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Jegyzőkönyv 

 
Készült Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2007. február 22-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, Filotás József, Jakus János, 

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

Meghívottak: Vezér Ákos jegyző 
 Ipolyi Lászlóné Zsiráf Óvoda szakszervezeti vezetője 
 Csányiné Pergel Andrea Pusztaszabolcsi Polgári Egyesület, 

Kulturális Értékmentő Egyesület 
 Dancs Lászlóné Magyar Rákellenes Liga Pusztaszabolcsi Szervezete 
 Gulyás Judit Manóvár Óvodáért Alapítvány 
 Horváth József Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 

Pusztaszabolcsi Szervezete 
 Jónás Mihály Pusztaszabolcsi Sport Club 
 Kasztner László Polgárőrség 
 Ludányi Géza Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesület 
 Simon László Kiai Dojo Sportegyesület 
 Somogyi Béla Erőnlét Sportegyesület 
 Talló Ferencné Harmónia Nyugdíjas Egyesület 
 Bartókné Piller Magdolna Zsiráf 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 12 fő megjelent. Elmondta, hogy Csiki Ottó képviselő 
távolmaradását jelezte. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Zsuffa Tünde és Ádám László képviselőket. 
 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
63/2007. (II. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Zsuffa Tünde és 
Ádám László képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Czompó István: Ismertette indokait, hogy a bizottságok által is tárgyalt két téma miért nem szerepel a 
napirendi pontok között. Az egyik téma Pfeffermann Gyuláné levele az iskolai könyvtárral kapcsolatban. 
A decemberi 21-i képviselő-testületi ülésen született egy határozat, amelyet most az Oktatási, 
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Közművelődési és Sport Bizottság megerősített, a Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolta a 
lehetőség vizsgálatát, a másik két bizottság viszont nem tárgyalta, ennek alapján nem vette fel a 
napirendek közé. A másik témával - az oktatási intézményi társulásával - három bizottság foglalkozott és 
megerősítették a szintén december 21-én hozott határozatot, ezért úgy gondolta, hogy nincs szükség a 
határozat további megerősítésére. 
Javasolta, hogy 15. napirendi pont legyen „A Szabolcs Vezér Gimnázium fűtésrendszerének felújítása” 
című előterjesztés, melyet a bizottságok nem tárgyaltak. Ezzel a módosítással a 15-16. napirendi pontok 
16-17. napirendi pontok lesznek. 
Szavazásra bocsátotta a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatát, mely szerint a mai ülésen 
tárgyaljanak az iskolai könyvtár további működtetésének lehetőségéről. 
 
 
A Képviselő-testület 3 igen, 9 nem szavazattal és 0 tartózkodással a javaslatot elutasította: 
 
64/2007. (II. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság azon javaslatát, mely szerint a mai ülésen tárgyaljanak az iskolai könyvtár további 
működtetésének lehetőségéről. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Czompó István: Ismertette napirend-tervezetét. 
 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
65/2007. (II. 22.) 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:  

Pusztaszabolcson működő civil szervezetek, Közösségi Ház, orgonakoncertek támogatása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 2. pontja:  
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 2007. évi költségvetési rendelete 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 3. pontja:  

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat mikrotérségi társulás finanszírozhatóságának 
elősegítése 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 4. pontja:  

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

Napirend 5. pontja:  
Megállapodások kötése közüzemi szolgáltatókkal 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 6. pontja:  

Beszámoló a tanköteles tanulók egyeztetéséről 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
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Napirend 7. pontja:  
Együttműködési megállapodás tervezete 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 8. pontja:  

Támogatási kérelem a református egyház ingatlanának gázcsonkkal történő ellátásához 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 9. pontja:  
Fogorvos beszámolója és szerződésmódosítási kérelme 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 10. pontja:  

Javaslat lakásbérleti díjak változtatására 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

Napirend 11. pontja:  
Ultrahang diagnosztikai szolgáltatás működtetése 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 12. pontja:  

Szolgáltatási szerződés 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 13. pontja:  
Kérelem emléktábla készítésének támogatására 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 14. pontja:  

Tájékoztató a településen megrendezésre kerülő fogyókúra programról 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

Napirend 15. pontja:  
A Szabolcs Vezér Gimnázium fűtésrendszerének felújítása 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Zárt ülés: 

Napirend 16. pontja:  
Lakbérhátralék törlésére vonatkozó kérelem 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 17. pontja:  

Tájékoztatás 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

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

Előadó: Czompó István polgármester 
 
 
Czompó István: Január 26-án egyeztetésre került sor a Budapest – Pusztaszabolcs közötti vasúti pályatest 
korszerűsítéséről, amire azért van szükség, mert a tervek szerint Százhalombattától 160 km/óra 
sebességgel közlekednek majd a vonatok. Ilyen sebességnél nem lehet vasúti szintbeli kereszteződés, 
viszont Pusztaszabolcson kettő is van, amelyekre három-három változatban tervet készítettek. 30-án az 
alpolgármesterrel a MÁV Ingatlanhasznosító Kft. ügyvezetőjével tárgyaltak a MÁV Iskola, a 
hozzátartozó terület és a sportpálya megszerzéséről. Az ügyvezető javasolta, gondolkodjanak a szociális 
épület megvásárlásáról is. Megegyeztek abban, hogy mindhárom ingatlannal kapcsolatban külön-külön 
levelet ír a MÁV-nak, hogy külön tudják kezelni. Ígéretet kaptak arra is, hogy február végére valamilyen 
szintű igazgatósági döntés is születik, de tegnap még nem tudtak konkrétumot mondani ez ügyben. 31-én 
a jegyzővel részt vettek a településfejlesztési és finanszírozási fórumon, amely az elkövetkező hat év 
várható pályázati lehetőségeiről szólt, illetve néhány olyan cég mutatkozott be, amely ezeken a 
pályázatokon szeretne kivitelezőként részt venni. Február 1-jén elküldte az előbb említett három levelet a 
MÁV részére. 3-án szélvihar volt, amely a glóbusz lemezborításának nagy részét megbontotta. A 
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helyreállítás egy hét múlva megtörtént. Ugyanezen a napon három képviselő utazott Mórahalomra. 5-én a 
kulcsi Napfény 2001. Kht. ügyvezetőjével tárgyaltak kistérségi szinten az orvosi ügyeleti ellátás díjáról. 
Az elmúlt testületi ülésen olvashatták a képviselők a kht. által írt levelet, amely igen magas emelést 
célzott meg. Ez ügyben született egy megállapodás, amely értelmében a jelenlegi 41,- Ft/fő/évről 47,- 
Ft/fő/évre módosult az ügyeleti ellátási díj, amely viszonylag elfogadható emelés. 7-én a besnyői 
polgármestertől kapott levelet az iskolai társulással kapcsolatban. A képviselő-testület decemberi 
határozatának értelmében holnap tárgyal személyesen a polgármester asszonnyal. Információi szerint 
Besnyőt már megkereste Iváncsa is és szintén gesztorként kívánja megvalósítani a társulást. A 
polgármester asszony azt mondta, hogy aki jobbat ajánl, azt választják. Ajánlani csak azt tudja, hogy nem 
kell bérletet vásárolni a gyerekeknek, mert lehetőség van arra, hogy a központi költségvetésből a bejáró 
tanulókra 80.000,- Ft/fő/év összeget igényeljenek, ami elengedő lenne a szállítás költségeire. Ez azonban 
csak akkor igényelhető, ha biztosítják a kíséretet is. Annyival van előnyösebb helyzetben Iváncsa, hogy 
jelenleg is van Volán járat Besnyő, Beloiannisz és Iváncsa között, hiszen ma is járnak Besnyőről 
Iváncsára iskolába gyerekek. Ezen a napon a Cikola – Nemzetek Völgye projekttel kapcsolatos tárgyalást 
folytattak, amely során nem történt jelentősebb előrelépés az egy hónappal ezelőtti megbeszéléshez 
képest. A jelenlegi bérlő, illetve a kft. tulajdonosa egymilliárd forintért bármikor eladja a sertéstelepet és 
azt csinál vele az önkormányzat, amit akar. Adonyban került sor a Regionális Operatív Program 2007-
2008. évi várható pályázati lehetőségeiről szóló tájékoztatóra. 9-10-11-én felújították a polgármesteri 
irodát. Megköszönte Kátai György képviselőnek, hogy tavaly bútorokat szerzett, illetve Ármai Gyula 
közterület-felügyelőnek, valamint a közcélú munkásoknak az elvégzett munkáját. A felújítás költsége 
160 ezer forint volt, amelyet 50 %-ban önkormányzati, 50 %-ban pedig saját pénzből finanszírozott. Ezt 
azért mondta el, mert már voltak olyan megjegyzések, hogy erre futja, másra meg nem igazán. Az 
önkormányzat a függönyt, a szőnyeget, a karnis és a fotelt vásárolta, a felújítást pedig ő finanszírozta, 
amiről számlát is kért. 10-én részt vett az Önkéntes Tűzoltó Egyesület közgyűlésén. 12-re virradóra a 
József Attila – Mátyás király utca sarkán ismét kitörték a közlekedési táblát, a Polgármesteri Hivatal 
padlásfeljárójának vasajtaját feszegették meg. Ezen a napon kapta kézhez Pfeffermann Gyuláné levelét az 
iskola könyvtárral kapcsolatban. Délután ülésezett a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a 
Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, másnap pedig az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság és a 
Településfejlesztési Bizottság. 14-én a Kossuth Rádió riportere kereste fel és a Kiss doktorral kapcsolatos 
témában kért interjút, amely múlt héten szombaton volt hallható. Információi szerint a doktor úr ezután 
már senkinek nem kíván semmiféle nyilatkozatot tenni. Ezen a napon egyeztetett Ádám Lászlóval a 
közszolgálati dolgozók sztrájk felhívásáról, ami végül elmaradt az ismert okok miatt. Az m1 Provokátor 
című műsorába készítettek egy interjút a MÁV sportpályával kapcsolatban. Tavaly tavasszal a MÁV-tól 
érkezett egy levél, amely szerint a pálya bérleti díja évente bruttó 1,8 millió forint lesz, ami a sportklub 
végét jelentette volna, hiszen ekkora bérleti díjat nem tudnának kifizetni. Valószínű, hogy az interjú miatt 
érkezett egy a MÁV-tól az a levél, ami szerint november 30. óta egy fix összeget kell fizetni a klubnak. 
Kérte, hogy az elmaradott díjakat fizessék be, mert ha nem rendezik, akkor nincs jogalapja az 
önkormányzatnak, hogy bármit is tegyen ez ügyben. 16-án Székesfehérváron a Magyar Közút Kht-nál a 
vasúti pályatestek építése, korszerűsítése miatti egyeztetésen vett részt, amelyre az összes érintett 
település polgármesterét meghívták. A felvázolt lehetőséggel nem értett egyet. 17-én részt vett a 15 éves 
Kutyabarát Klub ünnepi közgyűlésén. 19-én megrongálták a Hivatal kábeltévé kábelét. Ezen a napon 
felhívta az iváncsai polgármester, hogy Luxemburgból érkezik egy szállítmány óvodai bútor. Kérdésére 
az óvodavezetők elmondták, hogy szükségük lenne székekre és asztalokra. A tavaly előtti szállítmány 
költsége 350 ezer forint volt, de most három település kapná a bútorokat, így a költség is háromfelé 
oszlik. 21-én az általános iskola szülői munkaközösségének két képviselője adott át számára egy petíciót, 
amelyben a képviselő-testület támogatását kérik ahhoz, hogy gyermekeiket a 2007/2008-as tanévben a 
József Attila Általános Iskola első évfolyamán egész napos iskolaotthonos osztályba írathassák. A 
kérésüket azzal indokolták, hogy dolgozó emberként nyugodtabbak lennének, ha reggel 7.40-tól délután 
16.10-ig nemcsak megfelelő felügyelet alatt tudnák gyermekeiket, hanem biztosak lehetnének testi és 
szellemi fejlődésükben is. A 2006/2007-es tanévben az egész napos oktatással kapcsolatos 
kezdeményezés nagyon kedvező visszhangra talált és ennek példáján a leendő első osztályosok szülei 
szívesen vennék igénybe ezt a nevelési formát. Megjegyezte, hogy 127 aláírás szerepel a petíció végén és 
olyan is aláírta, akinek még gyermeke sincsen. 22-én és már előtte is tapasztalható volt a sárfelhordás a 
Magyar utcán, az Adonyi úton és a Sport utcán amiatt, hogy a nemrégiben kifolyott üzemanyag miatt 
talajcserét kell végrehajtani a MÁV területén. Ez ügyben holnap reggel tárgyal a munkát végző cég helyi 
vezetőjével. A Közútkezelő Kht. is megtette a lépést és a rendőrség is. A közterület-felügyelő feljegyzést 
és fényképeket készített a sárfelhordásról. A cég képviselője telefonon ígéretet tett arra, hogy kettő 
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naponta seprős kocsival tisztítani fogják az utat. Ha ez az ígéretet betartják, azon túl az lesz a kérése, hogy 
kézi erővel tolják le a sarat legalább az út széléig.  
Mai napon bírálták el a Leader pályázatokat. Ha a pályázók határidőn belül pótolni tudják a 
hiányosságokat, akkor az összes pusztaszabolcsi pályázó támogatásban részesül. Gratulált a sikeres 
pályázatokhoz. Az önkormányzat és a civil szervezetek összesen 9.194.958,- Ft-ot nyertek. A 
Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány a helytörténeti gyűjtemény kialakításához pályázott 
403.000,- Ft-os és meg is kapja, viszont 8 napon belül pótolni kell a hiányosságokat. A Kulturális 
Értékmentő Egyesület az orgonakoncertek megrendezésére 852 ezer forintot nyert, amelynek feltétele, 
hogy a szerződéskötésig kell nyilatkozni arról, hogy a rendezvényre a belépés díjtalan. Az önkormányzat 
az Életmód és Szenvedélyek Napja megrendezésére 1.385.500,- Ft-ot, a kistérségi rendezvényekre 
2.399.040,- Ft-ot nyert. A szerződéskötésig kell tulajdoni lapot mellékelni arról a helyről, ahol a 
rendezvények lesznek és mellékelni kell a sátor műszaki dokumentációját is. A Kutyabarát Klub 
503.030,- Ft-ot nyert a pályázaton, amelyhez mellékelni kell az önkormányzattal kötött bérleti szerződést. 
A Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány a községtörténeti füzetekkel kapcsolatban pályázott 
és 807.538,- Ft-ot kap. Itt kicsit több probléma merült fel, mert valami ellentmondás van az árajánlat és a 
marketing terv között. A Szabolcs Vezér Gimnázium pályázott a környezetvédelmi szakelőadói képzés 
indítására a kistérségben és 1.438.330,- Ft értékben eszközbeszerzést kívánt megvalósítani, de ez nem 
lehetséges ebből a pályázatból. Olyan kompromisszumra jutottak, hogy amennyiben a pályázó az 
eredetileg 3.389 ezer forint pályázatból levonva ezt az 1.438.330,- Ft-ot megvalósítja a pályázatban leírt 
egész dolgot, abban az esetben 2.022.900,- Ft-ot kapnak. Nyilatkozniuk kell, hogy ezt vállalják-e. A 
középiskola más tárgyban benyújtott pályázatát át kell dolgozni kistérségű szintűre, hogy ne csak az 
iskolára vonatkozzon és akkor megkapják a 821.950, -Ft-ot. 76.500.000,- Ft-ot osztottak szét kilenc 
település között. Gratulált minden pályázónak és hozzátette, hogy valamennyi pályázat magas pontszámot 
ért el és igen szépen szerepeltek még akkor is, ha hiányosságok voltak. Kívánja, hogy mindenki meg tudja 
valósítani a pályázati célokat. A képviselő-testület vállalta, hogy megfinanszírozza a civil szervezetek 
számára az önrészt, de azt kérte, hogy a pályázók legyenek mértéktartóak. 
Felhívta a figyelmet, hogy 2007. március 15-én 10 órakor lesz az ünnepélyes megemlékezés az 1848-49-
es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából. 
 
(Nemes László képviselő 16.26 órakor megérkezett, a létszám 13 fő.) 
 
Csombók Pál: Elmondta, hogy a kistérségi központi orvosi ügyeleti ellátásról szóló előterjesztés valóban 
47,- Ft/fő összegről szólt. Szabadegyháza beleegyezett ebbe az összegbe, de az elosztásba nem, mert azt 
szerették volna, hogy 60 %-át egyenlő részre osszák fel a nyolc település között, a fennmaradó 40 %-ot 
pedig lakosságarányosan. Erre készültek is és a polgármester kidolgozta, hogy a tavalyi kimutatás szerint 
az elosztásnak megfelelő arányban volt kihasználva az ügyelet. Az ülésen az a döntés született, hogy 
június végén visszatérnek erre a témára. Szabadegyháza kivételével ezt a többi település is elfogadta és 
valószínű, hogy ebbe az ügyeleti ellátásba áprilisban Perkáta is csatlakozik, így akkor megváltoznak az 
arányszámok és az elosztás is. 
 
Paál Huba: A polgármester úr elmondta, hogy saját pénzéből finanszírozta a polgármesteri iroda felújítási 
költségeinek felét. Nagyon sajnálja, hogy a falu első embere nem érdemli meg azt, hogy normális 
körülmények között dolgozhasson és fogadhassa a vendégeit. Akiknek az a véleménye, hogy erre nem 
kellett volna pénzt költeni, azok gondolkodjanak el azon, hogy a hetente döntött és összetört közeledési 
táblák pótlása mennyi pénzébe kerül az önkormányzatnak. Javasolta, hogy azt az összeget, amit a 
polgármester saját pénzéből a felújításra fordított, azt az önkormányzat térítse meg részére. 
 
Kátai György: A szülők által aláírt kérelemmel kapcsolatban elmondta, sokszor olvassák a lakosság 
fejére, hogy a közügyek nem érdeklik őket. Véleménye szerint a kérelmet olyan személy is aláírhatja, aki 
személy szerint nem érintett. Nyilvánvaló, a megvalósuláshoz szükséges a pénzügyi feltételek 
megteremtése. Szerinte ez egy rendkívül szimpatikus gondolat volt. Nemcsak azért, mert a szülő válláról 
leveszi azt a problémát, hogy délután hol van a gyerek, hanem azért, mert az általános iskola első két éve 
nagyon meghatározó a gyermekek életében. A kívánatosnál több gyerek él ingerszegény környezetben és 
ha a délutáni tanulás szakemberek vezetésével, felügyeletével folyik, akkor az eredményesebb lehet az 
otthoni tanulásnál. 
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Czompó István: A beadvánnyal kapcsolatban csak azt kifogásolta, hogy 127-en írták alá és nem csak a 
leendő elsősök szülei. 
 
Jakus János: Elmondta, hogy két képviselő társával Mórahalmon részt vett egy konferencián, amelynek 
témája az uniós pályázatok készítése, illetve lehívása. Nagyon sok hasznos információt kaptak, amiből 
megpróbálnak minél többet hasznosítani az önkormányzat számára. 
 
Czompó István: Kérte a két ülés közti időszak eseményeiről szóló tájékoztató tudomásulvételét. 
 
 
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
66/2007. (II. 22.) 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 
 
 
Czompó István: Ismertette Paál Huba képviselő javaslatát, mely szerint az önkormányzat térítse meg azt 
az összeget a polgármester részére, amelyet a saját pénzéből fordított a polgármesteri iroda felújítására. 
Kérte a képviselőket, hogy ne támogassák a javaslatot. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 4 nem szavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot elutasította: 
 
67/2007. (II. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja Paál Huba képviselő azon 
javaslatát, mely szerint az önkormányzat térítse meg a polgármester részére azt az összeget, amelyet a 
polgármesteri iroda felújítására fordított a saját pénzéből. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Kérdések, interpellációk 
 
 
Szajkó János: Javasolta a képviselő-testületnek, hogy a várossá válási szándékot figyelembe véve 
foglalkozzanak az állattartás témájával, mert nagyon sok probléma merült fel ezzel kapcsolatban. A 
rendelet 1995. táján készült, amikor több volt a 600 *-öl nagyságú telek, nagyobb volt a távolság a 
lakóházak között. Egyes lakótársak azonban elfelejtik, hogy mi a farm és mi a lakóövezet szerepe. 
Akkora mennyiségű takarmányt és szalmát tárolnak a telkeken, hogy az veszélyes a közelben lévő 
épületekre tűz keletkezése esetén. 
Javasolta, hogy a vasúti átjáró helyzetén változtatni kellene, mert ha egy motoros vagy kerékpáros elesik 
a felgyűrt aszfaltbuckákon, akkor nagyon komoly balesetet szenvedhet. 
 
Paál Huba: Véleménye szerint a Pusztaszabolcs – Velence közötti útszakasz nagyon balesetveszélyes, 
ezért javasolta, keressék meg a megyei közútkezelő vállalatot, hogy mikor óhajtják rendbe rakni az M6-os 
út építésekor tönkretett utat. Nagy az autóforgalom és a turista szezonban sok kerékpáros közlekedik erre. 
Ezt a javaslatot azért tette, mert a napokban Martonvásártól az M6-os felhajtójáig - ahol ugyanilyen rossz 
volt az út - újra aszfaltozták az utat. 
Jelezte, hogy a Bisztró előtti két közvilágítási lámpa hol világít, hol nem és ezért ez a terület nagyon 
balesetveszélyes. Kérte, hogy ezt a problémát jelezzék a szolgáltató felé. 
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Csányi Kálmán: Az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság elnökeként elmondta, hogy a bizottság 
ülésén meghallgatták a Violin Művészeti Iskola tájékoztatóját az elmúlt időszakról és a jövőbeli 
terveikről. Véletlenül derült ki, hogy tíz éve működik az iskola Pusztaszabolcson és szép számmal tanítja 
a gyerekeket. Szerinte fontos tudni azt az információt, hogy az új minősítési előírásoknak eleget tudnak 
tenni, szeretnék folytatni ezt a tevékenységet és továbbra is közreműködnének a helyi közművelődési 
rendezvényeken. 
A középiskola igazgatójaként elmondta, hogy a megyei közgyűlés mai ülésén elfogadta az idei 
költségvetést, amelynek a 10. számú függelékében szerepel az a, hogy az elkövetkezendő hét évben 
milyen típusú infrastrukturális fejlesztéseket kívánnak elvégezni a megyei fenntartású intézményeknél. 
Ebből a függelékből kiderül, hogy a nem megyei tulajdonban lévő intézmények esetében az 
elkövetkezendő hét évben 0 forintot terveztek az infrastrukturális fejlesztésre. Ehhez tájékoztatásként még 
azt az információt írták, hogy a kistérségi vagy helyi önkormányzatnak kell a gesztorságot vállalni az 
ilyen típusú fejlesztéseknél. Megjegyezte, a 15. napirendi pontnál el fogja mondani, hogy milyen 
tapasztalatai vannak a középiskola infrastruktúrájával kapcsolatban. 
Elmondta, hogy elkezdődik a Hagyományőrző Alapítvány és a dunaújvárosi főiskola által felvállalt 
program, amely keretében jövő héten tíz művelődés-szervező szakos főiskolás érkezik. A hét fiú és a 
három lány az ország legkülönbözőbb pontjairól érkezik és közülük kettő pusztaszabolcsi. 
 
Ádám László: Jelezte, hogy az Adonyi úton a tanácsadó épülete előtt szintén kialvós a közvilágítás. 
 
Czompó István: Egyetértett Szajkó János képviselővel, hogy vizsgálják felül az állattartással kapcsolatos 
rendeletet. A jegyző úrral megbeszélte és javasolni fogja, hogy a májusi ülésre készüljön előterjesztés a 
témában. A vasúti átjáró problémájával kapcsolatban csak annyit tudott ígérni, hogy megkeresik az 
illetékest és levelet írnak. 
Paál Huba képviselő úttal kapcsolatos felvetésére elmondta, már korábban többször említette, hogy 
amikor az M6-os autópálya építésére sor került, akkor jelezte a közútkezelő kht. ügyvezetője, hogy ezek 
az utak nem alkalmasak ilyen terhelésre. Ezt azonban a megállapodásba nem foglalták bele. Emiatt 
született az a megoldás, hogy 22,5 tonnás súlykorlátozást vezettek be, de a teherautó sofőrök már 
Velencénél leszedték a táblát. Tavaly előtt a közútkezelő kötelezte az önkormányzatot, hogy 8 napon 
belül oldja meg az utak javítását. Akkor személyesen felkereste az igazgatót és elmondta neki, hogy ezt 
nem tartja igazságosnak, mivel kht. útjairól van szó, amit az önkormányzat tart karban, illetve másrészt a 
kht. igényei szerint az önkormányzat pénzéből kellett megvalósítani az utak mellett a csapadékvíz 
elvezető árokrendszert. Ennek hatására elvégeztek bizonyos javítgatásokat a belterületen, illetve a 
Pusztaszabolcs és Velence közötti útszakaszon. Jelezni fogja a felvetést, de mivel a Magyar Közút Kht. 
hasonló pénzügyi helyzetben van, mint az önkormányzatok, így sejti, hogy mi lesz a válasz. A 
legnagyobb probléma abból adódik, hogy ezeknek az utaknak a javítását nem rögzítették szerződésben az 
M6-os építésekor. 
Tudomása szerint két hete kijavították a közvilágítást. Most már másik céget kell értesíteni a hibák 
bejelentésekor, illetve van már egy olyan telefonszám, amely csak az önkormányzatok rendelkezésére áll. 
Javasolta, ha ilyen problémát észlelnek, akkor az oszlopszámot is jegyezzék fel, mert az a bejelentéshez 
szükséges. 
Megköszönte Csányi Kálmán tájékoztatóját. Megjegyezte, eddig még nem volt példa arra, hogy a nem 
megyei tulajdonú, de a megye fenntartásában lévő intézmények fejlesztésére 0 forintot tervezett a 
közgyűlés. Úgy gondolja, ezzel talán az lehet a céljuk, hogy az önkormányzat adja át a tulajdonukba az 
épületet, de ezt a megoldás semmiképpen sem támogatja. 
Sok sikert kívánt az alapítvány projektjéhez és örömét fejezte ki, hogy a résztvevők közül kettő 
pusztaszabolcsi. 
Megköszönte Ádám László képviselőnek a közvilágítással kapcsolatos bejelentését. Kérte a közterület-
felügyelőt, hogy jegyezze fel a hibát és jelezze a szolgáltató felé. 
 
Czöndör Mihály: Paál Huba képviselő Velence – Pusztaszabolcs viszonylatában az útjavításra hívta fel a 
figyelmet tekintettel arra, hogy jön a turista szezon. Javasolta, említsék meg az út melletti szemetet is és a 
betonputtonyt, ami valamikor a múlt év végén került szóba és azóta sem lépett senki. Az emberek 
felbátorítva érzik magukat, hogy ezt a helyet külön lokális szeméttelepnek használhatják és a puttony 
mögé rejtik a zsákos szemetet. 
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A héten a Zsiráf Óvodában volt, ahol az emeleten bődületes csatornabűzt érzett. A dolgozók elmondása 
szerint megvizsgálták a belső szennyvíz elvezetést és nem találtak semmi rendellenességet, de úgy 
gondolja, hogy ennek utána kell nézni. 
 
Czompó István: Az út melletti szemét és puttony kérdését felveti a közútkezelőnek. Elmondta, hogy a 
közcélú munkások nemcsak a belterületen, hanem Nándor-majorig összeszedték a szemetet. 
A Zsiráf Óvodával kapcsolatos probléma nem új keletű. Kérte tegyenek javaslatot, hogy ki lenne az, aki 
meg is tudná mondani, hogy ennek mi az oka és az ellen mit lehetne tenni. 
 
 
Napirend 1. pontja:  

Pusztaszabolcson működő civil szervezetek, Közösségi Ház, orgonakoncertek támogatása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
 
Czompó István: Köszöntötte a civil szervezetek képviselőit. Elmondta, hogy az előterjesztést minden 
bizottság tárgyalta és a civil szervezetek vonatkozásában ahány bizottság van, annyi javaslat született, 
ezért szünetet rendel el, hogy a bizottsági elnökök a javaslatok alapján konszenzusra jussanak. 
 
Czompó István polgármester 17.20 órakor szünetet rendelt el. A Képviselő-testület ülése 17.55 órakor az 
1. napirendi pont tárgyalásával folytatódott. 
 
Czompó István: Felkérte Paál Huba képviselőt, a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság elnökét, hogy 
ismertesse a bizottsági elnökök javaslatát a civil szervezetek támogatására. 
 
Paál Huba: Elmondta, a céljuk az volt, hogy egyik civil szervezet se kapjon kevesebb támogatást, mint 
tavaly, de sajnos sokkal többet sem tudnak adni, mivel a rendelkezésre álló keret behatárolja a döntési 
lehetőséget. Néhány esetben kisebb vita volt és figyelembe vették a Leader pályázaton nyert összegeket 
is, de így sem részesülnek a tavalyi támogatáshoz képest kisebb összegben. 
Ismertette a bizottsági elnökök javaslatát. Elmondta, mivel a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Pusztaszabolcsi Csoportja megszűnt, ezért elfogadták azt, hogy azt a támogatást, amit részükre ítéltek 
volna meg, azt az Alba Caritas Hungarica Pusztaszabolcsi Csoportjának adják. 
Konszenzus volt abban is, hogy a közösségi ház működéséhez 500 ezer forintot javasoltak, az 
orgonakoncertek megrendezéséhez pedig 300 ezer forintot. 
A civil szervezetek részéről kérés volt, hogy az igénybejelentő lapok kitöltéséhez kapjanak egy 
tájékoztatót. Kérte, hogy az igénybejelentő, illetve elszámolási nyomtatványokat pontosan töltsék ki, ne 
legyenek hiányosak. Felhívta a figyelmet, hogy az elszámolásnál szigorúan tartsák be a törvényeket és a 
helyi rendeletet. Javasolta, hogy ha bizonytalanok, akkor az elszámolás benyújtása előtt jöjjenek be a 
Hivatalba és egyeztessenek a gazdasági vezetővel, vagy a jegyzővel. 
 
Czompó István: Szavazásra bocsátotta a bizottsági elnökök javaslatát a civil szervezetek támogatására. 
 

A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
68/2007. (II. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) Kt. számú rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a 
Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítványt 2007. évben 70.000,- Ft összeggel 
támogatja éves működési költségeinek biztosítására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az alapítvánnyal kösse meg. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2007. évi költségvetés jóváhagyása 
 

A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
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69/2007. (II. 22.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) Kt. számú rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a Polgárőrséget 
2007. évben 620.000,- Ft összeggel támogatja éves működési költségeinek biztosítására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az egyesülettel kösse meg. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2007. évi költségvetés jóváhagyása 
 

A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
70/2007. (II. 22.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) Kt. számú rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján az 
Alba Caritas Hungarica Pusztaszabolcsi Csoportját 2007. évben 290.000,- Ft összeggel támogatja éves 
működési költségeinek biztosítására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az egyesülettel kösse meg. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2007. évi költségvetés jóváhagyása 
 

A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
71/2007. (II. 22.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) Kt. számú rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a Kutyabarát Klubot 
2007. évben 60.000,- Ft összeggel támogatja éves működési költségeinek biztosítására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az egyesülettel kösse meg. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2007. évi költségvetés jóváhagyása 
 

A Képviselő-testület 12 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
72/2007. (II. 22.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) Kt. számú rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a 
Pusztaszabolcsi Sport Clubot 2007. évben 1.710.000,- Ft összeggel támogatja éves működési 
költségeinek biztosítására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az egyesülettel kösse meg. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2007. évi költségvetés jóváhagyása 
 

A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
73/2007. (II. 22.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) Kt. számú rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján az 
Önkéntes Tűzoltó Egyesületet 2007. évben 610.000,- Ft összeggel támogatja éves működési költségeinek 
biztosítására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az egyesülettel kösse meg. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2007. évi költségvetés jóváhagyása 
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A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
74/2007. (II. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) Kt. számú rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a 
Pusztaszabolcsi Polgári Egyesületet 2007. évben 50.000,- Ft összeggel támogatja éves működési 
költségeinek biztosítására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az egyesülettel kösse meg. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2007. évi költségvetés jóváhagyása 
 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
75/2007. (II. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) Kt. számú rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a 
Kulturális Értékmentő Egyesületet 2007. évben 45.000,- Ft összeggel támogatja éves működési 
költségeinek biztosítására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az egyesülettel kösse meg. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2007. évi költségvetés jóváhagyása 
 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
76/2007. (II. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) Kt. számú rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján az 
Erőnlét Sportegyesületet 2007. évben 100.000,- Ft összeggel támogatja éves működési költségeinek 
biztosítására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az egyesülettel kösse meg. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2007. évi költségvetés jóváhagyása 
 
 
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
77/2007. (II. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) Kt. számú rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján az 
Örökmozgó Kistérségi Közhasznú Sportegyesületet 2007. évben 30.000,- Ft összeggel támogatja éves 
működési költségeinek biztosítására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az egyesülettel kösse meg. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2007. évi költségvetés jóváhagyása 
 
 
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
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78/2007. (II. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) Kt. számú rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a 
Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesületet 2007. évben 250.000,- Ft összeggel támogatja éves működési 
költségeinek biztosítására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az egyesülettel kösse meg. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2007. évi költségvetés jóváhagyása 
 
 
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
79/2007. (II. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) Kt. számú rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a 
Harmónia Nyugdíjas Egyesületet 2007. évben 30.000,- Ft összeggel támogatja éves működési 
költségeinek biztosítására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az egyesülettel kösse meg. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2007. évi költségvetés jóváhagyása 
 
 
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
80/2007. (II. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) Kt. számú rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a 
Magyar Rákellenes Liga Pusztaszabolcsi Szervezetét 2007. évben 35.000,- Ft összeggel támogatja éves 
működési költségeinek biztosítására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az egyesülettel kösse meg. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2007. évi költségvetés jóváhagyása 
 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
81/2007. (II. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) Kt. számú rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a 
Kiai Dojo Sportegyesületet 2007. évben 80.000,- Ft összeggel támogatja éves működési költségeinek 
biztosítására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az egyesülettel kösse meg. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2007. évi költségvetés jóváhagyása 
 

A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
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82/2007. (II. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) Kt. számú rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a 
Manóvár Óvodáért Alapítványt 2007. évben 20.000,- Ft összeggel támogatja éves működési költségeinek 
biztosítására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az alapítvánnyal kösse meg. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2007. évi költségvetés jóváhagyása 
 

Czompó István: Felhívta a civil szervezetek figyelmét, hogy a támogatásokat – a kisebb összegek 
kivételével – csak ütemezve kaphatják meg, egy összegben nem. Megköszönte a civil szervezetek eddig 
végzett munkáját és a továbbiakhoz sok sikert kívánt. Kérte, hogy éljenek a pályázati lehetőségekkel, 
hogy a bevételeiket így is növelni tudják. A Hivatal, ahogy eddig, ezután is tájékoztatja a szervezeteket a 
pályázati kiírásokról. 
Elmondta, hogy a napirend további része a Boldogasszony Közösségi Ház működtetésének, illetve az 
orgonakoncertek megrendezésének támogatása. A bizottsági javaslatok helyett inkább a bizottsági 
elnökök javaslatát tette fel szavazásra. 
 

A Képviselő-testület 12 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
83/2007. (II. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Római Katolikus 
Egyházközséget (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 46.) a Boldogasszony Közösségi Ház működtetéséhez 
2007. évben 500.000,- Ft-tal támogatja a hatályos szerződés szerint. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2007. évi költségvetés jóváhagyása 
 

A Képviselő-testület 11 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
84/2007. (II. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) Kt. számú rendelet 3. §. (1) bekezdése alapján a Pusztaszabolcsi 
Római Katolikus Egyházközséget (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 46.) a 2007. évi orgonakoncertek 
megrendezéséhez 300.000,- Ft-tal támogatja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az egyházközséggel kösse 
meg. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2007. évi költségvetés jóváhagyása 
 
 
Simon László: Megköszönte a Kiai Dojo Sportegyesület részére megítélt támogatást. Elmondta, úgy 
érkezett az ülésre, hogy bizonyos dolgokra számított, de most látta a költségvetést és azt, hogy milyen 
kevés összegekkel támogattak más szervezeteket, ezért nem mondja el, amit korábban szeretett volna. 
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Napirend 2. pontja:  
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 2007. évi költségvetési rendelete 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
Czompó István: Köszöntötte az intézményvezetőket és a Zsiráf Óvoda szakszervezeti vezetőjét. Mint 
minden évben, idén is két fordulóban tárgyalták a költségvetés tervezetét. A januári testületi határozatnak 
megfelelően megtörtént az egyeztetés. Megköszönte az intézmények konstruktív hozzáállását, illetve a 
jegyző úrnak és a Pénzügyi Bizottság elnökének, hogy sok-sok órát töltöttek el az egyeztetéssel. Sikerült 
ilyen módon egy költségvetési rendeletet-tervezetet letenni az asztalra, amelyből látszik, hogy a tartalék 
összege igen csekély. Emiatt nincs túl nagy remény arra, hogy túl sok pályázaton rész tudjanak venni, 
hiszen azokhoz önrészt kell biztosítani. Ahogy a bizottsági ülésen elmondta, vannak még bizonytalansági 
tényezők. Ilyen például a gépjárműadó másfajta számítási módja ebben az évben és emiatt csak 2-3 hét 
múlva derül ki, hogy a költségvetésben tervezett összeg reális-e. Véleménye szerint ezt a témát a 
bizottságok eléggé hosszan tárgyalták és tulajdonképpen minden bizottság javasolta a rendelet-tervezet 
szövegének elfogadását, illetve a rendelet megalkotását. A bizottságok más javaslatokat is tettek, 
amelyről külön szavaznak majd. 
 
Paál Huba: Véleménye szerint az intézmények működése biztosított. Ha év közben nem történik semmi 
váratlan esemény, akkor Pusztaszabolcs azon települési önkormányzatok közé fog tartozni, amelyeknek 
nem kell működési hitelt felvenni. Nagyon sok időre és komoly egyeztetésre volt szükség ahhoz, hogy a 
15 millió forintos hiányt le tudják faragni. Az egyeztetés nagyon konstruktív volt és senki nem lehet 
elégedetlen. Kérte, hogy az intézmények próbáljanak meg gazdálkodni, ne csak a pénzt költsék és éljenek 
azokkal a lehetőségekkel, amelyek növelhetik a bevételeiket. Példaként említette, hogy az óvodai 
normatíva egyetlenegy óvodának a fenntartására elég, így az önkormányzat a másik óvodát saját forrásból 
tartja fenn. Az iskolánál sem elég a normatíva, de ez nem az intézmények hibája. Több mint százmillió 
forintot fordítanak erre, amire ha nem lenne szükség, akkor lenne pályázati önrész, tudnának utat és járdát 
építeni és lehetőség lenne a település fejlesztésére, fejlődésére. A lakosság és az intézmények megértését 
kérte. Sajnos más forrásokra nem tudnak támaszkodni. A pályázati lehetőségeket igyekeznek kihasználni, 
de ahhoz önrészt kell biztosítani és terveket kell készíteni, aminek szintén költsége van. Cél volt az, hogy 
5 millió forint tartalék legyen. Ez megbontva igaz, mert 3,5 millió forint van a céltartalékban és 2 millió 
forint az általános tartalékban. Ezt a kétmillió forintot kell 12 hónapra beosztani. Elmondta, hogy 
önmérsékletet, konstruktivitást és együttműködést várnak az intézményektől. 
 
Jakus János: A Településfejlesztési Bizottság ülésén javaslatként tették meg, hogy a rendelet-tervezet 
szövegében a létszámkeret kerüljön pontosításra. Megkérdezte a jegyző urat, hogy ez megvalósult-e? 
 
Vezér Ákos: Elmondta, korábban azért kért szót, hogy elmondja, összeadási hiba volt a tervezetben. 
Valójában az induló létszám január 1-től 147,5 fő, április 1-től van plusz egy fő az összlétszám keretben, 
július 1-től mínusz 3 fő és szeptember 1-től újabb mínusz 1 fő. Az előterjesztést így kell érteni. 
 
Czompó István: Javasolta a rendelet-tervezet szövegének elfogadását és a rendelet megalkotását. 
 

A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
85/2007. (II. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2007. évi 
költségvetéséről szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja, a 68/2007. (II. 22.) Kt. számú, a 
69/2007. (II. 22.) Kt. számú, a 70/2007. (II. 22.) Kt. számú, a 71/2007. (II. 22.) Kt. számú, a 
72/2007. (II. 22.) Kt. számú, a 73/2007. (II. 22.) Kt. számú, a 74/2007. (II. 22.) Kt. számú, a 
75/2007. (II. 22.) Kt. számú, a 76/2007. (II. 22.) Kt. számú, a 77/2007. (II. 22.) Kt. számú, a 
78/2007. (II. 22.) Kt. számú, a 79/2007. (II. 22.) Kt. számú, a 80/2007. (II. 22.) Kt. számú, a 
81/2007. (II. 22.) Kt. számú, a 82/2007. (II. 22.) Kt. számú, a 83/2007. (II. 22.) Kt. számú, a 
84/2007. (II. 22.) Kt. számú módosításokkal 200.000,- Ft-tal az általános tartalékot megemeli. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 



 15 

A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: 
 
3/2007. (II. 23.) Kt. számú rendelet 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2007. évi 
költségvetéséről szóló rendeletét megalkotja. 
 
 
Czompó István: Elmondta, hogy a Településfejlesztési Bizottság, az Oktatási Bizottság, illetve a Szociális 
Bizottság tárgyalta az egész napos iskolai oktatás kérdését. Ismertette határozati javaslatát, mely szerint a 
márciusi testületi ülésre kerüljön kidolgozásra, hogy a 2007/2008-as tanévben a következő első osztály, 
illetve a mostani első osztály egész napos oktatásban részesülhessen. Nem támogatta az Oktatási 
Bizottság azon javaslatát, hogy erről most döntsenek. 
 
 
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
86/2007. (II. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, készüljön előterjesztés a 
márciusi képviselő-testületi ülésre arról, hogy a József Attila Általános Iskola (2490 Pusztaszabolcs, 
Mátyás király u. 14.) az egésznapos oktatással kapcsolatban vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy ki 
tudja-e gazdálkodni saját költségvetéséből a 2007/2008. tanévben az iskolaotthonos oktatás első és 
második évfolyamának indítását. A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt a pénzügyi fedezet 
kidolgozására. 
 
Felelős: Ádámné Farkas Beáta intézményvezető 
Határidő: 2007. márciusi képviselő-testületi ülés 
 
 
Napirend 3. pontja:  

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat mikrotérségi társulás finanszírozhatóságának 
elősegítése 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
 
 
Czompó István: A témát a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
tárgyalta. A Pénzügyi és Igazgatási Bizottság kérésére elkészült egy kimutatás, amely tartalmazza, hogy 
az óradíjak emelése milyen többlet kiadást jelent a gondozottaknál. A táblázat szerint két főnél jelentős 
mértékű lenne az emelés a 300,- Ft, illetve a 400,- Ft díjjal számolva. További befolyásoló tényező lehet 
az is, hogy nemcsak a gondozási díjat kell fizetniük, hanem a közüzemi költségeket is. Ha valaki más 
gondozási formát választ a családtagjának, akkor lényegesen nagyobb összeget kell fizetnie az ellátásért. 
Megkérdezte a Családsegítő Szolgálat vezetőjét, meg tudja-e mondani, hogy a táblázatban felsorolt 
gondozottak közül a családtagja kinek tudna akár minimális szinten is segíteni? 
 
Vezér Ákos: A családtag segíthet, de akkor a gondozásra nincsen szükség és így nem biztos, hogy 
teljesen ki tudják tölteni a gondozónők munkaidejét, ami kedvezőtlenebb irányba is befolyásolhatja a 
végső számokat, illetve azt sem tudják még, hogy az emelt összegek miatt esetleg lemondás történik. 
Megkérdezte, hogy tavaly az összeg ellátott 33 fő volt, idén pedig csak 25 fő? 
 
Dr. Szász Károlyné: Igen, kivéve a három új gondozottat, akik 7, 4, illetve három hónapig vették igénybe 
a gondozást. 
 
Vezér Ákos: Megállapította, hogy történt lemondás, voltak új igények, hiszen változnak az egészségi 
állapotok és a családi körülmények is. 



 16 

Czompó István: Nem arra gondolt, hogy a gondozónők helyett a családtagok végezzék el a gondozást, 
hanem arra, hogy a családtag pénzzel is támogathatná a gondozottat. 
 
Dr. Szász Károlyné: A harmadik számú gondozott, akinek nagy az óraszáma, a lányával lakik, el tudná 
látni, tehát nem igazán lenne rászorulva, de be kell segíteni, mert pszichésen gondozott a lány is. A többi 
gondozottak között van, akinek távol élnek a rokonai, van akinek itt él, de tud olyanról is, akit most a fia 
otthonba akar bevinni saját akarata ellenére. Egy nénit elvisznek otthonba és van egy fő, akinek nagyon 
magas az óraszáma, a szenvedélybeteg öccsével él, mozgáskorlátozott. Nem talált olyant, akit nyugodt 
lélekkel ki lehetne ebből az ellátásból vonni. 
 
Czompó István: A gondozottak között van olyan, akit a hozzátartozója támogatni tudna? 
 
Dr. Szász Károlyné: A 3. számú gondozottnak biztos kiegészítik, mert egy családban élnek, szét se lehet 
vonni. A többit annyira nem ismeri, de van, akiről konkrétan tudja, hogy nem. 
 
Czompó István: Javaslatot kért arra vonatkozóan, hogy ne emeljék, vagy emeljék a díjat és ha emelik, 
akkor milyen mértékben. Megkérdezte a jegyzőtől, ha pl. 300 forintra emelik a díjat, akkor bizonyos 
esetekben lehet-e pozitív diszkriminációt alkalmazni? 
 
Vezér Ákos: Javasolta, hogy a gondozotti óraszám arányában határozzák meg a díjat. Megkérdezte 
Dr. Szász Károlyné intézményvezetőt, hogy mit gondol erről a javaslatról? 
 
Dr. Szász Károlyné: Ez azt jelenti, hogy egy bizonyos kvótán felül kevesebbet kellene fizetni? 
 
Vezér Ákos: Igen. Például havi 10 óra felett már 400,- forintot, havi 20 óra felett már csak 300,- forintot 
fizetnének. 
 
Czompó István: Véleménye szerint, ha lehetséges, akkor azoknál a gondozottaknál, akiknél magas az 
óraszám, ott alkalmazhatnának pozitív diszkriminációt. 
 
Kátai György: Megkérdezte, ha valakinek az állapota miatt ugrásszerűen megnövekszik a gondozási órák 
száma, azt le tudják-e követni majd a díjban? 
 
Dr. Szász Károlyné: A gondozási díjat mindig utólag szedik be és a gondozási napló alapján számolják ki. 
 
Paál Huba: Véleménye szerint nem ez lenne a megoldás, mert aki most alacsony óraszámban veszi 
igénybe a gondozást, az ezután magasabb óraszámot igényel, hogy részesülhessen a kedvezményben. A 
költségek növekednek és ezzel lépést kell tartani a díjakban is. Itt mutatkozott meg az, hogy a többi 
településhez képest nagyobb támogatást nyújtottak a Családsegítő Szolgálatnak, mint amit a 
létszámarányos finanszírozás indokolt volna. Javasolta, hogy a díjat 300,- Ft-ra emeljék és fokozatosság 
elvén szoktassák hozzá az embereket és fel tudják azt is mérni, hogy milyen hatása lesz. Hiába emelik 
meg a díjat jelentős mértékben, ha a gondozottak lemondják a szolgáltatást, emiatt nem veszik igénybe, 
mert akkor gyakorlatilag nem csináltak semmit, a bevétel nem fog növekedni. 
 
Czompó István: Megjegyezte, ha az emelés miatt sokan visszamondják a gondozást, akkor az is 
felvetődik, hogy valóban rászorultak-e eddig? Feltételezi, hogy a magas óraszámot igénybevevő 
gondozott rá van szorulva a szolgáltatásra, ezért inkább a pozitív diszkriminációt alkalmazását tartaná 
célravezetőnek. 
 
Dr. Szász Károlyné: Megjegyezte, a rászorultság tág fogalom, nem mindig azt jelenti, hogy a gondozottat 
ki kell szolgálni, vagy mozgásában korlátozott. Nagyon nehéz behatárolni, hogy ki rászorult és ki nem. 
Van olyan, aki érzelmileg kötődik a gondozónőhöz, ezért veszi igénybe a lehetőséget és lehet, hogy 
nagyon összegű díj esetén sem fogja lemondani. 
 
Szajkó János: Osztotta a jegyző és a polgármester véleményét, ezért 10 óráig 400,- forintot, 10 óra felett 
pedig 300,- forintot határozna meg. Ebben a díjban már figyelembe vehetik a költségek kigazdálkodását, 
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de a szociális érzékenységet is. Véleménye szerint kötelessége a hozzátartozónak, hogy támogassa a 
családtagját. 
 
Vezér Ákos: Egy másik ponttal kapcsolatban megkérdezte az intézményvezetőtől, hogy a gyermekjóléti 
szolgálat létszámának csökkentésével kapcsolatban a Molnár úrral tudott-e beszélni? 
 
Dr. Szász Károlyné: Nem beszélt, de az ellenőrzéskor felvetette, azt mondták, hogy utánanéznek. 
 
Vezér Ákos: Felhívta a figyelmet, hogy január 1. óta a költségszámítás a jogszabály szerint kötelessége 
lenne a képviselő-testületnek és 888,- forintig lehetne megállapítani, amely a kiindulási, tárgyalási alap. A 
polgármester által elmondottakkal összefüggésben javasolta, hogy 5 óráig 500,- forint, 10 óráig 400,- 
forint, 15 óráig 350,- forint, 15 óra felett 300,- forint legyen a díj. 
 
Czompó István: Ismertette a javaslatokat, melyek szerint nem emelnek díjat, vagyis marad a régi, vagy 
300,- Ft-ra, vagy 400,- Ft-ra emelik, illetve 5 óráig 500,- Ft-ot, 10 óráig 400,- Ft-ot, felette pedig 300,- Ft-
ot állapítanak meg. 
 
Szajkó János: Javasolta, hogy 10 óráig 400,- Ft legyen, 10 óra felett pedig 300,- Ft. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 8 nem szavazattal és 0 tartózkodással a javaslatot elutasította: 
 
87/2007. (II. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint a 
házi segítségnyújtás gondozási díját 2007. év folyamán 300,- Ft/óra összegben állapítsa meg. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület 0 igen, 13 nem szavazattal és 0 tartózkodással a javaslatot elutasította: 
 
88/2007. (II. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint a 
házi segítségnyújtás gondozási díját 2007. év folyamán 400,- Ft/óra összegben állapítsa meg. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
89/2007. (II. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat mikrotérségi társulás finanszírozhatóságának elősegítésére a házi segítségnyújtás gondozási 
díját 2007. év folyamán az alábbiak szerint emeli: 

- 5 óráig 500,- Ft/óra, 
- 6-10 óráig 400,- Ft/óra, 
- 11 órától 300,- Ft/óra. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet módosítását terjessze be. 
 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
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Czompó István: Ismertette a határozati javaslatot, mely szerint a képviselő-testület a pusztaszabolcsi 
telephely gyermekjóléti szolgáltatási feladataira 2007-2008. vonatkozásában 1 fővel csökkenteni kívánja 
(nyugdíjazás, működési engedély módosítás). 
 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
90/2007. (II. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat (2490 Pusztaszabolcs, Magyar u. 6.) mikrotérségi társulás finanszírozhatóságának elősegítésére 
Pusztaszabolcsi telephely gyermekjóléti szolgáltatás feladataira 2007-2008. év vonatkozásában 1 fővel 
(nyugdíjazás, működési engedély módosítás) csökkenteni kívánja. 
A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt, hogy az előkészületeket tegye meg és tájékoztassa a 
Képviselő-testületet a megvalósíthatóság lehetőségeiről, illetve akadályairól. 
 
Felelős: Dr. Szász Károlyné intézményvezető 
Határidő: azonnal 
 

Czompó István: Ismertette a határozati javaslatot, mely szerint a képviselő-testület megerősíti és 
felgyorsítja a szolgálat épületének felújítását, a funkció áthelyezését más épületbe. 
 
Kátai György: Javasolta a határozati javaslat módosítását úgy, hogy megerősíti az épület felújítását, vagy 
a funkció áthelyezését más épületbe. 
 
Czompó István: Szavazásra bocsátotta a módosított határozati javaslatot. 

 
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
91/2007. (II. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat (2490 Pusztaszabolcs, Magyar u. 6.) mikrotérségi társulás finanszírozhatóságának elősegítésére 
megerősíti és felgyorsítja a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítását, vagy a funkció 
áthelyezését más épületbe. 
 
Felelős: Dr. Szász Károlyné intézményvezető 
Határidő: folyamatos 
 

Czompó István: Ismertette a határozati javaslatot, mely szerint a képviselő-testület felkéri az 
intézményvezetőt, hogy munkaszervezési intézkedésekkel javítsa a jelenlegi költségvetési törvény szerint 
irányadó mutatószámokat a házi segítségnyújtás esetében. 

 
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
92/2007. (II. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat (2490 Pusztaszabolcs, Magyar u. 6.) mikrotérségi társulás finanszírozhatóságának elősegítésére 
felkéri az intézményvezetőt, hogy munkaszervezési intézkedésekkel javítsa a jelenlegi költségvetési 
törvény szerint irányadó mutatószámokat a házi segítségnyújtás esetében. 
 
Felelős: Dr. Szász Károlyné intézményvezető 
Határidő: folyamatos 
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Napirend 4. pontja:  
A szociális ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
 

Czompó István: Az előterjesztést tárgyaló bizottságok javasolták a rendelet-tervezet szövegének 
elfogadását és a rendelet megalkotását. 

 
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
93/2007. (II. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátások helyi rendszeréről 
szóló 8/2006. (III. 31.) Kt. számú rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja. 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
 

A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: 
 
4/2007. (II. 23.) Kt. számú rendelet 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátások helyi rendszeréről 
szóló 8/2006. (III. 31.) Kt. számú rendeletének módosításáról szóló rendeletét megalkotja. 
 

Napirend 5. pontja:  
Megállapodások kötése közüzemi szolgáltatókkal 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 

Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, a Településfejlesztési Bizottság és a 
Szociális is Egészségügyi Bizottság tárgyalta. Mindhárom bizottság javasolta a határozati javaslat 
elfogadását. 

 
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
94/2007. (II. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dél-dunántúli 
Gázszolgáltató Zrt-vel (7626 Pécs, Búza tér 8/a.), az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt-vel (7626 
Pécs, Rákóczi u. 73/B.), a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-vel (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) és a 
Vertikál Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt-vel (8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.) határozatlan időre 
megállapodást köt lakossági adósságkezelési szolgáltatásra vonatkozóan. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közüzemi szolgáltatókkal kösse meg a 
megállapodásokat a melléklet szerint. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Napirend 6. pontja:  
Beszámoló a tanköteles tanulók egyeztetéséről 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

 
Czompó István: A témát az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság és a Pénzügyi és Igazgatási 
Bizottság tárgyalta és javasolták a határozati javaslat elfogadását. 
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A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
95/2007. (II. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a tanköteles tanulók egyeztetéséről szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
Napirend 7. pontja:  

Együttműködési megállapodás tervezete 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
 
Czompó István: Köszöntötte Horváth Józsefet, az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Pusztaszabolcsi 
Szervezetének vezetőjét. 
Elmondta, hogy az előterjesztést tárgyaló bizottságok javasolták a megállapodás megkötését. 
 
 
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
96/2007. (II. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos 
feladatok ellátására, valamint az ehhez szükséges támogatási feltételek módjára együttműködési 
megállapodást köt az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesülettel (1012 Budapest, Logodi u. 22-24., 
adószám: 19012470-1-41) az előterjesztés szerint. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést aláírja. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Napirend 8. pontja:  

Támogatási kérelem a református egyház ingatlanának gázcsonkkal történő ellátásához 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
 
Czompó István: Elmondta, hogy a napirendi pont tárgyalásához meghívott lelkész asszony nem tud részt 
venni az ülésen, mert a mai iváncsai közmeghallgatáson kell jelen lennie. A kérelem kedden délután 
került benyújtásra, így azt csak a Településfejlesztési Bizottság tudta megtárgyalni. Szajkó János 
képviselő, aki a gázmű társulat intéző bizottságának tagja volt, határozottan emlékszik az intéző bizottság 
azon ígéretére, amely szerint mindkét egyház ingatlanára beviszik a gázcsonkot, de az csak a katolikus 
egyház esetében megtörtént, a református egyháznál nem. Tudomása szerint a bekötés összege most  
53 ezer forint körül van. Javasolta, hogy az önkormányzat rendelje meg és fizesse ki a gázcsonk bevitelét. 
 
Vezér Ákos: Javasolta, hogy most döntsenek a megvalósítás utáni térítésmentes átadásról is. 
 
Czompó István: Ismertette határozati javaslatát, mely szerint az önkormányzat saját költségén bevezeti az 
ingatlanra a gázcsonkot és azt a megvalósulás után térítésmentesen a református egyház tulajdonába adja. 
 
 
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 



 21 

 
97/2007. (II. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Református Lelkészi 
Hivatal (2454 Iváncsa, Fő u. 124., képviseli: Jakab Erika református lelkész) kérelmére a pusztaszabolcsi 
református templom fűtésének megvalósításához szükséges gázcsonk kiépítését megrendeli és annak 
költségét kifizeti a költségvetés általános tartaléka terhére. 
A Képviselő-testület a kiépítés megvalósulása után a gázcsonkot térítésmentesen a református egyház 
tulajdonába adja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a költségvetési rendelet módosításának beterjesztésére. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Napirend 9. pontja:  

Fogorvos beszámolója és szerződésmódosítási kérelme 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
 
Czompó István: Elmondta, dr. Óvári Péter fogorvos jelezte, hogy családi okok miatt nem tud részt venni 
az ülésen. A fogorvos véleménye szerint nincs igazán értelme az OEP-pel finanszírozási szerződést kötni 
és szinte kilátástalan a helyzete. Javasolta neki, hogy erről a problémáról majd később tárgyaljanak a 
háromoldalú szerződés figyelembevételével. Az egyik határozati javaslat a beszámoló elfogadásáról, a 
másik pedig a telephely, illetve a rendelési idő változása miatti szerződés-módosításról szól. 
 
Vezér Ákos: Amikor a kérelmet megkapták, akkor felhívta a doktor urat, aki elmondta, rövid időn belül 
lehetetlenné válik a rendelés, mert a vizitdíj kiszámolt összegével csökkentették a TB finanszírozást, 
aminek a problémájáról szól a kérelem 2. pontja. Véleménye szerint ez egy kicsit túlzás. 
 
 
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
98/2007. (II. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gingiva Fogorvosi Bt. (2490 
Pusztaszabolcs, Széchenyi I. u. 13. 2/2., képviseli: dr. Óvári Péter) elmúlt évi tevékenységéről készített 
beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
99/2007. (II. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a fogorvosi alapellátási kötelezettség 
átvállalására és a szolgáltatás nyújtására 2003. május 29-én megkötött és 2004. október 1-jén módosított 
megállapodását a Gingiva Fogorvosi Bt-vel (2490 Pusztaszabolcs, Széchenyi I. u. 13. 2/2., képviseli: dr. 
Óvári Péter) az előterjesztés szerint módosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításról szóló megállapodást aláírja. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 10. pontja:  
Javaslat lakásbérleti díjak változtatására 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
 
 
Vezér Ákos: Elmondta, néhány ingatlan esetében kiderült, hogy a bérlők által fizetendő díj az 
önkormányzat által fizetett közös költség miatt vagy nagyon alacsony, vagy az önkormányzatnak többe 
kerül a bérlő ott lakása, mint a lakást lakó bérlőnek a lakáshasználata. Úgy gondolja, hogy ezen 
változtatni kellene a bérleti díj emelésével és azzal, hogy az önkormányzat a továbbiakban nem vállalná a 
közös költség fizetését. 
 
Czompó István: A Településfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és javasolták a rendelet-tervezet szövegének elfogadását és a rendelet megalkotását. 
 
 
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
100/2007. (II. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakásrendeletek hatályon kívül 
helyezéséről és az önkormányzati lakások bérleti díjának meghatározásáról szóló többször módosított 
18/2001. (VIII. 31.) Kt. számú rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja. 
 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: 
 
5/2007. (II. 23.) Kt. számú rendelet 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakásrendeletek hatályon kívül 
helyezéséről és az önkormányzati lakások bérleti díjának meghatározásáról szóló többször módosított 
18/2001. (VIII. 31.) Kt. számú rendeletének módosításáról szóló rendeletét megalkotja. 
 

Czompó István: Javasolta a Településfejlesztési Bizottság azon javaslatának elfogadását, mely szerint az 
önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díja évente kerüljön felülvizsgálatra. 

 
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
101/2007. (II. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati 
tulajdonú lakások bérleti díja évente kerüljön felülvizsgálatra. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Napirend 11. pontja:  

Ultrahang diagnosztikai szolgáltatás működtetése 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
 
Czompó István: A témát tárgyaló Szociális és Egészségügyi Bizottság és a Pénzügyi és Igazgatási 
Bizottság javasolta a határozati javaslat elfogadását. 
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A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
102/2007. (II. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pusztaszabolcson 
ultrahang diagnosztikai szolgáltatást működtet térítésmentes magánrendelésként 2007. január 1-től 
2007. december 31-ig. A szolgáltatást a Kulcsi Kistérségi Egészségügyi Központ (2458 Kulcs, 
Rákóczi u. 139.) végzi havi bruttó 100.000,- Ft értékig. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szolgáltatásra vonatkozó megállapodást a 
Kulcsi Kistérségi Egészségügyi Központtal kösse meg az előterjesztés szerint. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Napirend 12. pontja:  

Szolgáltatási szerződés 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
 
Czompó István: Elmondta, a szerződés-módosításra azért lenne szükség, mert egyrészt megváltozott a cég 
neve, cégjegyzékszáma és adószáma, másrészt a lakók kérelmezték, hogy az átalánydíj helyett havonta 
olvassák le az órákat és havonta fizessenek. 
Bizottsági ülésen már elmondta, hogy márciusban szeretne falugyűlést tartani a felsőcikolai lakosoknak a 
víz problémájával kapcsolatban. A kialakult helyzet sokáig nem tartható és szükség lenne arra, hogy a 
lakosok hozzáállása megváltozzon, mert 70 %-uk nem fizeti ki a vízdíjat. 
Ha az önkormányzat csak arra törekszik, hogy a kötelező feladatát teljesítse, akkor a lakosok részére csak 
ivóvizet biztosít, de akkor a lakók nem tudnának pl. tisztálkodni, vagy mosni. Ezt nem szeretné, de akkor 
a lakóknak is figyelembe kellene venni, hogy kötelezettségük is van, nemcsak joguk. 
 
 
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
103/2007. (II. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Agárdi Farm Kft-vel 
(8111 Seregélyes Elzamajor) szolgáltatási szerződést köt Felsőcikola puszta ivóvízellátása céljából. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére az előterjesztés szerint. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
Napirend 13. pontja:  

Kérelem emléktábla készítésének támogatására 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
 
Czompó István: Az előterjesztést tárgyaló bizottságok egyetértettek a határozati javaslat elfogadásával, de 
a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság javasolta kiegészíti azzal, hogy kegyeleti okokból nem támogatják a 
kérelmet. 
 
 
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 



 24 

 
104/2007. (II. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Madarász Károly volt 
általános iskolai tanulók nevében benyújtott, emléktábla készítésének támogatásával kapcsolatos kérelmét 
kegyeleti okokból nem támogatja. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Napirend 14. pontja:  

Tájékoztató a településen megrendezésre kerülő fogyókúra programról 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

 
 
Czompó István: A témát a Szociális és Egészségügyi Bizottság és a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság 
tárgyalta és javasolták a határozati javaslat elfogadását. 
 
 
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
105/2007. (II. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Pannon Lapok 
Társasága Kiadói Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u. 12.) szervezésében a településen megrendezésre 
kerülő fogyókúra programmal kapcsolatos tájékoztatót. 
 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
Napirend 15. pontja:  

A Szabolcs Vezér Gimnázium fűtésrendszerének felújítása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
 
Czompó István: Elmondta, hogy a költségek azon részéről kell dönteniük, amelyet a biztosító által fizetett 
kártérítés összege nem fedez. A határozati javaslat elfogadásával a vállalkozónak ki tudják fizetni a 
számlát. 
 
Csányi Kálmán: Az infrastruktúra állapota negyven éves és ez jelzi, hogy előfordulhatnak hasonló 
problémák. A felújításnak az egyik részét a biztosító fizeti, a másik részét pedig az önkormányzat 
finanszírozná. 
 
 
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
106/2007. (II. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Szabolcs Vezér Gimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14-20.) fűtésrendszerének 
felújításához. A felújítási költség fedezete a biztosító által megfizetett kártérítési összeg. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a költségvetési rendelet módosításának beterjesztésére. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
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A Képviselő-testület ülése 19.10 órakor – a 16-17. napirendi pontok tárgyalásának idejére – zárt üléssel 
folytatódott. 
 
19.12 órakor a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. 
 

K. m. f. 
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jegyző 

Zsuffa Tünde Ádám László 
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