e tartani. 
Elmondta, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és Településfejlesztési Bizottság 
tárgyalta. Mindkettő javasolta a rendelet-tervezet szövegének elfogadását és a rendelet megalkotását. 
 
Jakus János: A Településfejlesztési Bizottság a rendelet-tervezet 1. §-ában szereplő táblázatnál az Áfa 
kérdést nem látta megoldottnak, mivel az Áfa nem került feltüntetésre. 
 
Vezér Ákos: Azért nem tüntették fel, mert a törvény értelmében az önkormányzatnak Áfa nélküli nettó 
árakat kell megállapítani a rendeletében. 
 
 
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
328/2006. (XII. 21.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési szilárd hulladék kezelésére 
vonatkozó közszolgáltatási díjakról szóló 30/2001. (XII. 20.) Kt. számú rendelet módosításáról szóló 
rendelet-tervezet szövegét elfogadja. 
 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
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A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
28/2006. (XII. 22.) Kt. számú rendelet 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési szilárd hulladék kezelésére 
vonatkozó közszolgáltatási díjakról szóló 30/2001. (XII. 20.) Kt. számú rendeletének módosításáról szóló 
rendeletét megalkotja. 
 
 
Napirend 2. pontja:  

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 2006. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló 
tájékoztató 

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 az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását. 
 
 
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
329/2006. (XII. 21.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2006. háromnegyed 
éves költségvetésének teljesítését 

676.533 ezer forint bevétellel 
551.308 ezer forint kiadással 
125.225 ezer forint többlettel 

jóváhagyja. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Czompó István polgármester 16.53 órakor szünetet rendelt el. A Képviselő-testület ülése 17.36 órakor 
folytatódott a 3. napirendi pont tárgyalásával. 
 
(Nemes László képviselő 17.27 órakor megérkezett, a létszám 14 fő.) 
 
 
Napirend 3. pontja:  

Gazdasági lehetőségek és következményeik 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

 
 
Czompó István: Köszöntötte Mányi Lajosnét, az általános iskola szakszervezeti vezetőjét, akinek 
álláspontját olvashatták a képviselők az előterjesztésben. Az intézmények képviselői részt vettek a 
bizottsági üléseken. Megkérdezte az intézményvezetőket, hogy kívánnak-e a témához hozzászólni? 
Megállapította, hogy az intézményvezetők nem kívántak felszólalni. 
Elmondta, hogy a most eldöntendő kérdéseket kénytelen meglépni az önkormányzat még akkor is, ha 
egy-egy közösségre nézve negatív hatással lesz. Kérte az intézményeket, a döntéseket fogadják, hogy 
nem ellenük szól. Megjegyezte, az önkormányzat kerülhet olyan gazdasági helyzetbe is, amikor nem lesz 
lehetőség a mérlegelésre és kénytelenek meghozni még fájdalmasabb döntéseket is. 
Az előterjesztést minden bizottság tárgyalta és nem alakult ki konszenzus minden kérdésben, ezért 
névszerinti szavazást fog elrendelni. 
Ismertette a határozati javaslatot, mely szerint az óvodák 2007. augusztusától kerüljenek összevonásra. 
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A Képviselő-testület név szerinti szavazással (jegyzőkönyv mellékelve) 1 igen, 13 nem szavazattal és 0 
tartózkodással a javaslatot elutasította: 
 
330/2006. (XII. 21.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint 
2007. augusztusától az önkormányzati fenntartású I. számú Napköziotthonos Óvoda (2490 
Pusztaszabolcs, Deák F. u. 21/1.) és a Manóvár Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 65.) 
összevonásra kerüljön. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Czompó István: Ismertette a határozati javaslatot, mely szerint az önállóan gazdálkodó intézmények 
összevonása attól az időponttól történjen meg, amikor a technikai feltételek biztosítottá válnak a 
Polgármesteri Hivatalban. 
 
 
A Képviselő-testület név szerinti szavazással (jegyzőkönyv mellékelve) 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
331/2006. (XII. 21.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi 
kiadáscsökkentő intézkedést határozza el: 
- Az önkormányzati fenntartású József Attila Általános Iskola (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 

14.) és a Manóvár Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 65.) önálló gazdálkodási jogállását 
megszünteti és mint részben önállóan gazdálkodó intézményeket működteti tovább. A két óvoda és az 
iskola gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntés előkészítése és végrehajtása érdekében az 
előkészületeket tegye meg. 
 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: a Polgármesteri Hivatal bővítését követően 
 
 
Czompó István: Ismertette a határozati javaslatot, mely szerint a feltételek biztosítását követően 2008. 
január 1-től kerüljön bevezetésre a magánszemélyek kommunális adója. 
 
 
A Képviselő-testület név szerinti szavazással (jegyzőkönyv mellékelve) 3 igen, 11 nem szavazattal és 0 
tartózkodással a javaslatot elutasította: 
 
332/2006. (XII. 21.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint – 
a feltételek biztosítását követően – 2008. január 1-től kerüljön bevezetésre a magánszemélyek 
kommunális adója. 
 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
Czompó István: Ismertette a határozati javaslatot, mely szerint csökkentsék az iskolai napközis csoportok 
számát. 
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A Képviselő-testület név szerinti szavazással (jegyzőkönyv mellékelve) 0 igen, 14 nem szavazattal és 0 
tartózkodással a javaslatot elutasította: 
 
333/2006. (XII. 21.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint az 
iskolai napközis csoportok létszámát csökkentsék. 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
 

Czompó István: Ismertette az előterjesztéshez képest módosított jegyzői határozati javaslatot, mely 
szerint kerüljön csökkentésre az iskolai osztálylétszám egy évfolyamon. Jelenleg lehetséges lenne a 4., 5., 
7. évfolyamban, de ezt nem határozza meg a képviselő-testület, hanem az intézménynek lesz lehetősége 
meghatározni. 

 
A Képviselő-testület név szerinti szavazással (jegyzőkönyv mellékelve) 9 igen, 5 nem szavazattal és 0 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
334/2006. (XII. 21.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi 
kiadáscsökkentő intézkedést határozza el: 
- Az önkormányzati fenntartású József Attila Általános Iskola (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 

14.) finanszírozását 2007. augusztus 1-től úgy határozza meg az önkormányzat, hogy a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklet 2. rész 7. pontját egy évfolyamon alkalmazni 
kell. („Az iskolai osztályokra megállapított maximális létszámot legfeljebb 20 %-kal át lehet lépni… 
a tanítási év indításánál, ha … az iskolában az adott évfolyamon legfeljebb kettő iskolai osztály 
indul.”) 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntés végrehajtása érdekében az előkészületeket tegye 
meg és a döntés végrehajtását éves tervezéskor érvényesítse. 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
 

Czompó István: Ismertette a határozati javaslatot, mely szerint 2007. február 1-től az iskola finanszírozása 
létszámarányosan történjen. 

 
A Képviselő-testület név szerinti szavazással (jegyzőkönyv mellékelve) 13 igen, 1 nem szavazattal és 0 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
335/2006. (XII. 21.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi 
kiadáscsökkentő intézkedést határozza el: 
- 2007. február 1-től az önkormányzati fenntartású József Attila Általános Iskola (2490 Pusztaszabolcs, 

Mátyás király u. 14.) finanszírozását úgy határozza meg, hogy a kötelező tanórai foglalkozásokon túl 
rendelkezésre álló időkereteket létszámarányosan finanszírozza. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntés végrehajtása érdekében az előkészületeket tegye 
meg és a döntés végrehajtását éves tervezéskor érvényesítse. 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: 2007. február 1., folyamatos 
 

Czompó István: Ismertette a határozati javaslatot, mely szerint az iskolai könyvtár 2007. augusztus 1-től 
kerüljön megszüntetésre. 
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A Képviselő-testület név szerinti szavazással (jegyzőkönyv mellékelve) 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
336/2006. (XII. 21.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi 
kiadáscsökkentő intézkedést határozza el: 
- 2007. augusztus 1-től az általános iskolai könyvtári feladatokat az önkormányzati fenntartású 

nyilvános Könyvtár (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 12.) látja el. Ettől az időponttól a József Attila 
Általános Iskola (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14.) könyvtári feladatait nem finanszírozza. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a könyvtár alapító okirat módosítását terjessze be, a döntés 
végrehajtása érdekében az előkészületeket tegye meg, a döntés végrehajtását éves tervezéskor 
érvényesítse. 
 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: 2007. augusztus 1. 
 
 
Czompó István: Elmondta, hogy a 8. ponttal kapcsolatos döntést befolyásolja az előző két döntésük is. A 
könyvtár megszüntetésével felszabadul egy tanterem és egy évfolyamon három osztály helyett kettő lesz. 
 
Vezér Ákos: Kérte a polgármestert, hogy ismertesse a határozati javaslatot. 
 
Czompó István: Véleménye szerint a nyolcadik pont elfogadásával ellentmondanak a korábbi 
döntéseknek. 
 
Vezér Ákos: Szerinte teljesen nem mond ellent. A 8. pont táblázatának utolsó oszlopában az osztályok 
számának alakulása olvasható az 5. pontban foglaltak elfogadása esetén. Az osztályok száma jelenleg 
változatlanként szerepel. Ebben az ügyben dönteni kell, hogy kettő vagy négy tantermet szabadítanak fel. 
 
Czompó István: A korábbi döntésekből logikusan következik, hogy ha megszűnik az iskolai könyvtár, 
akkor egy tanterem felszabadul, ha három osztályból lesz kettő, akkor elvileg még egy tanterem 
felszabadul. A 8. pontban megerősíthetik, hogy kettő tanterem felszabadul, de a 7. pontnál ebben már 
döntöttek. 
 
Vezér Ákos: Kérte, határozzák meg, hogy melyik lenne az a két tanterem. 
 
Czompó István: Véleménye szerint ma nem szavaznak arról, hogy például a MÁV Iskolában két 
tanterem, a majdani Zsiráf Óvodában egy tanterem szabadul fel. 
 
Csányi Kálmán: Ha bármelyik telephelyen megszűnik az általános iskolai oktatás, akkor az alapító 
okiratot módosítani kell. Azt javasolta, hogy térjenek vissza erre márciusban, vagy áprilisban, mert 
addigra ki lehet dolgozni, hogy melyik az a két tanterem, akár a MÁV Iskolában, akár a Zsiráf Óvodában, 
amelyiket az általános iskola nem fog használni. 
 
Paál Huba: Nem tudják pontosan megmondani, hogy mi lesz az a két tanterem és szerinte felesleges is a 
határozati javaslatba beleírni. Javasolta, hogy most ne döntsenek erről. 
 
Czompó István: Javasolta, hogy a 8. pontot vegyék le napirendről. 
 
Vezér Ákos: Véleménye szerint most kellene meghozni a döntéseket, hogy a folyamatok elindulhassanak. 
Korábban eldöntötték, hogy két tantermet felszabadítottak, akkor legalább olyan döntést hozzanak, hogy 
készüljön előterjesztés arról, hogy csökkentik a telephelyek számát, vagy valamilyen módon kiváltanak 
bizonyos épületrészt. Nemcsak a telephelyekről van, nem csak két tanteremről van szó, mert a táblázat 
egy része kb. két évvel ezelőtti előterjesztésből lett lemásolva, ahol már szintén téma volt az 
osztálylétszámok csökkentése. Attól függetlenül, hogy az osztálylétszámok csökkennek, fenn lehet tartani 
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ezt a korábban lényegesen nagyobb osztálylétszámra épült intézményrendszert, de hogy valamilyen 
irányba induljanak, ahhoz kellene egy döntés, hogy készüljön előterjesztés. Az alapító okirat nemcsak ezt 
érinti, hanem az iskolai könyvtárat is. Az előzetes döntést döntések sorozatának kell követni, hogy 
megtörténjen a változás. Az alapító okirat módosítást ténylegesen még nem tudnák eldönteni, de azt igen, 
hogy készüljön valamilyen felmérés az iskolai tantermek csökkentésére vonatkozóan. 
 
Czompó István: Véleménye szerint nem kell határozatot hozni arról, hogy az intézményvezető 
közreműködésével készüljön előterjesztés, hogy melyik tantermet tudja javasolni. Egyetértett azzal, 
készüljön majd előterjesztés amiatt, hogy ha jövő év szeptember 1-től megszűnik a könyvtár és egy 
évfolyamon belül három osztályt összevonnak és abból kettőt hoznak létre. 
 
Csombók Pál: Javasolta, hogy a 8. pontot ne tárgyalják, vegyék le a napirendről. 
 
Czompó István: Javasolta, hogy a 9. pontot se tárgyalják. 
 
Kátai György: Nem látta akadályát annak, hogy arról határozatot hozzanak, akár határidővel, hogy 
mikorra kerüljenek a képviselő-testület elé azok az alternatívák, amelyek alapján dönthetnek, hogy 
melyik két tanterem, vagy telephely szűnjön meg. Egyetértett azzal, hogy a 8-9. pontokat ne tárgyalják, 
de erősítsék meg egy határozattal azt, hogy készüljön alternatív javaslat a testület részére. 
 
Vezér Ákos: Véleménye szerint, ha ma nem hoztak volna döntést se a 7., se az 5. pont vonatkozásában, 
akkor is van lehetőség iskolai tantermek felszabadítására, ugyanis két éve készült az a felmérés, ami most 
a képviselő-testület előtt van és lehetne hozni anélkül is döntést, tehát nemcsak két tanteremről van szó, 
hanem esetleg négyről, vagy hatról, amit fel lehetne szabadítani. A korábbi előterjesztésben már 
megvizsgálták, hogy lehetőség volt két tanterem megszüntetésére, de akkor úgy döntött a képviselő-
testület, hogy nem szabadítja fel. Most újabb két tanterem kiváltására lenne lehetőség, tehát négy, vagy 
hat tanterem is szóba kerülhet. Ennek függvényében kellene dönteni. Erre készítenek egy újabb 
előterjesztést, de úgy érzi, csak a döntés eltolása történik. 
 
Czompó István: Javasolta, készítsen a Hivatal a márciusi ülésre előterjesztést arról, hogy melyik az hat 
tanterem - az intézménnyel egyeztetve -, ami megszüntetésre kerülhet. Javasolta még, hogy a 8. és 9. 
pontot vegyék le a napirendről és az iskolai tantermek felszabadításáról februárra készüljön előterjesztés. 
 
 
A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
337/2006. (XII. 21.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Gazdasági lehetőségek 
és következményeik” című előterjesztés 8. pontját a mai ülésen nem tárgyalja. 
 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
338/2006. (XII. 21.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Gazdasági lehetőségek 
és következményeik” című előterjesztés 9. pontját a mai ülésen nem tárgyalja. 
 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
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339/2006. (XII. 21.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az iskolai 
tantermek esetleg iskolai telephelyek megszüntetéséről, valamint a technikai létszámállomány ezzel 
összefüggő csökkentéséről készítsen előterjesztést a márciusi képviselő-testületi ülésre. Az előterjesztés a 
József Attila Általános Iskola (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14.) igazgatójával kerüljön 
egyeztetésre. 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: 2007. március 30. 
 

Czompó István: Elmondta, hogy a 10. pontban felvázolt társulás lehetősége nem kizárólag az 
önkormányzaton múlik. 2008. szeptemberétől azok az általános iskolák, amelyeknél lecsökken a 7-8. 
osztályok átlaglétszáma, hatosztályos általános iskolává alakulnak át. Elmondta, a döntés alapján 
hivatalos levélben kéri a kistérség polgármestereit, hogy a kérdésben döntsenek a képviselő-testületek és 
a döntések alapján lehet továbbgondolni a társulást. 
 

A Képviselő-testület név szerinti szavazással (jegyzőkönyv mellékelve) 12 igen, 2 nem szavazattal és 0 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
340/2006. (XII. 21.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi 
kiadáscsökkentő és bevételnövelő intézkedést szorgalmazza: 
- A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat oktatási feladatának kistérségi 

szinten történő ellátásához folytasson egyeztető tárgyalásokat a környező települések általános 
iskoláival. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Pusztaszabolcs központtal megvalósítható, több 
települést ellátó intézmény megvalósíthatóságáról tájékoztassa a Képviselő-testületet. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Napirend 4. pontja:  
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 2007. évi költségvetési koncepciója 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
Czompó István: Az előterjesztést három bizottság tárgyalta. A Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a 
Településfejlesztési Bizottság javasolta a koncepció elfogadását. Az Oktatási, Közművelődési és Sport 
Bizottság két témában nem nyilvánított véleményt. 
 
Csányi Kálmán: A bizottság mindkét javaslatot elutasította. 
 
Czompó István: Elmondta, hogy a 3. és a 9. pont esetében név szerinti szavazást fog elrendelni. 
 

A Képviselő-testület név szerinti szavazással (jegyzőkönyv mellékelve) 8 igen, 6 nem szavazattal és 0 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
341/2006. (XII. 21.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetés tervezése és a 
rendelet-tervezet előkészítése során az alábbi alapelv érvényesítését tartja szükségesnek: 
- A Képviselő-testület 2007. évben önálló főfoglalkozású közművelődés-szervezőt alkalmaz. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2007. évi költségvetés tervezése 
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Czompó István: Ismertette a határozati javaslat 9. pontját és hozzátette, a döntésnél vegyék figyelembe, 
hogy ez nem érinti az óvodákat. A dajkák munkaköri leírásában szerepel, hogy takarítási feladatokat is el 
kell látniuk, ezért, ha úgy döntenek, hogy a takarítást vállalkozásba adják, akkor a dajkáknak kevesebb 
munkát kell elvégezni, mint eddig, de a fizetésük ugyanannyi lesz. A létszám nem változna, de így plusz 
kiadás lenne. 
 
Vezér Ákos: Az eddig jelentkező vállalkozó mind abban gondolkozott, hogy a jelenlegi állományt 
továbbfoglalkoztatja. Ez azonban egy részletkérdés, amivel a döntés meghozatala után kell foglalkozni. 
Egy előzetes döntést kellene hozni arról, hogy ilyen irányba valamilyen gondolkodás van. 
 
Csombók Pál: Elmondta, csak akkor szavazza meg a javaslatot, ha a dolgozókat a vállalkozó 
foglalkoztatja. 
 
Czompó István: Egyetértett, mert önkormányzati szempontból is indokolt, hogy az önkormányzat nem 
felmond, hanem átveszik a dolgozókat. Először meg kell hirdetni a feladatot és számításokat végezni, 
hogy megéri-e és utána belefoglalni a megállapodásba az elhangzottakat. 
 
Csányi Kálmán: Szerinte az a kérdés, hogy végeztessenek-e a Hivatallal, vagy bárki mással számításokat 
ezzel kapcsolatban? A gazdasági számítás után ki fog derülni, hogy nem érdemes pl. az óvodáknál, de 
máshol igen. 
 
Czompó István: Az óvodáknál a dajkák foglalkoztatása kötelező és a feladataik közé tartozik a takarítás 
is. Az iskolánál, a családsegítő szolgálatnál, a könyvtárnál, a hivatalnál nincs ilyen. Nem gazdasági 
számításokat végeztetne, hanem meghirdetné a feladatot és utána döntenének. Nem kell számításokat 
végezni azért, mert az intézmények tudják, hogy mennyi a bére a takarítóknak, mekkora összeget 
fordítanak a tisztítószerekre, majd ezt az összeget összehasonlíthatják az ajánlattal. Ha most 
megszavazzák a javaslatot, akkor később készül egy előterjesztés, amelyben meghatározzák, hogy hogyan 
hirdessék meg és hogy egyáltalán foglalkozzanak-e a lehetőséggel. 
 
Vezér Ákos: Hozzátette, hogy ajánlatok is szükségesek a számítások elvégzéséhez. 
 
 
A Képviselő-testület név szerinti szavazással (jegyzőkönyv mellékelve) 10 igen, 4 nem szavazattal és 0 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
342/2006. (XII. 21.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetés tervezése és a 
rendelet-tervezet előkészítése során az alábbi alapelv érvényesítését tartja szükségesnek: 
- Gazdasági számítások után dönt az önkormányzati intézmények takarításának vállalkozásba adásáról. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2007. évi költségvetés tervezése 
 
 
 
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
343/2006. (XII. 21.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az 
önkormányzat 2007. évre beterjesztett költségvetési koncepcióját a 341/2006. (XII. 21.) Kt. számú, 
valamint a 342/2006. (XII. 21.) Kt. számú határozatokban foglaltak figyelembevételével. A költségvetési 
tervező munka és a rendelet-tervezet előkészítése során az alábbi alapelvek érvényesítését tartja 
szükségesnek: 
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1. A 2007. évi személyi juttatások tervezése során a 2007. évi költségvetési törvény által meghatározott 
közalkalmazotti illetménytáblát, közalkalmazotti pótlékalapot és a köztisztviselői illetményalapot kell 
figyelembe venni. 

2. A 2007. évi dologi kiadások tervezése során a 2006. évi eredeti előirányzat összegével kell számolni. 
Megszűnő előirányzat esetén a 2006. évi költségvetés eredeti előirányzatát nem lehet figyelembe 
venni. Új feladat esetén a 2006. évi költségvetésben biztosított eredeti előirányzat szintre hozásával 
kell tervezni. A gázáremelés és a 2006. évi Áfa korrekció figyelembe vehetők. 

3. A Képviselő-testület a civil szervezetek éves működését 2007-ben 4 millió forinttal kívánja 
támogatni. 

4. 2007-ben a hitelfelvétel a belterületi úthálózat kivitelezési munkáira 54 millió forint, az 
önkormányzati ingatlanok felújítási munkáihoz 50 millió forint. 

5. A Képviselő-testület a következő fejlesztése tervezését tartja szükségesnek és lehetségesnek az alábbi 
prioritási sorrend figyelembevételével: 

 Ezer forintban 
Útépítés 78.392 
Gárdonyi Géza utca aszfaltozása 2.298 
Mentőállomás létesítése 17.000 
Önkormányzati ingatlanok felújítása 55.000 
Önkormányzati ingatlanok felújításának terve 5.000 
Víziközmű vagyon felújítása 20.361 
Út és járda felújítás 10.100 
Honlap fejlesztés 1.000 
Várossá válás pályázat 1.000 
Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése 500 
Polgármesteri Hivatal internet fejlesztése 500 

 
6. A Képviselő-testület 2007-ben be kívánja adni a várossá válási pályázatát. Erre a célra 1 millió 

forintot biztosít a 2007. évi költségvetésben. 
7. A Képviselő-testület javasolja az intézményvezetőknek, hogy a nyugdíjasok alkalmazását lehetőleg 

kerüljék. A szükséges költségeket 2007-re betervezhetik. 
8. A partnertelepülések képviselő-testületeinek döntése alapján 2007. szeptember 1-től Pusztaszabolcs 

és Besnyő általános iskoláinak összevonásával önkormányzati társulásban kívánja ellátni az oktatási 
feladatokat. 

 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2007. évi költségvetés tervezése 
 
 
Napirend 5. pontja:  

A szociális ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

 
 
Vezér Ákos: Elmondta, hogy a szociális rendszer folyamatos változás alatt áll, így jegyzői hatáskörbe 
kerül néhány olyan támogatási forma, ami eddig a képviselő-testület hatásköre volt. Az indokolja ezt a 
fajta lépést az államigazgatás részéről, hogy szigorúbb ellenőrzés alá akarják venni a segély kifizetéseket 
és jobban számon akarják kérni. 
 
Czompó István: A témát a Szociális és Egészségügyi Bizottság és a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság 
tárgyalta. 
 
 
A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
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344/2006. (XII. 21.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátások helyi rendszeréről 
szóló 8/2006. (III. 31.) Kt. számú rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja. 
 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: 
 
29/2006. (XII. 22.) Kt. számú rendelet 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátások helyi rendszeréről 
szóló 8/2006. (III. 31.) Kt. számú rendelet módosításáról szóló rendeletét megalkotja. 
 

Napirend 6. pontja:  
Étkezési térítési díjak változása 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

 
Czompó István: Köszöntötte Milvius Attilát, a Faunus Kft. ügyvezetőjét. Elmondta, hogy az előterjesztést 
a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint az Oktatási, 
Közművelődési és Sport Bizottság. Mindhárom bizottság javasolta a határozati javaslatok elfogadását és a 
rendelet megalkotását. 
 

A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
345/2006. (XII. 21.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az étkezési díjak változásáról szóló 
rendelet-tervezet szövegét elfogadja. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 

A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: 
 
30/2006. (XII. 22.) Kt. számú rendelet 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az étkezési díjak változásáról szóló 
rendeletét megalkotja. 
 

A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
346/2006. (XII. 21.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Faunus Termelő és 
Szolgáltató Kft-vel (2490 Pusztaszabolcs, Szent István u. 11., adószám: 10361492-2-07) az általános 
iskolások étkezésének biztosítására 1993. július 30-án kötött és a szociális, időskorú és óvodások 
ebédjének biztosítására 2003. december 15-én kötött szerződéseket az előterjesztés szerint módosítja 
2007. február 1-től kezdődő hatállyal. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 7. pontja:  
Belső ellenőri jelentés az élelmezési térítési díjak beszedésének és nyilvántartásának 
ellenőrzéséről 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

 
Czompó István: Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és az Oktatási, 
Közművelődési és Sport Bizottság javasolta a határozati javaslat elfogadását. 
 

A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
347/2006. (XII. 21.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az élelmezési térítési díjak beszedésének 
és nyilvántartásának ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentést megismerte. 
A Képviselő-testület felkéri az érintett intézmények vezetőit, hogy a jelentésben feltárt hibák és 
hiányosságok megszüntetése érdekében készítsenek intézkedési tervet. 
Az intézkedések végrehajtásáról tájékoztassák a jegyzőt. 
 
Felelős: Mihalekné Bartók Mária, a Manóvár Óvoda vezetője 
 Bartókné Piller Magdolna, az I. számú Napköziotthonos Óvoda vezetője 
 Ádámné Farkas Beáta, a József Attila Általános Iskola igazgatója 
Határidő: 2007. január 15. 
 
 

Napirend 8. pontja:  
Az I. számú Napköziotthonos Óvoda előirányzat módosítási kérelme 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
 
Czompó István: A témát tárgyaló Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és az Oktatási, Közművelődési és 
Sport Bizottság javasolta a határozati javaslat elfogadását. 
 
 
A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
348/2006. (XII. 21.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az I. számú Napköziotthonos Óvoda 
(2490 Pusztaszabolcs, Deák F. u. 21/1.) előirányzat módosítási kérelmét jóváhagyja. 
Az intézmény működésre átvett pénzeszköz előirányzatát megemeli 137.000- forinttal a dologi kiadás 
előirányzatának azonos összegű növelése mellett. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az önkormányzat 2006. évi költségvetési rendelete 
módosításának beterjesztésére. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Napirend 9. pontja:  

A Manóvár Óvoda előirányzat módosítási kérelme 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
 
Czompó István: Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és az Oktatási, 
Közművelődési és Sport Bizottság javasolta a határozati javaslat elfogadását. 
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A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
349/2006. (XII. 21.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Manóvár Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, 
Velencei út 65.) előirányzat módosítási kérelmét jóváhagyja. 
Az intézmény működésre átvett pénzeszköz előirányzatát megemeli 161.000,- forinttal a dologi kiadás 
előirányzatának azonos összegű növelése mellett. 
Az intézmény beruházási kiadás előirányzatát az alábbiak szerint határozza meg: 
„1 db komplett számítógép 87.000,- Ft, 
1 db fénymásoló 113.000,- Ft” 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az önkormányzat 2006. évi költségvetési rendelete 
módosításának beterjesztésére. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Napirend 10. pontja:  

Óvoda nevének megváltoztatása 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

 
 
Czompó István: Az előterjesztést valamennyi bizottság tárgyalta és javasolta a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
 
A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
350/2006. (XII. 21.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az I. számú Napköziotthonos Óvoda 
(2490 Pusztaszabolcs, Deák F. u. 21/1.) nevét 2007. január 1-jével az alábbiakra módosítja: 

„Zsiráf Óvoda” 
A Képviselő-testület az intézmény alapító okiratát az előterjesztés szerint módosítja. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Pénzügyminisztérium felé az alapító okirat módosítását 
jelentse be a törzskönyvi nyilvántartásba. 
A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a névváltoztatást a címereken, bélyegzőkön és 
az Oktatási Minisztérium nyilvántartásában átvezetni szíveskedjen. 
 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
Napirend 11. pontja:  

„Sebes Folyó” Keresztény Alapítvány támogatási kérelme 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
 
Czompó István: Köszöntötte Nemet Józsefet, a „Sebes Folyó” Keresztény Alapítvány kuratóriumának 
elnökét, aki részt vett a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság ülésén. Az előterjesztést három bizottság 
tárgyalta és javasolták a határozati javaslat elfogadását. 
 
Csombók Pál: Megkérdezte, hova képzelik a sportcsarnokot, uszodát? 
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Nemet József: A sportcsarnokot az óvoda melletti területre képzelték el, amit most vásárolták meg. Van 
1890 m2-nyi telek, amire fel lehet építeni a sportcsarnokot. Az uszodának még nincs helye. 
 
Csombók Pál: Megkérdezte, hogy milyen volumenű sportcsarnokban gondolkodnak? 
 
Nemet József: 600-800 ember férjen be. 
 
Csombók Pál: Megkérdezte, előzetesen érdeklődtek-e, hogy azon a telken ilyen épületet felépíthetnek-e? 
 
Nemet József: Utána kérdeztek a Dunaújvárosi Földhivatalban és azt mondták, hogy lehet. Elmondta, 
hogy nyitottak a tárgyalásra. 
 
Csombók Pál: Arra kérte Nemet Józsefet, hogy maradjon még, mert szeretné, ha erre a témára egy 
későbbi napirendnél visszatérnének. 
 
Czompó István: A találkozásukkor említette az elnök úrnak, hogy az építési szabályzat nem fogja 
engedélyezni a beépítést erre a célra. Attól tart, hogy azon a területen nem lehet akkora létesítményt 
építeni. Megjegyezte, hogy a határozati javaslat az önkormányzat erkölcsi támogatásáról szól. 
 
 
A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
351/2006. (XII. 21.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a „Sebes Folyó” 
Keresztény Alapítvány (székhely: 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 67.) Pusztaszabolcson szociális és 
karitatív munkát végezzen, illetve sportcsarnokot, uszodát, könyvtárat építsen, valamint terveihez belföldi 
és külföldi támogatókat nyerjen meg. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Czompó István polgármester 18.32 órakor szünetet rendelt el. A Képviselő-testület ülése 18.59 órakor a 
12. napirendi pont tárgyalásával folytatódott. 
 
 
Napirend 12. pontja:  

Tó Tévé műsorának finanszírozása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
 
Czompó István: Köszöntötte Máté G. Pétert, a Tó Tévé főszerkesztőjét. A témát a Pénzügyi és Igazgatási 
Bizottság és az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság tárgyalta. A Pénzügyi és Igazgatási Bizottság 
javasolta a tiszteletdíjak 10 %-os emelését, illetve a dologi kiadásokra 30 ezer forint biztosítását. 
 
Paál Huba: Gyakorlatilag az operatőrök munkáját az önkormányzat honorálja és ez az összeg régóta nem 
változott, illetve a korábbi évben az önkormányzat biztosított egy szerény keretet főképp kazetták 
vásárlására. Értesülései szerint az elhasználódott kazetták helyett az újakat az operatőrök a 
tiszteletdíjukból vásárolják meg. A Pénzügyi Bizottságnak az volt a véleménye, hogy a Tó Tévé műsora 
nagyon fontos információkat közvetít az itt élő emberek számára és továbbra is fenn kell tartani, ezért 
javasolták a szerződés további meghosszabbítását és tekintettel arra, hogy a költségek, üzemanyagárak 
növekedtek, a tiszteletdíj 10 %-kal emelését, illetve bizonyos keret megállapítását a technikai feltételek 
biztosítására. 
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Csányi Kálmán: Egyetértett a Pénzügyi Bizottság elnökével abban, hogy fontos információs csatorna, 
kommunikációs eszköz a lakosság felé, ezért megfontolandónak tartaná, hogy panel felújításokról szóló 
hirdetéseket a Szabolcs Magazinban adott esetben meg kell-e jeleníteni. Fontosnak tartotta, hogy 
folyamatosan biztosítottak legyenek azok a technikai feltételek, amelyeknek köszönhetően nem lesz olyan 
probléma, hogy például hang nélkül adják le a műsort. Bizottsági elnökként elfogadta a Pénzügyi 
Bizottság elnökének javaslatát és indoklását. 
 
Máté G. Péter: Újságíróként tisztában van azzal, hogy az önkormányzatokra milyen sors vár, illetve 
milyen normatív támogatást kapnak az állam részéről. Semmi nagy igénnyel nem lépett fel. A szabolcsi 
kollégák nagyon minimális összeget kapnak ezért a tevékenységért. Az egyik kollégája 15 ezer forintot 
kap havonta, amiből közlekedik, telefonál és munkát végez. Úgy gondolja, hogy még tiszteletdíjnak, vagy 
jelképes összegnek is nagyon kevés. Azért kérte azt a lehetőséget, hogy egy kicsivel, amennyire lehet, 
próbálják javítani a lehetőségeket, ha mást nem, legalább úgy érezzék, hogy megpróbálják megbecsülni 
őket. Tájékoztatásul elmondta, hogy van egy műsorszerkesztői stáb, akik a műsort készítik, de a technikai 
részre nincs rálátásuk, mert az a kft. egyik munkatársának a feladata. Nem feladata és dolga, hogy a 
műszaki részt ismerje és tudja, mert az egy másik kollégájának a dolga. A technikai hibát próbálják 
mindig gyorsan elhárítani. Egyért azzal, hogy ezt a hibát el kell hárítani, ezért azon vannak, hogy ilyen ne 
forduljon elő. 
 
Czompó István: Az elhangzottakhoz hozzátette, hogy amikor nem volt hangja a műsornak, akkor jelezte a 
főszerkesztő úrnak a hibát és amikor azt kijavították, akkor megismételték a Szabolcs Magazint. 
Javasolta, hogy a határozati javaslatot a Pénzügyi Bizottság javaslatának figyelembevételével fogadják el. 
 
 
A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
352/2006. (XII. 21.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete meghosszabbítja a 2007. évre 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat és a Kábeltelevízió Építő és Szolgáltató Kft. Tó Tévé 
Videostúdiója (2483 Gárdony, Szabadság út 30/B.) közötti együttműködést és egyben felkéri Máté G. 
Pétert, a Tó Tévé főszerkesztőjét, hogy készítse el a szolgáltatásra vonatkozó együttműködési 
megállapodást. 
Az önkormányzat a Tó Tévé Szabolcs Magazin műsorát 2007-ben is finanszírozza, a helyi munkatársak 
tiszteletdíját 10 %-kal megemeli és a kis költségigényű beszerzések, javítások pénzügyi keretét 30.000,- 
Ft összegben biztosítja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2007. évi költségvetésbe tervezze be a szolgáltatás 
költségét. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Napirend 13. pontja:  

Orvosi rendelő korszerűsítésével kapcsolatos kérelem 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
 
Czompó István: Köszöntötte Csordásné dr. Juhász Judit háziorvost, aki hétfőn hozta be a Hivatalba az 
előterjesztéshez mellékelt anyagot. A témát azért tárgyalják 13. napirendi pontként, mivel a döntésük 
befolyásolja a következő napirendi pont alakulását. Kérte a doktornőt, hogy ismertesse kérelmének 
előzményeit. 
 
Csordásné Dr. Juhász Judit: A nyár folyamán nehéz helyzetbe került az összes háziorvosi praxis. Ennek 
következményeként Adonyban mind a két háziorvos visszament az önkormányzathoz. Ezen komolyan el 
kellett nekik is gondolkozni és emiatt kérték az iparűzési adó elengedését, amit a képviselő-testület nem 
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szavazott meg. Ezért hozta azt a döntést, hogy július 1-től bővíti a bt. tevékenységi körét, amivel 
valamilyen szinten lehet a költségvetésen könnyíteni. Úgy érzi, hogy emiatt már nem szükséges, hogy 
ezzel nehezítse az önkormányzat helyzetét és közalkalmazottként visszakerüljön. A nyár folyamán 
megkeresték egy uniós pályázati lehetőséggel január 15-i kiírással. Vállalta a pályázat éves díját. A háttér 
adott és novemberben felvette a kapcsolatot a pályázati mentorral, akinek a tájékoztatása szerint nem 
valószínű, hogy később az év folyamán még ilyen pályázatra lesz lehetőség. Van külön pályázat az 
akadálymentesítésre, de most nem erről van szó, hanem a belső konstrukció javításáról. Igyekezett 
tájékozódni és felvette a kapcsolatot azzal a vállalkozóval, aki a Velencei úti rendelő felújítási munkáit 
végezte. Eljutott az ÁNTSZ-ig és ott végül is sikerült az alaprajzot dr. Müller Cecília tiszti-főorvos 
asszonnyal elkészíteni. Ez nem került a bizottságok elé, mert nagyon rövid volt az idő, de szerették volna 
még decemberben a képviselő-testület elé terjeszteni, mert akkor tudna választ kapni arra, hogy el tud-e 
indulni a pályázaton. A beadványát két helyen helyesbítette. Belekerült olyan információ, hogy építési 
engedély nem szükséges. A rendelő belső korszerűsítéséhez valóban nem, de ha sikeres lesz a pályázat, 
akkor a tervei között szerepel, hogy a nyílászárókat is kicserélik, ami már homlokzati területet érint, 
amihez szükséges az építési engedély. A műszaki leírásnál jelezte, korábban beírták, hogy a rendelő és 
lakás közötti ajtó lebontásra kerül, de ez így marad, nem változtatnak rajta. Azért is szeretné feljavítani a 
rendelő körülményeit, mert úgy látja, nagy szükség van arra, hogy az Ófaluban és az Újfaluban is 
meglegyen az orvosi ellátásnak a lehetősége. Úgy tapasztalta, hogy az Ófalu idősödik, oda nem szívesen 
költöznek fiatalok. A Rózsadombon az átlagéletkor 80 év körül van. A hozzátartozók másutt laknak, 
nincs együttlakás és az idősebb betegek már kerékpárral sem tudnak közlekedni, a sorompó felé sem 
mennek szívesen, nagyon nehezen tudnak átmenni. Az a tapasztalata, hogy négyszer zárják le hosszan a 
sorompót, ami megszakítja, megnehezíti a rendelés folyamatát. 
 
Czompó István: Véleménye szerint ehhez a beruházáshoz szükséges az akadálymentesítés megoldása is. 
A jelenlegi megoldás nem akadálymentesítés, mert nem a szabványoknak megfelelően készült el. A 
beadvány kapcsán beszélt a tiszti-főorvos asszonnyal, aki elmondta, hogy a 2,7 m2-rel csökkenő váró 
megfelelő nagyságú, mivel nem új építésről van szó, hanem átalakításról. Felvetette, az önkormányzat 
dönthet úgy is, hogy néhány év múlva máshol helyezik el az orvosi rendelőt. Megkérdezte a doktornőt, 
hogy a pályázati önrészt felvállalja anélkül, hogy az önkormányzattal szemben bármilyen követelése 
lenne, ha a rendelőt máshol helyezik el? Felvállalja, hogy elkészíti a pályázatot, megnyeri, megvalósítja a 
beruházást és utána áthelyezik a rendelőt és a ráfordított összeg a mostani rendelő épületénél marad? 
 
Csordásné Juhász Judit: Elmondta, hogy az akadálymentesítést a pályázatba nem teheti be, de ettől 
függetlenül megvalósítja. Azt szeretné, hogy megfelelő körülmények között dolgozhassanak és a betegek 
is úgy érezzék magukat. Szerinte nagy dolog az, hogy a Vasút utcából is felkeresik kerekes székkel, ami 
többek között annak is köszönhető, hogy a járda jól járható. Nincs olyan szándéka, hogy bármilyen 
utókövetelése legyen. Ismerve a magyar körülményeket, valószínűleg egy év lesz, de ameddig ez a 
rendelő így, ilyen formán működhet, addig működjön. 
 
Czompó István: Tehát felvállalja? 
 
Csordásné Juhász Judit: Igen. 
 
Vezér Ákos: Hangsúlyozta a képviselő-testület felé, hogy az intézmények funkciójának meghatározása 
során arra is kell majd gondolni a döntéskor, hogy van jelenleg egy felújított rendelő és kívánja, hogy 
sikerüljön ez a pályázat is, tehát ez is felújításra kerülne, ezért mennyire lesz kívánatos az elsők között 
megvalósítani az orvosi rendelők megszüntetését. 
 
Csombók Pál: A következő napirendi pontnál dönthetnek úgy, hogy máshol kívánják elhelyezni az orvosi 
rendelőket. Megkérdezte a doktornőt, fel tudja-e vállalni, hogy esetleg még meg se érkezik a pénz az 
uniótól, de már az orvosi rendelőt elveszik tőle? Az uniós utófinanszírozásra legalább egy félévet kell 
várni. 
 
Csordásné Juhász Judit: Elmondta, helyzeti előny számára, hogy sikerült a terveiről beszélni. Úgy 
gondolja, fontos hogyan alakul a következő napirendi pont. 
 
Czompó István: Javasolta a határozati javaslat elfogadását. 
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A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
353/2006. (XII. 21.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Juhász Judit háziorvos kérelmére 
hozzájárul az önkormányzati tulajdonban lévő pusztaszabolcsi 1112/2. hrsz-ú Adonyi út 51 szám alatti 
orvosi rendelő korszerűsítéséhez és az ehhez szükséges pénzügyi forrás pályázati úton történő 
megszerzéséhez. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Napirend 14. pontja:  

Önkormányzati ingatlanok funkciójának meghatározása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
 
Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztést valamennyi bizottság tárgyalta és mindegyik más 
verziót javasolt. Javasolta, először arról döntsenek, hogy mi a prioritás és hol, ami után meghozhatják a 
további döntéseket. Megjegyezte, hogy a második alternatívánál elírás történt, mert a nővédelmi 
tanácsadó csak egy helyen lenne, nem pedig kettőn. 
 
Paál Huba: A Pénzügyi Bizottság ülésén komoly vitát folytattak. Az alternatívákat nézve 
megállapíthatják, hogy kardinális kérdés a polgármesteri hivatal elhelyezése, ami meghatároz minden 
további lehetőséget. Ha a mentőállomás elkészül, akkor az épületnek a másik felében orvosi rendelőket is 
kialakíthatnának és nővédelmi tanácsadó is ide költözhetne, vagy az ultrahangos vizsgálat. Ezzel 
felszabadulhatnának épületek, amivel megoldódna a Családsegítő Szolgálat problémája és megtörténne 
egy egészségügyi centrum kialakítása. Valóban el kellene gondolkodni a két orvosi rendelő központi 
helyre történő telepítésén és azon, hogy mit tudnának tenni, hogy pl. a falu túlsó oldalán lakó idős 
betegnek hogy biztosíthatják az orvosi szolgáltatások igénybevételét. Ez nyújtja azokat a legnagyobb 
mozgási lehetőségeket, amely a különböző épületeknek felszabadulása értékesítési, vagy funkcióba 
helyezésével tovább lehet lépni az önkormányzati feladatok ellátásában. 
 
Csombók Pál: Megkérdezte, hogy az OTP-nél tartalékba helyezett 50 millió forintos hitelt milyen célra 
lehet felhasználni, mert az szerinte a döntéshozásnál segít. 
 
Czompó István: A célja az önkormányzati ingatlanok felújítása. Amikor a szerződés megkötésre került, 
akkor a Hivatal, a vízmű épület és a tanácsadó épületének helyrajzi számát jelölték meg. Akkor még arról 
volt szó, hogy a vízmű épületében helyezik el a hivatalt, a hivatal épületébe költözött volna a nővédelmi 
tanácsadó és a Családsegítő Szolgálat, a tanácsadó pedig más funkcióba került volna. A tanácsadó 
épületére már rendelkeznek az akadálymentesítés kiviteli szintű tervével. Az OTP főosztályvezetője azt a 
tájékoztatást adta, hogy ha másik helyrajzi számra vennék igénybe a hitelt, akkor az önkormányzat 
nyilatkozzon arról, hogy az összeget kötelező önkormányzati feladatok ellátására szolgáló intézmény 
felújítására fordította. Felújításról van szó, tehát nem új építéséről. 
 
Kátai György: A két alternatíva mindegyikében az első pont a központi orvosi rendelő kialakítása. 
Megkérdezte, hogy a számozás a sorrendet is jelenti és ha igen, akkor a rendelkezésre álló összeg 
elegendő-e központi orvosi rendelőre is, illetve a polgármesteri hivatal kialakítására is? Amennyiben nem 
elegendő, akkor nála egyértelműen a Polgármesteri Hivatal kialakítása az első. 
 
Czompó István: Nem tudja megmondani, hogy mire elegendő a hitel összege. A számozás nem jelenti a 
sorrendet. Elmondta még, hogy az előterjesztés készítésekor nem rendelkezett pl. olyan információval, 
hogy a Kulcsi Kistérségi Egészségügyi Centrum tulajdonosa tárgyalást folytat, ezért elképzelhető, hogy 
eladásra kerül, mint a klinika. 
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Jakus János: A bizottság arra a megállapításra jutott, hogy csak akkor tudják meg, mi, mennyibe kerül, ha 
olyan szintű terveket készítenek, amit be lehet költségelni. Akkor lehetne igazán dönteni arról, hogy az 
50 millió forint elég-e és mire elég. Nyilván, hogy a polgármesteri hivatal átalakítása, más helyre 
költöztetése kétféle verziót állított fel a hivatal szempontjából. Az orvosi rendelőkkel kapcsolatban a 
polgármester által elmondottak új helyzetet teremthetnek akár a tervezés készítésénél, akár a prioritás 
meghatározásnál. 
 
Vezér Ákos: Javasolta, hogy egy prioritási sorrendet is fel kellene állítani, hiszen ha a polgármester kap 
egy 5-6 pontot tartalmazó listát, akkor ki vállalja a felelősséget, hogy azok közül mi valósul meg egy év, 
vagy 5 év, esetleg 10 év múlva. Azt gondolta, hogy az előterjesztésben leírtak sorrendet is jelentenek. 
 
Czompó István: Az előterjesztésben csak alternatíva szerepel, nem a sorrendet határozta meg. Azt kérte, 
hogy először a prioritást állapítsák meg, utána a helyét a megvalósításnak. 
 
Csombók Pál: Az egészségügyet helyezné első helyre, mert attól kezdve szabadulnának fel épületek. Ha 
ezt nem lépik meg, akkor épületek nem szabadulnak fel, nem tudják bérbe adni. A mentőállomás miatt a 
vízmű épülete félig üres lesz, ezért akkor kezdődik el a folyamat, ha az egészségügy lesz az első lépés. 
Addig nem látja, hogy mitől indulna el az a folyamat, amitől felszabadulnának épületek, amit el lehet 
adni, vagy bérbe lehet adni, amiből van bevétel. Az 1. pontot javasolta, de lehet, hogy csak egyet kellene 
kialakítani és akkor egy rendelő felszabadulna, de azt nem gondolta át, hogy melyik rendelő szabadulna 
fel, az Adonyi úton, vagy a Velencei úton. Egy rendelő kialakításával és a nővédelmi tanácsadó 
áthelyezésével indítana és így felszabadulna két épület és azok eladásából lehetne esetleg a Polgármesteri 
Hivatalhoz pluszban hozzájárulni. 
 
Csányi Kálmán: Megkérdezte, hogy döntéskényszerben vannak-e vagy a döntést halogathatják? 
 
Czompó István: Elmondta, hogy a beruházás miatt közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, a folyamatnak 
azonban be kell fejeződni 2007. december 31-ig, mert csak addig van rendelkezésre tartva a hitel összege. 
Emiatt sürget az idő, ezért kell ma dönteni. 
 
Csányi Kálmán: A korábbi döntésnek megfelelően a Polgármesteri Hivatalt érzi hangsúlyosabbnak, mert 
ha a Hivatal átalakítása, átköltöztetése, vagy máshová helyezése megtörténik, akkor a korábban született 
döntéseiket is végre tudják hajtani és adott esetben lehet tovább haladni. A többi hely funkciójánál van és 
majd utána lehet azt mozgatni. Úgy érzi, hogy a Polgármesteri Hivatal bővítése lenne a legfontosabb 
feladat. 
 
Kátai György: Egyetértett a Csányi Kálmán képviselő által elmondottakkal. Akkor is felszabadul épület, 
ha a Polgármesteri Hivatalt költöztetik a felújított épületbe, így a Hivatal épülete felszabadul, illetve a 
Hivatalba költöző intézmények épülete felszabadul. A Polgármesteri Hivatal rendbetétele mellett szól, 
hogy egy szolgáltatásról van szó és vallják meg, hogy meglehetősen méltatlan körülmények között 
vannak dolgozók és fogadják az ügyfeleket. Sokszor akár személyiségi jogok is súrlódhatnak, vagy 
sérülhetnek olyan körülmények között kell fogadni az embereket. Véleménye szerint az egészségügyet 
nem kezelték mostohán, hogy most arra kellene fókuszálni. Felújítottak egy orvosi rendelőt, most 
lehetőség nyílt arra, hogy a másik rendelő is megfelelő legyen. Nem gondolja, hogy az orvosi rendelők, 
vagy az egészségügy felé kellene mozdulni. Végre megfelelő körülmények közé kell tenni a 
Polgármesteri Hivatalt. Megemlítette, hogy a várossá nyilvánítás esetén okmányirodát is kell létrehozni és 
végre az irattárat is az előírásoknak megfelelően kellene kezelni. Szerinte sokkal több érv szól amellett, 
hogy a Polgármesteri Hivatal költözzön megfelelő helyre. 
 
Czöndör Mihály: Csatlakozott Kátai György képviselő javaslatához. Egyetértett, hogy a Polgármesteri 
Hivatal mellett döntsenek, hiszen a korábbi döntéseik is ezt támasztják alá, mert az intézmények 
gazdálkodásának összevonásához biztosítani kell a feltételeket. 
 
Czompó István: Javasolta, hogy csak prioritás tekintetében szavazzanak. Több hozzászólás elhangzott. 
Ismertette a határozati javaslatot, mely szerint az önkormányzati ingatlanok funkciójának 
meghatározásánál a prioritási sorrendben első helyen szerepeljen a Polgármesteri Hivatal. 
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A Képviselő-testület név szerinti szavazással (jegyzőkönyv mellékelve) 13 igen, 1 nem szavazattal és 0 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
354/2006. (XII. 21.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal 
bővítése és felújítása, vagy új ingatlanba áthelyezése a legfontosabb feladat (kiemelt prioritással) az 
önkormányzati intézmények és épületek felújításának és áthelyezésének sorrendjében. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Czompó István: Javasolta, döntsenek arról, hogy hol helyezzék el a Polgármesteri Hivatalt, vagyis 
bővítsék a jelenlegi épületet, vagy a MÁV laktanyát újítsák fel. 
 
Vezér Ákos: Elmondta, örül a döntésnek, hogy végre a Hivatal méltó körülmények közé kerülhet. A 
polgármester korábban említette, hogy a K&H Bank képviselői felkeresik és arról tárgyalnak, hogy 
Pusztaszabolcson hol hozzanak létre bankfiókot. Már előre szégyelli magát, hogy a polgármester 
irodájában tárgyalnak, ami nagyon szerényen van berendezve. A javaslatok között is két lehetőség 
bontakozik ki, az egyik a bővítés, a másik a MÁV épület felújítása. A bizottsági ülések után megnézte a 
MÁV laktanyát és az épületet igen jónak találta. Ha a laktanyából alakítanák ki a Hivatal épületét, akkor 
megoldódna a Hivatal működésével összefüggésben felmerülő probléma, vagyis, ha a jelenlegi épület 
felújítása történik meg, akkor arra az időre a Hivatalt máshol kell elhelyezni, hogy a napi munkát el 
tudják látni. Ez azt jelenti, hogy olyan infrastruktúrával rendelkező épületet kell keresni, ahol tudnak 
működni a számítógépek és az ügyintézők fogadni tudják az ügyfeleket. Abban az esetben, ha egy üres 
épület felújításával kezdődik el az a lánc, ami az intézményeken próbál segíteni, akkor végül is mindig 
van egy üres épület, ami éppen nem lát el funkciót és valami mássá alakítja át az önkormányzat. Ezzel 
tudná megindokolni, hogy miért lenne talán ez szerencsésebb megoldás, persze vannak más szempontok 
is, amit figyelembe kell venni. 
 
Kátai György: Építészetileg – az előírásokat nem ismerve – nem tudják előre garantálni, hogy valóban 
tökéletes megoldás a laktanya. Az teljesen logikusan tűnik, hogy irodaépületnek jó, itt az egyéb előírások 
hiúsíthatják meg az átalakítást. Alkalmasnak tartja a laktanya épületét, mert a Hivatal az eredeti működési 
feltételek mellett tud dolgozni, amíg meg nem valósul a felújítás, így zökkenőmentes lenne a váltás. 
 
Csombók Pál: Megkérdezte, hogy a laktanya épület vonatkozásában megfelelő lenne a Hivatal előtti 
parkoló? 
 
Vezér Ákos: A laktanyánál van egy illegális bejárat, ahol ki tudnának alakítani egy parkolót. Ez építészeti 
kérdés, véleménye szerint elfogadható, de súlyosabb probléma lesz a mozgáskorlátozottak bejutása. 
 
Paál Huba: Egyetértett abban, hogy üres épületnél kell elindulni, hogy folyamatosan tudják biztosítani az 
intézmények elhelyezését. Régről ismeri a laktanyát, úgy gondolja, hogy hozzátartozna az a funkció is, 
amit a polgármesteri hivatal ellát, pl. a házasságkötő terem, vagy ügyfélszolgálati iroda, ahol lehet 
fogadni az ügyfeleket, mint ahogy más önkormányzatnál is van ügyfélszolgálati iroda. Ez megoldható 
ebben a volt laktanya épületben. 
 
Vezér Ákos: Elmondta, hogy Csepelen ügyfélszolgálati csoportvezetőként dolgozott. Az volt a 
tapasztalat, hogy folyamatos mozgás volt az ügyek leadása és felvétele között, nem működik az a 
szisztéma, hogy az ügyfélszolgálaton fogadták a szakügyintézők azokat az ügyfeleket, akik oda jöttek be. 
Az ügyfélszolgálat alapvetően az egyszerűsített ügymenetű ügyeket tudja ellátni. Ezek nincsenek olyan 
nagy számban Pusztaszabolcson, hogy emiatt külön fenn kéne tartani. A mozgáskorlátozottak ügyintézése 
úgy oldható meg, hogy lejön az ügyintéző az ügyfélszolgálatra és ott segít az ügyet intézni, vagy átveszi a 
kérelmet. Ezzel kapcsolatban a probléma az volt, hogy nagyobb ügyfélforgalom esetén mást se csinált az 
ügyintéző, mint szaladgált az épületben, mert mire visszaért, már kereste az ügyfél és gyakorlatilag 
munkavégzésre képtelen volt. Tudna olyan területet mondani, ami kifejezetten nem ügyfélszolgálati 
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jellegű funkció, máshol kellene elhelyezni, de az ügyfélszolgálatra való szaladgálás nem lehet megoldás. 
Tudomása szerint az akadálymentesítés körében biztosítani kell mindenhova a bejutást. Pl. ha a 
polgármester tárgyalni akar az irodájában a mozgáskorlátozottak egyesületével, akkor miért az 
ügyfélszolgálati irodára kell lemennie, hogy tárgyalhasson, miért nem tudják ezt megoldani az irodájában. 
E miatt indokolt mindegyik szintnek az akadálymentes megközelítését biztosítani. 
 
Czompó István: Elmondta, hogy a jelenlegi Hivatal épületének hasznos területe 236 m2, a laktanya 
épületé 430 m2 a pincével és a padlással együtt. 
 
Szőke Erzsébet: Ha a laktanyában lenne a Hivatal, akkor a felújítás folyamatában nem lehet pályázatot 
beadni akadálymentesítésre? 
 
Czompó István: Az akadálymentesítéssel kapcsolatban valószínűleg nem oldható meg a lépcsős felvonó, 
bár elég széles a lépcsőház, hanem külső liftet kell alkalmazni. Elmondta, hogy a csatorna végpontja a 
Velencei út 3. szám előtt van és az a legmagasabb pontja a csatornának, mert a József Attila utca felé lejt. 
Szolgalmi jogot biztos kell kérni, mert másképp nem lehet rákötni és ha a laktanyában lenne a Hivatal, 
akkor nem tartaná szerencsésnek, ha a vasúti csatornára kötnék rá a hivatalt, mert az bizonytalan. Ha 
másképp nem, akkor egy átemelővel megoldhatnák, de nem tudják, hogy mekkora költséget jelent. A víz, 
a gáz, valamint az áram kérdése egyszerűbb, könnyebben megoldható. Ha a képviselő-testület a jelenlegi 
épület bővítése mellett dönt, akkor sem maradhatnak így az irodák, mert akkor nem igazán lesz 
működőképes. Mindentől függetlenül a Hivatalnak, a könyvtárnak és a tanácsadónak nagyon rövid időn 
belül át kell szerelni a villamos hálózatát, mert az érintésvédelmi felülvizsgálat komoly hibákat tárt fel. A 
munkák elvégzésére már kért árajánlatokat, amelyről a januári ülésen döntenek. A laktanya tetejét meg 
kell emelni 30 cm-rel, mert a műszaki előadó szerint a háromméteres belmagasságnak meg kell lenni a 
irodák esetében. Mindegyik épületnek van előnye és hátránya. Ha az előbb említett 400 m2-t szeretnék 
megvalósítani, akkor a jelenlegi hivatali épülethez 200 m2-t kell építeni. Jakus János, a 
Településfejlesztési Bizottság elnöke utánanézett, hogy milyen költségekkel lehet kulcsra készen 
elvégeztetni a munkát. Felvetődik a kérdés, hogy ez a megoldás felújításnak, bővítésnek, vagy újnak 
minősül, tehát fel tudják-e használni erre a hitelt. Minden pozitívum és negatívum mellett a laktanya 
épületének felújítása látszik a legjobb megoldásnak. Javasolta, hogy a helyszín prioritása a laktanya 
átalakítása abban az esetben, ha megvalósítható. A másik része, hogy a hivatal jelenlegi épületének 
bővítése, de a bővítésbe beleférnek-e és fel tudják-e erre használni a hitelt. 
 
Vezér Ákos: Szőke Erzsébet képviselő kérdezte a pályázati lehetőségekről. Ilyen aspektusa is van 
ezeknek az intézményi átszervezéseknek. Tapasztalata szerint a Hivatalok építésére, felújítására, 
bővítésére jellemzően állami, uniós céltámogatás nincs. Nagyon ritka az, amikor bármilyen pályázati 
forrást sikerül bármelyik önkormányzatnak ahhoz szerezni, hogy hivatalt bővítsen vagy felújítson. Az 
uniós támogatásokkal kapcsolatban néhány részinformáció eljutott ide, vagyis az egészségügy, az oktatás 
területén biztosan ad támogatást. Ha ezekben a funkciókban történik tervezés, vagy előrelépési szándék, 
sokkal könnyebb megterveztetni és pályázatokat beadni, hogy plusz forrásokat nyerjen el az 
önkormányzat. Hivatal felújítására az egyetlen lehetőség a kedvezményes kamatozású hitel volt, ami 
államilag támogatott és tudomása szerint az elmúlt öt évben a látókörbe került. 
 
Csombók Pál: Megkérdezte, hogy a házasságkötő terem elférne a laktanya épületében? 
 
Czompó István: Elmondta, szünetet rendel el, hogy az épület tervrajzát megtekinthessék a képviselők. 
 
Czompó István polgármester 20.07 órakor szünetet rendelt el. A Képviselő-testület ülése 20.23 órakor a 
14. napirendi pont tárgyalásával folytatódott. 
 
Czompó István: A házasságkötő terem 80 m2 lehetne a laktanyában. A Településfejlesztési Bizottság 
javasolta, hogy készüljön kiviteli terv, ami nem biztos, hogy szerencsés lenne, mert terv szinten olyan 
költségbecslés, kalkuláció lesz, ami alapján az önkormányzat nem tudja felvállalni, nem tudja átalakítani 
a laktanya épületét. Ha meghatározzák a helyet, akkor sem kiviteli tervet kellene készíttetni, viszont 
gyorsan kell dönteni, hogy a januári ülésen meg tudják tárgyalni. Ha a rendelkezésre álló összegből meg 
tudják valósítani a laktanya átalakítását, akkor még nincs további összeg, amiből a hivatal jelenlegi 
épületét tudnák tovább alakítani, ezért kell meghatározni, hogy mi legyen a következő prioritás. Javasolta, 
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hogy megvalósíthatósági tervet készíttessenek, ne pedig kiviteli tervet, mert az olcsóbb és nehogy olyanra 
készíttessenek tervet, amit nem tudnak megvalósítani. Ismertette határozati javaslatát, mely szerint az 
MÁV laktanya épületének polgármesteri hivatallá történő átalakítására kérjenek árajánlatot 
megvalósíthatósági tanulmány terv szintű tervhez. 
 
Czöndör Mihály: Az alternatívába be kell venni a jelenlegi épület bővítését is. 
 
Czompó István: A másik alternatíva lehet a jelenlegi épület bővítése, de ezt csak akkor érdemes, ha 
felújításnak minősül, mert ha nem adnak rá hitelt, akkor nincs értelme a terv elkészítésének. Újra 
ismertette határozati javaslatát, mely szerint a MÁV laktanya épületének felújításával, átalakításával 
polgármesteri hivatal készüljön és kérjen árajánlatot az önkormányzat a megvalósíthatósági tanulmányi 
tervre. 
 

A Képviselő-testület 11 igen, 3 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
355/2006. (XII. 21.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a MÁV 
laktanya (2490 Pusztaszabolcs, Sport u. 6.) épületének polgármesteri hivatallá történő felújításáról, 
átalakításáról kérjen árajánlatokat megvalósíthatósági tanulmányterv elkészítésére és terjessze a 
Képviselő-testület elé elbírálásra. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hitelfolyósító banknál tájékozódjon az ügyben, hogy 
a rendelkezésre álló hitel a jelenlegi Hivatal épületének bővítésére felhasználható-e. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2007. januári képviselő-testületi ülés 
 

Czompó István: A Hivatal jelenlegi épületét alkalmasság kell tenni arra, hogy a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálatot, az IKK-t, valamint a tanácsadót el tudják helyezni, mert attól kezdve 
szabadulnak fel épületek és így lesz olyan ingatlan, ami eladhatóvá válik. Ez után csak harmadik helyre 
sorolják az egészségüggyel kapcsolatos elgondolásokat, de még figyelembe kell venniük azt is, hogy a 
központi ügyelet kérdése hogyan oldódik meg. Ezután már csak úgy tudnak továbblépni, ha valamit 
értékesítenek, mert nem valószínű, hogy további hiteleket tudnak felvenni. Túl ezeken az ingatlanokon el 
kell gondolkodni pl. az Adonyi úton a volt iskolaudvar részen, a Szent István utcai, illetve az Árok utcai 
telken. Bevételre másként nem fognak szert tenni. 
 
Csombók Pál: Ez csak a második lépés. 
 
Czompó István: A 3. lépésnek tudja elképzelni egy vagy kettő orvosi rendelő kialakítását. A 4. lépésként 
felvetődött az Oktatási Bizottság ülésén az ifjúsági ház kérdése. Ha eddig a pontig eljutnak, akkor már 
felvetődhet más ingatlan értékesítése. 
 
Csombók Pál: A MÁV jelezte, hogy a sportpályát értékesíteni akarja. Ezért kérte, a Nemet urat, hogy 
legyen jelen ennél a napirendi pontnál. Javasolta, ha az ingatlan eladására kerül sor, akkor vegyék meg azt 
a területet, mert ha az önkormányzat tulajdonába kerül, akkor biztosítva van, hogy sportcélokra tudják 
alkalmazni. Itt lenne az a terület, ahol az alapítvány megvalósíthatná a sportcentrumot a sportcsarnokkal, 
uszodával, focipályával. Ennél megfelelőbb helyet nem találnának és kialakulna egy új sportközpont 
Pusztaszabolcson. 
 
Czompó István: Egyetértett a sportcentrum gondolatával, de úgy gondolta, hogy ne az önkormányzat 
vásárolja meg a területet és utána adja el az alapítványnak, mert nem biztos abban, hogy az önkormányzat 
olcsóbban meg tudna vásárolni egy MÁV ingatlant, mint egy magánszemély, vagy alapítvány. Az 
önkormányzatnak az érdeke, hogy több pénzért adja el a területet, mint amennyiért megvette, viszont a 
befektető arra törekszik, hogy minél olcsóbban vegye meg. Az önkormányzatnak az a célja, hogy azon a 
területen sportcentrum legyen. Bárki vásárolja meg a területet, oda nem építhetne mást, nem használhatná 
másra, csak sportcélokra. Gondoljanak arra is, hogy a novemberi búcsúban hely kell a mutatványosoknak, 
mert máshova nem tudják elhelyezni őket. 
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Vezér Ákos: Tudomása szerint előbb a prioritási sorrendet határozzák meg és utána, hogy a helyet. A 
Családsegítő Szolgálattal kapcsolatban nagyon sok negatív ellenőrzési jegyzőkönyvük van és valahol meg 
is ígérte az ellenőrző szerveknek az önkormányzat, ha felszabadul a Hivatal épülete, akkor lehetséges a 
szolgálat átköltöztetése, ezért 2. pontként azt lenne célszerű megcélozni, főleg akkor, ha külső forrásokat 
is nagyobb valószínűséggel tud az önkormányzat bevonni. Fontos a sport is, de nem kötelező feladata az 
önkormányzatnak, viszont a Családsegítő Szolgálat igen. Az egészségügyi ellátás is kötelező, de arra 
nincs negatív ellenőrzési jegyzőkönyv. Talán ez lehetne még egy megoldás. 
 
Csombók Pál: Úgy jön ki ez a dolog, mintha tévútra menne a testület. Felvetette, hogy beszéljenek erről a 
témáról is, ami nem jelenti, hogy az el van vetve. 
 
Vezér Ákos: A javaslatát a prioritási sorrendhez mondta el. Vannak új képviselők, akik biztosan nem 
rendelkeznek ezekkel az információkkal, így nekik is szerette volna elmondani, hogy a Családsegítő 
Szolgálattal milyen probléma van. Itt volt a helye, hogy elmondja, az a helyiség, ahol vannak, az miért 
nem megfelelő. 
 
Czompó István: Ha a MÁV laktanyába költözik a hivatal, akkor a prioritás második pontja nem lehet 
más, mint a Családsegítő Szolgálat elhelyezése. Felvetette, hogy a sportpályát nem tudják miből 
megvenni, de ha mégis és ugyanannyiért adják el, mint amennyiért vették, akkor inkább vegye meg 
közvetlenül a vállalkozó a MÁV-tól. Megkérdezte Nemet Józseftől, hogy az alapítványuknak van-e ilyen 
szándéka abban az esetben, ha az a változat lép életbe, amit korábban említett, hogy az építési szabályzat 
szerint az általuk megvásárolt ingatlan szabad területén a sportlétesítményt nem lehet felépíteni. Ha ez 
nem valósulhat meg ott, akkor van-e ilyen elképzelése az alapítványnak, hogy az önkormányzat területén 
lévő nem biztos, hogy önkormányzati tulajdonú területet megvásárolja. Ez a terület jelenleg nem 
önkormányzati tulajdonú, de abban is lehet gondolkodni, amire Csombók Pál alpolgármester is utalt, ha 
az önkormányzat meg tudná vásárolni és az alapítvánnyal kötnének egy megállapodást, ami lehet, hogy 
nem hozna forintálisan nem hozna hasznot a településnek, de a megvalósítandó objektum hasznot hozna a 
lakosok számára. 
 
Csombók Pál: Véleménye szerint azt se lehet elvetni, hogy közösen vásárolják meg. 
 
Nemet József: Nem mondja azt, hogy nem, azt sem, hogy igen, de egyetértett azzal, hogy beszélgessenek 
a témáról. Megállapodhatnak abban is, hogy az állomással szemben építsék fel a sportcsarnokot. Nekik 
nem gond, ha a sportcsarnokot 500 méterrel közelebb hozzák a központhoz. Amikor kiválasztotta az 
ingatlant, akkor azért választotta, mert azt látta, hogy a környékén idővel ki tud épülni egy bevásárló 
központ, mert ott van a benzinkút, az óvoda, a tűzoltószertár. A sportcsarnok felépítésével lehetőséget 
adnának a lakosságnak, hogy a sportcsarnokot minden nap használják. 5-6 évvel ezelőtt Velencén kezdtek 
egy konferencia központot kiépíteni, ahol minden évben 3-5 konferenciát szerveznek külföldi előadókkal, 
1000-1200 ember részvételével. Szükségük van olyan sportcsarnokra, amit három-négy havonta három 
napra ki tudnának bővíteni. Ha ez a sportcsarnok az állomással szemben van, akkor sokkal könnyebben 
eljutnak az emberek a konferenciára, mert ha vasúton érkeznek, akkor csak átmennek az utcán és már a 
sportcsarnokban vannak. Felajánlotta, hogy eljön a kuratórium tagjaival beszélgetni és akkor döntést 
tudnak hozni. 
 
Paál Huba: Ha jól értette, akkor a sportcsarnok elsősorban sportcsarnokként funkcionál, de ennek azért 
lenne egy más jellege és egyházi, vallási rendezvényeknek is helyet adna? Megkérdezte, hogy milyen 
időtávlatban gondolják ezt megvalósítani? 
 
Nemet József: A következő évben már szeretnék elindítani. Van egy pályázati lehetőségük, amely 
megadná az anyagi hátterét. Elképzelése szerint 2008-2009-ben meg lehetne nyitni a sportcsarnokot. 
 
Czompó István: Szerinte a tárgyalást a MÁV-val el kell kezdeni és lehet, hogy az alapítványnak is lépnie 
kellene ez ügyben, hogy felgyorsuljanak az események. 
 
Jakus János: Mindenképpen fontosnak tartja a MÁV-val a tárgyalást akár a sportpálya területével, akár a 
MÁV Iskola és környékével kapcsolatban azért, ami miatt nem szavazta meg a laktanyába való 
átköltözést, mert titkon az motoszkált benne, hogy a MÁV Iskola mögötti terület az, ami ha nem 
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valósulhat meg a magas költség miatt a laktanya átalakítása, akkor az a terület esetleg alkalmat adhat egy 
másfajta elgondolásra. 
 
Czompó István: A MÁV Iskola és a festékbolt közötti terület az önkormányzat tulajdonában van. Az is 
lehet egy elképzelés, hogy a területet önkormányzati szinten hasznosítsák, mivel most is csak parlagon 
áll. Az is elképzelhető, ha tárgyalnak a MÁV-val a sportpályáról, az sincs túlzottan messze a központtól. 
Ismertette a határozati javaslat, mely szerint a prioritások között a második a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat, a nővédelmi tanácsadó elhelyezése, a harmadik az egészségügyi, a negyedik 
lenne a sportpálya kérdése. 
 

A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
356/2006. (XII. 21.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati 
ingatlanok funkciójának meghatározásánál – figyelembe véve a 354/2006. (XII. 21.) Kt. számú 
határozatban foglaltakat - a prioritási sorrendet a következők szerint határozza meg: 

2. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat céljára a jelenlegi Polgármesteri Hivatal épületének 
átalakítása. 

3. Egészségügyi centrum kialakítása a Pusztaszabolcs, Szabolcs liget 50. szám alatti épületben a 
mentőállomás kialakítása után fennmaradó ingatlanrészben (2 orvosi rendelő, esetleg ügyeleti 
központ, védőnői szolgálat). 

4. MÁV sportpálya (702/46. hrsz.) megvásárlása, sportfunkció kiváltása és értékesítése. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Napirend 15. pontja:  
A Nagyközségi Könyvtár beszámolója 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
Czompó István: Az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság javasolta a beszámoló elfogadását, a 
Pénzügyi és Igazgatási Bizottság viszont nem tárgyalta és levette napirendjéről. Javasolta a beszámoló 
elfogadását. 
 

A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
357/2006. (XII. 21.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Nagyközségi Könyvtár (2490 
Pusztaszabolcs, Adonyi út 12.) beszámolóját a 2006-os évről. 

Felelős: Balogh Márta könyvtáros 
Határidő: azonnal 
 

Napirend 16. pontja:  
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. első félévi 

munkaterve 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
Czompó István: A munkatervet valamennyi bizottság tárgyalta és javasolta az elfogadását. Az Oktatási, 
Közművelődési és Sport Bizottság azzal a kiegészítéssel javasolta elfogadásra, hogy áprilisban kerüljön 
napirendre az intézmények minőségirányítási programja. 
 
Csányi Kálmán: A közoktatási törvény nyári módosítása értelmében az intézményeknek március 31-ig ki 
kell egészíteni az intézményi minőségirányítási programjukat, ami akkor válik hatályossá, ha a képviselő-
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testület, fenntartó jóváhagyta. Ha március 31-ig elkészítik, akkor áprilisban jóváhagyhatja a képviselő-
testület. 
 

A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
358/2006. (XII. 21.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. év első félévi munkatervét 
elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy áprilisi ülésén tárgyalja az oktatási, nevelési intézmények 
minőségirányítási programja módosításának jóváhagyását. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Napirend 17. pontja:  
Kiemelt célok megállapítása 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
Czompó István: Az előterjesztést valamennyi bizottság tárgyalta és javasolták a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
Csányi Kálmán: Az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság véleménye szerint az előterjesztésben 
összekeverednek a közművelődési és művelődési feladatok, ezért kérték, hogy ezt a két területet 
válasszák szét. 
 
Vezér Ákos: Utánanézett, hogy miért közművelődésként szerepel az, ami az oktatási intézményeket érinti. 
Az ország alapdokumentuma az alkotmány és nagyon sok minden abból vezethető le és az oktatási 
feladatok, valamint amit közművelődésnek hívnak, az alkotmányban művelődési feladatként szerepel, 
tehát innen származik minden ilyen jellegű kulturális tevékenység, aminek megvalósítása az 
önkormányzatnál megtörténik. Ezzel tudná megindokolni, hogy miért olyan címe van, hogy a 
közművelődés területén és ha beleolvasnak utána a pontokból tudják, hogy közoktatási feladatokról van 
szó. 
 
Czompó István: Megkérdezte, hogy szükséges-e módosítani? 
 
Vezér Ákos: Véleménye szerint nem szükséges. 
 
Csányi Kálmán: Ha az alkotmányban művelődés szerepel és közművelődés, akkor szeretné, ha a 
művelődés szót használnák. 
 
Czompó István: Javasolta, hogy Csányi Kálmán képviselő javaslata alapján a közművelődés szót 
művelődés szóra módosítsák. 
 

A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
359/2006. (XII. 21.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők egyéni 
munkateljesítmény-értékelését megalapozó teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló kiemelt 
célokat az előterjesztés szerint megállapítja az alábbi módosítással: 
- A helyi közszolgáltatások és település működtetés körében a célfeladatok első francia bekezdése és 
albekezdései „közművelődési” szava helyett „művelődési és oktatási-nevelési” szavak kerüljenek. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a köztisztviselők vonatkozásában a teljesítmény-
követelményeket határidőre készítse el. 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: 2007. február 28. 
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Napirend 18. pontja:  
Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására 

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. 
 
Csányi Kálmán: Aggályosnak találta, hogy 2004. január 1-től hatályos az a jogszabály, amely alapján el 
kell végezni a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását. Szerinte egy jogszabály elkészítése úgy 
történik, hogy átvesznek valahonnan tervezeteket és azt próbálják adoptálni. Úgy gondolja, hogy ez az 
adaptáció nem sikerült teljesen tökéletesen. Kiemelte, hogy a 8. oldalon utolsó mondatként szerepel, hogy 
van egy jegyzék, amely jegyzéket azonban nem találta. A többi aggályát a jegyzővel megbeszélték 
telefonon. 
 
Vezér Ákos: A szabályzat végén szerepelnek azok a feladatok, amelyeket az ügy érdekében meg kell 
valósítani. Ha kinyitják a tervezetet a 27. oldalon, akkor a munkafolyamat tekintetében fel van tüntetve a 
jogszabályi alap az adott feladatnál, egy feladatellátó, egy határidő és található egy 4. pontban egy 
keletkező dokumentum. Ez a keletkező dokumentum az a jegyzék, amit a szöveges részben a szabályzat 
előír. Példaként említette, hogy a gazdasági program tekintetében: a gazdasági program előkészítése 
kinek a feladata, ki fogadja el, mi a jogszabályi alapja és a 4. a dokumentum, ami megjelenik a megfelelő 
formában. Minden pontnál megtalálhatják a 4. pontokat és ez a jegyzék. 
 
 
A Képviselő-testület 13 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
360/2006. (XII. 21.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 1/2003. (I. 31.) Kt. számú rendeletének módosításáról szóló rendelet-
tervezet szövegét elfogadja. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület 13 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: 
 
31/2006. (XII. 22.) Kt. számú rendelet 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 1/2003. (I. 31.) Kt. számú rendeletét megalkotja. 
 
 
Napirend 19. pontja:  

A nevelési, oktatási intézmények fenntartói ellenőrzése 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

 
Czompó István: Az előterjesztést valamennyi bizottság tárgyalta. A Pénzügyi és Igazgatási Bizottság 
javasolta a határozati javaslat kiegészítését azzal, hogy az ellenőrzés terjedjen ki a gyermek- és 
ifjúságvédelmi tevékenységre, valamint a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett 
intézkedésekre. Az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság pedig azt javasolta, hogy az ellenőrzés 
terjedjen ki a törvényességre is. 
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A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
361/2006. (XII. 21.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású 
1. József Attila Általános Iskola (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14.) 
2. Manóvár Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 65.) 
3. I. számú Napköziotthonos Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Deák F. u. 21/1.) 
törvényességét, hatékonyságát és szakmai munkájának eredményességét ellenőrzi. Az ellenőrzés térjen ki 
az önkormányzat racionalizálási elképzeléseire, továbbá a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységre, 
valamint a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedésekre. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert árajánlatok beszerzésére és a munka megrendelésére. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2007. május 30. 
 

Napirend 20. pontja:  
Az útépítési beruházás lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatairól készült szerződés 
módosítása 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

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

A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
362/2006. (XII. 21.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat és az 
Alba Geotrade Zrt. (8000 Székesfehérvár, Óvoda u. 2.) között 2006. április 12-én „Pusztaszabolcs 
Nagyközség belterületi utak szilárd burkolatának kiépítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása, 
valamint a beruházás lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátása” tárgyában kelt megbízási 
szerződést módosítja: 
- a módosított szerződésben az eredeti szerződés 4. pontja utolsó bekezdésében szereplő végszámla 

(350.000,- Ft + Áfa) összegét két részre osztja és az egyik részt (a készültségi foknak megfelelően 
300.000,- Ft + Áfa) az idei év végén, a fennmaradó részt (50.000,- Ft + Áfa) pedig 2007. április 30-án 
esedékes műszaki átadás után folyósítja, 

- az eredeti szerződés 5.1 pontja szerinti teljesítési határidő megegyezik a kivitelezési munka 
határidejével, azaz 2007. április 30-val. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított szerződés aláírására, valamint az 
50.000,- Ft + Áfa költségnek (mint végszámla összegnek) a 2006. évi költségvetésből 2007. évi 
költségvetésbe történő átvitelére, tehát az idei év helyett a jövő évi kifizetésére. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 21. pontja:  
A csapadékvíz elvezető árokrendszer beruházás lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatairól 
készült szerződés módosítása 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
Czompó István: A témát tárgyaló bizottságok javasolták a határozati javaslat elfogadását. 

A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

363/2006. (XII. 21.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat és az 
Alba Geotrade Rt. (8000 Székesfehérvár, Ányos P. u. 3.) között 2004. március 31-én „Pusztaszabolcs 
Nagyközség felszíni csapadékvíz elvezetés kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása, 
valamint a beruházás lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátása” tárgyában kelt megbízási 
szerződést az alábbiak szerint módosítja: 
- a módosított szerződésben a megbízott neve: Alba Geotrade Zrt., címe: 8000 Székesfehérvár, Óvoda 

u. 2., 
- az eredeti szerződés 3. pontja szerinti megbízási díj a teljes nettó kivitelezési díj 1 %-a 3 Áfa, azaz 

3.571.280,- Ft + Áfa értékre módosul, 
- az eredeti szerződés 5.1. pontja szerint teljesítési határidő megegyezik a kivitelezési munka 

határidejével. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított szerződés aláírására és a 218.008,- Ft + 
43.602,- Ft Áfa, összesen 261.610,- Ft költségnövekményt a 2006. évi költségvetés tartalékkeret terhére 
történő kifizetésére. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

Napirend 22. pontja:  
Az önkormányzati intézmények bérmegtakarításának felhasználása 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
Czompó István: Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és az Oktatási, 
Közművelődési és Sport Bizottság javasolta a határozati javaslat elfogadását. 
 

A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

364/2006. (XII. 21.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású 
intézmények részére biztosított külön juttatás alapján az alábbi előirányzat módosításokat hagyja jóvá. 
- Az I. számú Napköziotthonos Óvodánál a munkáltatót terhelő járulék előirányzatát lecsökkenti 

137.000,- Ft-tal a személyi juttatás előirányzatának azonos összegű növelése mellett. 
- A Manóvár Óvodánál a költségvetési támogatás előirányzatot megemeli 833.000,- Ft-tal a személyi 

juttatás előirányzatának 1.065.000,- Ft-os emelése és a munkáltatót terhelő járulék előirányzatának 
232.000,- Ft-os csökkentése mellett. 

- A József Attila Általános Iskolánál a munkáltatót terhelő járulék előirányzatát lecsökkenti 651.000,- 
Ft-tal a személyi juttatás előirányzatának azonos összegű növelése mellett. 

- A Nagyközségi Könyvtárnál a munkáltatót terhelő járulék előirányzatát lecsökkenti 2.000,- Ft-tal a 
személyi juttatás előirányzatának azonos összegű növelése mellett. 

- A Polgármesteri Hivatalnál a személyi juttatás előirányzatot megemeli 680.000,- Ft-tal a munkáltatót 
terhelő járulék előirányzatát lecsökkenti 268.000,- Ft-tal, az intézményfinanszírozás előirányzatot 
megemeli 833.000,- Ft-tal az általános tartalék előirányzatának 1.245.000,- Ft-os csökkentése mellett. 

- A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál a munkáltatót terhelő járulék előirányzatát lecsökkenti 
97.000,- Ft-tal a személyi juttatás előirányzatának azonos összegű növelése mellett. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a költségvetési rendelet módosításának beterjesztésére. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 23. pontja:  

A Szabolcs Vezér Gimnázium fűtésrendszerének szakaszolása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
Czompó István: Az előterjesztést három bizottság tárgyalta. A Településfejlesztési Bizottság, az Oktatási, 
Közművelődési és Sport Bizottság javasolta, hogy az önkormányzat finanszírozza a szakaszolást. 
Véleménye szerint a biztosító nem fizet kártérítést. 
 
Csányi Kálmán képviselő bejelentette személyes érintettségét és nyilatkozott, hogy a szavazásban nem 
kíván részt venni. 
 
Czompó István: Elmondta, hogy a megyével tárgyalni fog a finanszírozásról, de javasolta, az 
önkormányzat biztosítsa a munka elvégzéséhez szükséges összeget, hogy az a téli szünet idejében 
megvalósulhasson. 
 

A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással (Csányi Kálmán képviselő nem 
szavazott) az alábbi határozatot hozta: 
 
365/2006. (XII. 21.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete bruttó 460.000,- Ft értékben hozzájárul a 
Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 16-
20.) fűtésrendszerének szakaszolásához a hőközponti elosztórendszer felújításával. 
A munkálatok elvégzésének határideje 2006. december 31. 
A felújítási költség fedezete az általános tartalék, majd a biztosító által fizetett kártérítési összeg. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Napirend 24. pontja:  
Javaslat helyiségbérleti szerződések megújítására 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
Czompó István: Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és Településfejlesztési 
Bizottság javasolta a határozati javaslatok elfogadását. 
 

A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
366/2006. (XII. 21.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete – Sárosdi Istvánné Pusztaszabolcs, 
Kossuth L. u. 13. szám alatti lakos, vállalkozó kérelmére – az önkormányzati tulajdonban lévő Sport u. 
2/2. szám alatti I. számú 44 m2 alapterületű üzlethelyiséget papír-írószer kiskereskedelm, a II. számú 57 
m2 alapterületű üzlethelyiséget cipő kiskereskedelem céljára 2007. január 1-től határozatlan időre bérbe 
adja. 
A szerződésben kerüljön rögzítésre, hogy 
- a bérbeadó az üzlethelyiséget cserehelyiség biztosítása nélkül is felmondhatja, 
- a felmondási idő – a bérbeadó részéről történő felmondás esetén – három hónap. 
A bérleti díjra vonatkozóan a 120/2004. (IV. 28.) Kt. számú határozat rendelkezése az irányadó. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2006. december 31. 
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A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
367/2006. (XII. 21.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete – Takács Miklósné Pusztaszabolcs Sport 
u. 2. szám alatti lakos, vállalkozó kérelmére – az önkormányzati tulajdonban lévő Sport u. 2/2. szám alatti 
III. számú 69 m2 alapterületű üzlethelyiséget ruházati kiskereskedelem céljára 2007. január 1-től 
határozatlan időre bérbe adja. 
A szerződésben kerüljön rögzítésre, hogy 
- a bérbeadó az üzlethelyiséget cserehelyiség biztosítása nélkül is felmondhatja, 
- a felmondási idő – a bérbeadó részéről történő felmondás esetén – három hónap. 
A bérleti díjra vonatkozóan a 321/2004. (IX. 30.) Kt. számú határozattal módosított 120/2004. (IV. 28.) 
Kt. számú határozat rendelkezése az irányadó. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2006. december 31. 
 
 
A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
368/2006. (XII. 21.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete – Mihalek Gabriella dipl. Optometrista 
2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 76. szám alatti lakos, vállalkozó részére – az önkormányzati 
tulajdonban lévő Sport u. 2/2. szám alatti IV. számú 33 m2 alapterületű üzlethelyiséget fotó-optika cikk 
kiskereskedelem céljára 2007. január 1-től határozatlan időre bérbe adja. 
A szerződésben kerüljön rögzítésre, hogy 
- a bérbeadó az üzlethelyiséget cserehelyiség biztosítása nélkül is felmondhatja, 
- a felmondási idő – a bérbeadó részéről történő felmondás esetén – három hónap. 
A bérleti díjra vonatkozóan a 120/2004. (IV. 28.) Kt. számú határozat rendelkezése az irányadó. 
A Képviselő-testület a vállalkozó kérésére hozzájárul ahhoz, hogy havai egy alkalommal az üzletben dr. 
Erdem Kaan Okán szemész szakrendelést tartson. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a szakorvossal az üzlethelyiség díjmentes bérletére 
vonatkozóan kössön szerződést. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2006. december 31. 
 
 
Napirend 25. pontja:  

Üzlethelyiségek megvásárlására vonatkozó kérelmek 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
 
Czompó István: Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a Településfejlesztési 
Bizottság javasolta a határozati javaslatok elfogadását. Megjegyezte, elgondolkodhatnak esetleg azon, 
hogy azt a helyiséget, amelyet most az optikus bérel, értékesítik. 
 
Vezér Ákos: Véleménye szerint, ha valamilyen felújítást akarnak végezni, akkor inkább önkormányzati 
tulajdonban tegyék, mert az a biztosíték arra, hogy a hasznosítás ésszerű lesz. Az élelmiszerbolt és a 
virágos közötti területen található építményt eladták és most nem törődik vele senki. Mindig az volt a 
kifogás, hogy nincs meg a településközpont rendezési terve, ami alapján átépíthetnék. A terv egy éve 
elkészült, de egy épületet se építettek. 
 
Czompó István: Egyetértett a jegyző által elmondottakkal. Ismertette a határozati javaslatokat. 
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A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
369/2006. (XII. 21.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő 
Pusztaszabolcs, Sport u. 2/2. szám alatti I. és II. számú üzletet Sárosdi Istvánné vállalkozó (2490 
Pusztaszabolcs, Kossuth L. u. 13.) bérlő kérelmére jelenleg nem értékesíti. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
370/2006. (XII. 21.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő 
Pusztaszabolcs, Sport u. 2/2. szám alatti IV. számú üzletet Mihalek Gabriella dipl. Optometrista (2490 
Pusztaszabolcs, Velencei út 76.) bérlő kérelmére jelenleg nem értékesíteni. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Napirend 26. pontja:  

Javaslat a települési folyékony hulladék 2007. évi ártalmatlanítási díjára 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
 
Czompó István: A bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést. A DRV Zrt. kérte a folyékony hulladék 
ártalmatlanítási díjának megállapítását és hivatkoznak a tavalyi díjra. Az ügy érdekessége, hogy tavaly az 
önkormányzat nem állapított meg díjat, ezért a tavaly előtti díjhoz képest 16 %-os az emelés. 
 
Vezér Ákos: Elmondta, hogy ezt a díjat év közben szokta megállapítani a testület, de most az új vezetés 
januárt 1-től kéri. Az is tény, hogy tavaly nem kértek emelést, hogy miért, nem tudja. Ugyanakkor a 
16 %-os emelés magasnak tűnik, de tudomása szerint a hatása nem nagy, mert ez arról szól, hogy a 
szennyvíztelepre leengedett szennyvíz után kellene fizetni, de a szennyvíz inkább az erdőbe, vagy a 
nádasba kerül. Nem kell tartani attól, hogy esetleg a kisnyugdíjas 16 %-os emeléssel néz szembe, mert a 
szippantós kocsik nem a szennyvíztelepre engedik le a szennyvizet. 
 
 
A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
371/2006. (XII. 21.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési folyékony hulladék 
ártalmatlanítási díjáról szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: 
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32/2006. (XII. 22.) Kt. számú rendelet 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési folyékony hulladék 
ártalmatlanítási díjáról szóló rendeletét megalkotja. 
 
 
Napirend 27. pontja:  

Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás működési költségeihez való pénzügyi hozzájárulás 
kifizetése 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
 
Czompó István: Elmondta, hogy a kistérségi társulás februári ülésén határozott a pénzügyi 
hozzájárulásról, de azért tárgyalják csak most, mert megfeledkezett róla. 
 
Vezér Ákos: A kistérség küldött egy e-mailt, ezért utánanézett a hivatkozott határozatnak, ami a kistérség 
költségvetésének elfogadásáról szólt. Megjegyezte, hogy legalább egy levelet írhattak volna ez ügyben. 
 
Czompó István: A társulás ülésén döntöttek úgy, hogy egységesen fizeti valamennyi település ezt az 
összeget és nem létszámarányosan. Kérte, hogy a határozati javaslatot fogadja el a képviselő-testület. 
 
 
A Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
372/2006. (XII. 21.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Adonyi Többcélú 
Kistérségi Társulás (2457 Adony, Rákóczi u. 21.) 2006. évi működési költségeihez hozzájárul 50.000,- 
Ft-tal az általános tartalék terhére. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az összeg átutalásáról és a költségvetés 
módosítását terjessze be. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület ülése 21.19 órakor – a 28-29. napirendi pontok tárgyalásának idejére – zárt üléssel 
folytatódott. 
 
21.46 órakor a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 

Czompó István 
polgármester 

 
 
 
 
 

Vezér Ákos 
jegyző 

Jakus János Kátai György 
jegyzőkönyv-hitelesítők 

 


