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Jegyzőkönyv 

 
Készült Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2007. június 28-án 16.15 órakor 
a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.) 

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

Nemes László, Paál Huba, Szajkó János, Zsuffa Tünde – képviselők 

Meghívottak: Vezér Ákos jegyző 
 Bartókné Piller Magdolna Zsiráf Óvoda vezetője 
 Mihalekné Bartók Mária Manóvár Óvoda vezetője 
 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 9 fő megjelent. Elmondta, hogy Kátai György és Szőke Erzsébet 
képviselő távolmaradását jelezte. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Ádám László és Czöndör Mihály 
képviselőket. 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
280/2007. (VI. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Ádám László és Czöndör Mihály 
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Czompó István: Ismertette napirend-tervezetét. Javasolta, hogy a 16. napirendi pont a „Javaslat 
lakásbérleti jogviszony megújítására”, illetve a 17. napirendi pont az „Értesítés gazdasági eseményről” 
című előterjesztés legyen és mindkettőt zárt ülésen tárgyalják. 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
281/2007. (VI. 28.) 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 
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Napirend 1. pontja:  
Beszámoló a közterület-felügyeletről 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 2. pontja:  

Tájékoztató a parlagfű elleni védekezéssel kapcsolatos önkormányzati tevékenység 
lehetőségéről 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 3. pontja:  

A József Attila Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

Napirend 4. pontja:  
Közös igazgatású oktatási, nevelési intézmény létrehozása 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 5. pontja:  

Javaslat óvodai csoportlétszámok emelésére 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 6. pontja:  
A Gyermekjóléti Szolgálat ellenőrzése 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 7. pontja:  

Tájékoztató a nyári gyermekétkeztetésről 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

Napirend 8. pontja:  
2007. év II. félévi munkaterve 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 9. pontja:  

Javaslat az elismerő címek alapításáról szóló rendelet módosítására 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

Napirend 10. pontja:  
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 11. pontja:  

Mentőállomás udvarának térburkolása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 12. pontja:  
Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 13. pontja:  

Érbeteg-Szűrő Program 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 14. pontja:  
Dr. Ander Klára háziorvos kérelme 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 15. pontja:  

Tulajdonszerzés a víz- és csatornaszolgáltatónál 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Zárt ülés: 
Napirend 16. pontja:  

Javaslat lakásbérleti jogviszony megújítására 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 17. pontja:  
Értesítés gazdasági eseményről 

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

 
 
Czompó István: Június 1-jén a József Attila Általános Iskolában, illetve a Zsiráf Óvodában, 2-án pedig a 
Manóvár Óvodában vett részt a Pedagógusnap alkalmából rendezett ünnepségen. 2-án volt a Kutyabarát 
Klub 15 éves jubileuma alkalmából rendezett verseny. 6-án kereste fel az Eurowind jogutódjának, a 
Csabawindnek a képviselője és megismételték a három éve is elmondott ígéreteiket, vagyis, hogy gyorsan 
szeretnének szélerőmű parkot építeni. Véleménye szerint a területfoglalás a legfőbb szempont, nem pedig 
a szélerőművek mielőbbi elkészítése. Ugyanezen a napon volt egy honosítás is. 7-én volt a Violin 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény évzáró gálaműsora. 11-re virradóra a Dózsa Gy. út és a Mária utca 
sarkán található trafóból leengedték az olajat, így hosszabb ideig nem volt áram azon a környéken. 11-én 
és 12-én megérkezett a kisiratosi polgármester és alpolgármester. Elvitték a Staufenberg és 
Pusztaszabolcs között létrejött megállapodást tanulmányozásra. Azóta már telefonált a kisiratosi 
polgármester, hogy nekik megfelelő a megállapodás és megköthetik, amennyiben a pusztaszabolcsi 
képviselő-testület is hozzájárul. A megállapodás aláírására július 21-én kerülne sor Kisiratoson, az 
eseményre 5-6 főt várnak. Javasolta, hogy a bizottsági elnökök és a polgármester utazzon. 16-án részt vett 
az alpolgármesterrel, illetve néhány képviselővel a József Attila Általános Iskola ballagásán. Délután 
került sor a Csipesz Ifjúsági Egyesület első rendezvényére, amely - információi szerint - jól sikerült. 
Kérte, hogy a vitafórumon feltett kérdéseket küldjék meg részére, mert válaszolni fog rá. 18-án volt a 
Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, 19-én az Oktatási, 
Közművelődési és Sport Bizottság, 20-án a Településfejlesztési Bizottság ülése. 19-én felkereste 
Komáromy Lóránt gyógyszerész, mivel az újfaluban is szeretne egy gyógyszertárat nyitni. 21-én reggel 
zajlott a kistérségi polgármesterek és jegyzők értekezlete, amelyet azért hívtak össze, mert a megyében a 
kistérségek közül ez az egyetlen olyan, ahol még nem valósult meg valamilyen strukturális intézményi 
összevonás, vagy együttműködés. Elhangzottak ezzel kapcsolatban vélemények, illetve a Velencei 
Kistérség munkaszervezet vezetője tájékoztatta a jelen levőket, hogy ott hogyan működik ez az 
intézményrendszer. A tájékoztató befejezése után került sor a kistérségi társulási ülés. Ugyanezen a napon 
volt a József Attila Általános Iskola évvégi értékelő értekezlete, amelyen nem tudott részt venni. 
Elmondta még, hogy a Pusztaszabolcsi Sport Club 20-án második lett a megyei másodosztályban, de 
mivel a későbbi osztályozó mérkőzést megnyerte, így a megyei első osztályba jutott. 
Kérte a képviselőket, mondják el véleményüket a Kisiratossal kötendő megállapodásról. 
 
Paál Huba: Szerinte korábban már döntöttek arról, hogy kívánatosnak tartják a kisiratosi kapcsolat 
létrehozását és továbbfejlesztését, ezért a megállapodás megkötése nem lehet kérdés. Egyetértette a 
javaslattal, hogy a bizottsági elnökök és a polgármester képviselje az önkormányzatot. 
Elmondta, hogy tegnap Vasváron egy önkormányzati konferencián vett részt, ahol előadást tartott a 
megye szerepéről, jövőjéről. Ezen a konferencián többen tartottak előadást a kistérségek működéséről is. 
Elhangzott, hogy például Zala megyében és Vas megyében nagyon sok kistelepülés van, amelyek 
gyakorlatilag nem tudnak együttműködni, szinte olyan településeket hoztak össze, amelyeknek semmi 
kapcsolata nincs egymással. 
Felkérték, hogy vegyen részt annak a bizottságnak a munkájában, amely az önkormányzati törvény 
kistérségekkel kapcsolatos módosítását készítené el. 
Megdöbbentette az, hogy a létrejött kistérségi munkaszervezeteknek a létszáma és költségvetése 
többszöröse egy megyei önkormányzati költségvetésnek és létszámnak. Véleménye szerint egy hatékony 
közigazgatás kialakításához át kell gondolni, mert lehetetlen állapot, hogy többe kerül egy olyan 
szervezet, amely rosszul, vagy egyáltalán nem működik. 
Elmondta, hogy részt kíván venni bizottság munkájában és ehhez kérte a polgármester és az 
alpolgármester segítségét. 
 
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy június 12-én részt vett a Fejér Megyei Közgyűlés által szervezett 
szakmai napon, amelyen a megye annak a lehetőségét kereste, hogy hogyan tudna ezekben a 
társulásokban megyei fenntartóként részt venni. Keresik azokat a kapcsolódási pontokat, amelyek a 
kistérséggel, vagy a kistérségen belül levő településekkel működnek. A legfontosabb érvük az volt, hogy 
megítélésük szerint ott megvannak azok a szakmai ismeretek és szakmai gyakorlatok, amelyek az egyes 
speciális intézmények működéséhez szükségesek. Érdemes lenne azon elgondolkodni, hogy hogyan, 
miképpen tudna együttműködni az Adonyi Kistérség és a Fejér Megyei Önkormányzat. 
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Kisiratossal kapcsolatban egyetértett a Paál Huba képviselő által elmondottakkal és elmondta, hogy az 
Oktatási Bizottság elnökeként szívesen részt vesz a találkozón. 
 
(Filotás József képviselő 16.33 órakor megérkezett, a létszám 10 fő.) 
 
Czompó István polgármester kérte a két képviselő-testületi ülés közötti időszak eseményeiről készült 
tájékoztató tudomásulvételét. 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
282/2007. (VI. 28.) 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 
 
 
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy június 1-jén a Pedagógusnap alkalmából a Szabolcs Vezér Gimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium tanulói tartották a műsort a megyei fenntartású intézmények számára a 
megyeházán. 
Jelezte, hogy a középiskolában a fűtésrendszerrel újabb problémák adódtak, amelynek a feltárásán 
dolgoznak a munkatársai. Attól tart, hogy esetleg a hosszú folyosó kiváltásáról lesz szó. 
 
Paál Huba: Megérkezett a Közigazgatási Hivatal észrevétele, mellette olvasható Csányi Kálmán képviselő 
kommentárja. Javasolt, ha a későbbiekben valakinek hasonló aggálya lesz, akkor beszéljék meg, erre 
megvannak a megfelelő fórumok. Ne járassák le a képviselő-testületet, mert a válasz elég megszégyenítő 
magára a képviselő-testületre nézve is. 
 
Szajkó János: Bizottsági ülésen már felmerült a községben az elektromos hálózathoz közel levő fák 
kérdése, de szeretné, ha előtérbe kerülne, hogy a Kossuth utcánál lévő 550 kV-os vezeték hozzáér a 
tetőhöz, amikor fúj a szél. Igaz, hogy magántulajdonban van az ingatlan, de fennáll a balesetveszély, ezért 
azt jelezzék az e.on felé. 
 
Paál Huba: Elmondta, hogy a Bisztró tevékenysége ismét kívánnivalót hagy maga után, mert hajnalig 
randalíroznak, hangoskodnak és csikorgatják az autók gumiját. Javasolta, hívják fel erre a rendőrök, 
illetve a polgárőrök figyelmét is, hogy ezt a környéket egy kicsit intenzívebben tartsák szemmel. 
 
Czompó István: Megköszönte Csányi Kálmán képviselő tájékoztatóját és javasolta, minél előbb találják 
meg a fűtésrendszer hibáját, hogy még a fűtési szezon előtt ki tudják javítani. 
A Bisztróban múlt héten ünneplés volt amiatt, hogy a Pusztaszabolcsi Sport Club bejutott a megyei első 
osztályba. Felhívja a figyelmét a rendőröknek és a polgárőröknek erre a környékre. 
Az elektromos vezetékkel kapcsolatban jelzik az e.on felé, hogy életveszély áll fenn, de mivel 
magánterületről van szó, ezért a lakónak kell intézkedni annak megszüntetése érdekében. 
 
Szajkó János: Az elhangzottakat kiegészítette azzal, hogy a temetőben egy fa ága van a vezetők 
közelében. 
 
Czompó István: Ennek megoldása az önkormányzat feladata, ami viszont nem kis költséggel jár majd. 
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Csombók Pál: Információja szerint az említett lakó érdeklődött már az e.onnál, de nem tudja vállalni, 
mivel több mint százezer forintjába kerülne. Javasolta, hogy a két problémát együtt kezeljék, így ha 
kivonulnak, akkor a lakónak kevesebbe kerülne. 
 
Czompó István: Sajnálatát fejezte ki, hogy Ádámné Farkas Beáta, a József Attila Általános Iskola volt 
igazgatója nem tudott jelen lenni az ülésen, mivel szerette volna megköszönni a munkáját. Sajnálja, hogy 
így alakult a helyzet és bízik abban, hogy a helyzet miatti lelki problémája megoldódik. Kérte Ádám 
László képviselőt, hogy az elmondottakat tolmácsolja feleségének. 
Tájékoztatásul elmondta, hogy jövő héten szombaton lesz Adonyban a kistérségi miniexpo, amelyen 
elsősorban az intézmények mutatkoznak be, illetve néhány civil szervezet. A program szervezésének 
felelőse az alpolgármester lesz. Kérte, hogy akinek ideje engedi, jelenjen meg a rendezvényen. A 
szombati napon minden településről különböző civil szervezetek mutatkoznak be, vasárnap lesz az 
ünnepélyes ceremónia. 
 
(Zsuffa Tünde képviselő 16.43 órakor megérkezett, a létszám 11 fő.) 
 
 
Napirend 1. pontja:  

Beszámoló a közterület-felügyeletről 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

 
 
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a Településfejlesztési Bizottság 
tárgyalta, mindkettő javasolta a beszámoló elfogadását. Elmondta, hogy nem igazán érti a Pénzügyi és 
Igazgatási Bizottság 142/2007. (VI. 18.) PüIB számú határozatát. 
 
Csányi Kálmán: Elmondta, egy lakó jelezte, hogy a Sport utcai üzletek és a parkoló közötti részen nem 
tud kialakulni szép gyep, mert a zöldségárusok ezen a területen árusítanak. Kérte, találjanak megoldást 
arra, hogy például az árusok autóval ne állhassanak erre a területre. 
Megkérdezte, hogy egy építkezés milyen hosszú ideig tart, mert tud olyan helyet, ahol már három éve kint 
van az utcán a fel nem használt cserép szépen befóliázva, miközben a ház már felépült. Ugyanezen a 
helyen a járdát az építkezés miatt feltörték, tönkretették. Érdeklődött a közterület-felügyelőnél, aki azt 
mondta, hogy az építkezés idején ezzel nem kell foglalkozni, de már több mint három éve tart ott is az 
építkezés. Megkérdezte, hogy ez ügyben van-e valamiféle elfogadott, kialakított konszenzus? 
 
Czompó István: Konszenzus nincs, rendelet sincs arra vonatkozóan, hogy egy építkezés mennyi ideig 
tarthat. 
 
Paál Huba: A Pénzügyi Bizottság azt szerette volna, hogy azokban az esetekben, amikor az ingatlan 
tulajdonosának fizikai állapota, vagy szociális helyzete miatt indokolt, szükséges, ott az önkormányzat 
oldja meg az árok rendben tartását. Véleménye szerint ez nem lenne precedens értékű és nem várja majd 
mindenki, hogy az önkormányzat tegye rendbe az árkokat. Erről a Szabolcs Híradóban, vagy a Szabolcs 
Magazinban tájékoztathatnák a lakosokat. Ezzel a megoldással elősegítenék a vízelvezető árokrendszer 
működőképességét. A közterület-felügyelő ismeri a faluban lakókat, azok helyzetét, ezért, ha szükséges, 
akkor az idős, beteg, ráadásul kisnyugdíjasoknak segítséget nyújthatna az önkormányzat. Véleménye 
szerint nem jelentene problémát annak megállapítása, hogy hol indokolt a segítség. 
 
Czompó István: A bizottsági ülésen is elmondta, valóban látszik, ha valaki beteg, de azt nem tudhatják, ha 
van-e olyan hozzátartója, aki meg tudná oldani a közterület rendben tartását. Előfordulhat, hogy aki eddig 
a hozzátartozója helyett elvégezte ezt a feladatot, majd ezután arra vár, hogy az önkormányzat megoldja. 
Nem tudná felvállalni annak eldöntését, hogy ki a rászoruló és ki nem. Azzal egyetért, hogy mindezt a 
település érdekében tennék meg. 
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, illetve a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság javaslatát. 
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A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
283/2007. (VI. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a közterület-felügyelő 
beszámolóját az elmúlt évi felügyeleti munkáról. 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
 

A Képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazattal és 5 tartózkodással a javaslatot elutasította: 
 
284/2007. (VI. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a Pénzügyi és Igazgatási 
Bizottság azon javaslatát, mely szerint amennyiben a közterület telek felé eső részének gondozása a 
tulajdonos akár szociális, akár fizikai állapota miatt nem valósítható meg a Képviselő-testület hatalmazza 
fel a polgármestert és a jegyzőt, hogy a közterület-felügyelő felmérése alapján az ilyen esetekre találjanak 
megoldást a segítség nyújtására. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Napirend 2. pontja:  
Tájékoztató a parlagfű elleni védekezéssel kapcsolatos önkormányzati tevékenység 
lehetőségéről 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

 
Czompó István: Megadta a szót Vezér Ákos jegyzőnek, a napirendi pont előterjesztőjének. 
 
Vezér Ákos: Elmondta, hogy az egyik bizottsági ülésen az amerikai szövőlepkével kapcsolatban hangzott 
el kérdés. A jogszabály szerint a károsítók elleni védekezés kategóriájába tartozik a szövőlepke elleni 
védekezés is, ezért az ingatlantulajdonosnak ez ugyanolyan kötelessége, mint a parlagfű- és a gyom elleni 
védekezés. Lehetőség van fertőzött terület esetében a közérdekű védekezés elrendelésére, ami nem a 
parlagfüves viszonylag gyors végrehajtás, hanem hosszadalmasabb. Egyedüli problémát a megítélés 
okozhat, mert nem rendelkeznek a megfelelő szakértelemmel. A közterület-felügyelő figyelni fog erre és 
fellép ellene, ha nagyon fertőzött ingatlannal találkozik belterületen. 
 
Jakus János: Megköszönte a jegyző tájékoztatóját. Tájékoztatásul elmondta, a napokban jelent meg a hír, 
hogy a parlagfű elleni védekezés keretében a büntetés mértékét 5 millió forintra emelték meg. 
 
Csombók Pál: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az ÁNTSZ parlagfű elleni védekezéssel kapcsolatos 
pályázatára több pusztaszabolcsi civil szervezet is pályázatot nyújtott be. Tudomása szerint eddig egy 
pályázat volt sikeres. 
 
Czompó István: Az előterjesztést tárgyaló bizottságok javasolták a határozati javaslat elfogadását. 
 

A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
285/2007. (VI. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a közterület-felügyelő 
tájékoztatóját a parlagfű elleni védekezéssel kapcsolatos önkormányzati tevékenység lehetőségéről. 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
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Napirend 3. pontja:  
A József Attila Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
 
 
Czompó István: Az előterjesztést három bizottság tárgyalta. Megadta a szót Vezér Ákos jegyzőnek, a 
napirendi pont előterjesztőjének. 
 
Vezér Ákos: A bizottsági üléseken osztották ki a végleges alapító okirat módosítás, mert egy kisebb 
kiegészítés történt benne, illetve bekérték az iskolából a véleményeket. Felmerülhet esetleg az intézményi 
hálózatfejlesztési és üzemeltetési terv kérdése, illetve a megyei önkormányzat szakvéleménye, illetve 
külön szakértői szakvélemény kérdése is, ugyanis a közoktatási törvény jelenleg az intézmény 
átszervezést túlzottan bebiztosította. Ilyen vélemények bekérése - bizonyos jogértelmezések szerint - nem 
mindegyik esetben szükséges, de lehetnek ilyen esetek is. Ennek ellenére javasolta, hogy az iskola 
véleményével együtt a módosítást fogadják el, mert nem olyan mértékű módosítások ezek, - nem 
tevékenységi kör szűkítések -, amelyek indokolnák, hogy nagyon hosszadalmas eljárást folytassanak le. 
Ha esetleg valami probléma lenne belőle, akkor kénytelenek lesznek komoly költségeket fordítani erre is. 
 
(Nemes László képviselő 17.01 órakor megérkezett, a létszám 12 fő.) 
 
Czompó István: Véleménye szerint, mivel egy szakértői vélemény nem kötelezi az önkormányzatot 
semmire, ezért fölösleges lenne erre pénzt költeni. Nem tudja, hogy a megyei önkormányzatnak van-e 
Pusztaszabolcsra vonatkozó terve, de persze véleményt mondhat. 
 
Csányi Kálmán: Örül annak, hogy az intézmény tevékenységeinél vannak szakfeladat számok, mert látott 
olyan intézményi tevékenységi felsorolást néhány hónappal korábban, ahol ezek a szakfeladat számok 
nem szerepeltek. Felhívta a figyelmet arra, hogy hétfőn elfogadták a közoktatási törvény módosítását, ami 
miatt újra meg kell beszélniük, hogy milyen pénzügyi feltételekkel tudják megvalósítani az iskola 
otthonos oktatást. Ennek ellenére elfogadta és támogatta az alapító okirat módosítását. 
 
Czompó István: Az előterjesztést tárgyaló bizottságok javasolták a határozati javaslat elfogadását. A 
Pénzügyi és Igazgatási Bizottság javasolta, hogy változtassák meg a szakfeladati számokkal felsorolt 
tevékenységek sorrendjét. Egyetértett a módosítással. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot 
kiegészítve a bizottság által javasolt módosítással. 
 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
286/2007. (VI. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat fenntartásában lévő 
József Attila Általános Iskola (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14.) 200/1996. (XI. 24.) Kt. számú 
határozatával jóváhagyott alapító okiratát az előterjesztés szerint módosítja az alábbi módosítással: 
- Az alapító okirat módosításának 2. pontjában az intézmény tevékenységei felsorolása az alábbiak 

szerint változik: 
„80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 

80511-3 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkoztatás (szorgalmi időben) 
- 2 db egésznapos iskolaotthonos osztály (az első és második évfolyamon 1-1 osztályban) 
- 1 db napközis csoport alsó tagozaton 
- 1 db tanulószoba felső tagozaton 

55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés 
75192-2 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai” 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Területi Igazgatósága 
felé a törzskönyvi nyilvántartásban a módosítás átvezetéséről intézkedjen. 
 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
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Napirend 4. pontja:  
Közös igazgatású oktatási, nevelési intézmény létrehozása 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
 
Czompó István: Az előterjesztést minden bizottság tárgyalta. Az Oktatási, Közművelődési és Sport 
Bizottság és a Településfejlesztési Bizottság javasolt, hogy ne a szeptemberi, hanem az októberi ülésre 
készüljön előterjesztés. Támogatta a bizottságok módosító javaslatát. 
 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
287/2007. (VI. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
2008. július 1-jével közös igazgatású oktatási, nevelési intézményt hoz létre az önkormányzati fenntartású 
Zsiráf Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Deák F. u. 21/1.), Manóvár Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 
108.) és József Attila Általános Iskola (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14.) összevonásával. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy folytassanak tárgyalást az 
intézményvezetőkkel és a 2007. októberi testületi ülésre tegyenek javaslatot az intézményi struktúra 
kialakítására. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 

  Vezér Ákos jegyző 
Határidő: 2007. október 25-i testületi ülés 
 
 
Napirend 5. pontja:  

Javaslat óvodai csoportlétszámok emelésére 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
 
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, az Oktatási, Közművelődési és 
Sport Bizottság és a Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta. Mindhárom bizottság javasolta a 
határozati javaslat elfogadását. 
 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
288/2007. (VI. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 102. §. (2) bekezdés c.) pontja alapján a fenntartásában lévő Zsiráf Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, 
Deák F. u. 21/1.) és Manóvár Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 108.) 25 fős maximális 
csoportlétszámait mind a 10 csoportban 20 %-kal megemeli 30 főre feltéve, hogy az Országos 
Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont a 95/A. §. (9) bekezdés első mondat első tagmondata alapján 
ehhez hozzájárul. 
A Képviselő-testület az OKÉV-hez benyújtandó kérelmét oktatásszervezési okkal indokolja: olyan 
gyermekek várnak felvételre, akiknél mindkét szülő dolgozik, vagy a gyermekek hátrányos helyzetűek és 
jelenleg nem áll rendelkezésre szabad helyiség új csoport indítására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az OKÉV-hez a maximális létszám 20 %-kal történő 
megemeléséhez a kérelmet nyújtsa be, valamint ehhez csatolja a szülői szervezetek egyetértését az 
óvodavezetők útján. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 6. pontja:  
A Gyermekjóléti Szolgálat ellenőrzése 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
Czompó István: A témát a Szociális és Egészségügyi Bizottság és a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság 
tárgyalta, mindkettő javasolta a határozati javaslat elfogadását. 
 

A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
289/2007. (VI. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat (2490 Pusztaszabolcs, Magyar u. 6.) Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal 
Szociális és Gyámhivatala ellenőrzésével kapcsolatosan a vizsgálati jelentést tudomásul veszi és az alábbi 
döntést hozza: 

1. A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt, hogy a vizsgálati jelentésben feltárt 
hiányosságokat szüntesse meg, a megtett, illetve a tervezett intézkedésekről tájékoztassa a 
polgármestert. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az intézkedésekről tájékoztassa a Szociális és 
Gyámhivatalt. 

 
Felelős: 1. Dr. Szász Károlyné, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője 

2. Czompó István polgármester 
Határidő: 1. 2007. július 31. 
    2. 2007. augusztus 11. 
 

Napirend 7. pontja:  
Tájékoztató a nyári gyermekétkeztetésről 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

 
Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztést tárgyaló bizottságok javasolták a határozati javaslat 
elfogadását. 
 

A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
290/2007. (VI. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nyári gyermekétkeztetésről szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi. 
Önkormányzati önerőt az étkezéshez nem kell biztosítani, de a Képviselő-testület felkéri a polgármestert, 
hogy a központosított támogatás vonatkozásában a költségvetés módosítását terjessze be. 
 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
 

Napirend 8. pontja:  
2007. év II. félévi munkaterve 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
Czompó István: Elmondta, hogy a munkaterv elkészítéséhez két képviselő tett javaslatot, amely 
beépítésre került a tervezetbe. Az előterjesztést minden bizottság tárgyalta és javasolta a munkaterv 
tervezetének elfogadását. 
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A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
291/2007. (VI. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. második félévi munkatervét 
elfogadja. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Napirend 9. pontja:  

Javaslat az elismerő címek alapításáról szóló rendelet módosítására 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

 
 
Czompó István: Megadta a szót Vezér Ákos jegyzőnek, a napirendi pont előterjesztőjének. 
 
Vezér Ákos: Elmondta, a rendelet-tervezet 1. §-a úgy nézne ki, hogy képviselő-testületi bizottság tehet 
díszpolgári címre javaslatot. 
 
Csombók Pál: Megjegyezte, hogy akkor a polgármester és az alpolgármester nem tehet javaslatot. 
 
Vezér Ákos: Egyének nem tehetnek javaslatot. A gyakorlat az, hogy képviselő-testületi bizottságok tettek 
javaslatot és a külsős bizottsági tagok nem tehettek javaslatot. Nem követték a rendeletet, ezért ezt 
próbálta a gyakorlathoz igazítani. A bizottsági javaslatba úgy kerülhet be polgármesteri, alpolgármesteri 
vélemény, hogy bizottsági ülésen tehetnek javaslatot, mivel tanácskozási joggal vesznek részt. Tény, 
hogy a szavazatok között nem lenne ott a szavazatuk. Ha úgy gondolják, akkor ezt külön is lehet 
nevesíteni: polgármester, alpolgármester. 
 
Csombók Pál: A szavazatuk nem látszik. 
 
Vezér Ákos: Ez csak a javaslat, a döntésből nincsenek kizárva. 
 
Czompó István: Javasolta, hogy ne csak a díszpolgári címnél, hanem a „Pusztaszabolcsért” elismerő cím 
adományozásánál is szükséges legyen a minősített többség. 
 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
292/2007. (VI. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az elismerő címek alapításáról szóló 
többször módosított 6/2002. (III. 27.) Kt. számú rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet szövegét 
elfogadja az alábbi módosítással: 
- A rendelet-tervezet 1. §-a az alábbi lesz: 

„R. 5. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„(1) Díszpolgári címre javaslatot képviselő-testületi bizottság tehet.”” 

- A rendelet-tervezet az alábbi új 3. §-sal egészül ki, így a 3-4. §-ok 4-5. §-ok lesznek: 
„3 §. R. 7. §. (3) bekezdés első tagmondata az alábbiak szerint módosul: 
„(3) Címet a képviselő-testület minősített többségű határozattal ad,””. 

 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
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A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: 
 
11/2007. (VI. 29.) Kt. számú rendelet 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az elismerő címek alapításáról szóló 
többször módosított 6/2002. (III. 27.) Kt. számú rendelet módosításáról szóló rendeletét megalkotja. 
 
 
Napirend 10. pontja:  

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletének módosítása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
 
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és az Oktatási, Közművelődési és 
Sport Bizottság tárgyalta. Mindkettő bizottság javasolta a rendelet-tervezet szövegének elfogadását és a 
rendelet megalkotását. A Pénzügyi Bizottság módosító javaslatai átvezetésre kerültek, az új rendelet-
tervezet kiosztásra került a képviselőknek. 
 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
293/2007. (VI. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2007. évi 
költségvetéséről szóló 3/2007. (II. 23.) Kt. számú rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezet 
szövegét elfogadja. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: 
 
12/2007. (VI. 29.) Kt. számú rendelet 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2007. évi 
költségvetéséről szóló 3/2007. (II. 23.) Kt. számú rendeletének módosításáról szóló rendeletét megalkotja. 
 
 
Napirend 11. pontja:  

Mentőállomás udvarának térburkolása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
 
Czompó István: A témát a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, a Településfejlesztési Bizottság és a 
Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta és javasolták a határozati javaslat elfogadását. Elmondta, 
hogy az épületben elkészült a fűtés, a víz- és villanyvezeték, várják a festőket. A garázsban vakolni és 
burkolni kell. Véleménye szerint az udvar és a parkoló burkolását augusztus végén lehet megoldani. 
 
 
A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
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294/2007. (VI. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló módosított 6/2007. (III. 30.) Kt. számú rendeletének 30. §. (1) bekezdés 
g.) pontja alapján egyetért azzal, hogy a polgármester az önkormányzati tulajdonban lévő 111/1. hrsz-ú 
Pusztaszabolcs, Szabolcs liget 50. szám alatti ingatlanon létesítendő mentőállomás udvarának 
térburkolására (tereprendezés, füvesítés, gyephézagos, illetve aszfaltos burkolatok készítése) adott 
árajánlatok közül a legkedvezőbbet, az ÚTÉPSZERV Kft. által benyújtott 2. változatot fogadja el, 
melynek végösszege bruttó 2.040.624,- Ft. Ezt az összeget az költségvetésben az út- és járdajavítás 
céljára fenntartott előirányzatából biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, 
hogy a térburkolási munkálatot elvégzésével az ÚTÉPSZERV Kft-t (2483 Gárdony, Szabadság út 30/B., 
ügyvezető: Kovács Ferenc) megbízza, illetve a szerződést e céggel megkösse. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
(Paál Huba képviselő 17.15 órakor távozott, a létszám 11 fő.) 
 
 
Napirend 12. pontja:  

Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
 
Czompó István: A témát a Településfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság tárgyalta. 
Mindkettő bizottság javasolta a határozati javaslat elfogadását azzal a módosítással, hogy a polgármester 
az augusztusi ülésre terjessze a képviselő-testület elé a tulajdon átruházási szerződést. 
 
Jakus János: A Településfejlesztési Bizottság ülésén hosszasan tárgyalták, hogy a polgármestert felkérik a 
folyamatos tárgyalásra, mert nagyon sok részletet kell tisztázni, amelyek adott esetben kardinális kérdéssé 
válhatnak. A kiírásban legalább hat lakás szerepel, de azon a területen elképzelhető tizenkettő, vagy még 
több lakás építése is és nem mindegy, hogy az önkormányzat a tizenkettőből, vagy a hatból kap egyet. A 
kulcsra kész lakások műszaki tartalmán felül felvetődhet például az is, hogy szerepel-e a gépkocsi beállási 
lehetőség, mert a lakások tulajdonosainak a gépkocsi tárolására máshol nincs mód, csak azon a területen. 
Vannak olyan kérdések, amelyeket tisztázni kell. 
 
 
A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
295/2007. (VI. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő 
pusztaszabolcsi 1076/5. hrsz-ú Pusztaszabolcs, Adonyi út 50/1. szám alatti 2807 m2 területű beépítetlen 
ingatlant – ajánlata alapján – a GABEL-GAME Kft. (2440 Százhalombatta, Dunafüredi út 1., képviseli: 
Papp József ügyvezető) részére, legalább hatlakásos lakóházzal 2008. december 31-ig történő beépítés 
kikötése mellett, 1 db 35 m2-es lakásért bartellban értékesíti. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy folytasson tárgyalást a vállalkozóval, melynek 
eredményeként a tulajdon-átruházási szerződésben kerüljön pontosan meghatározásra a „kulcsrakész 
lakás” műszaki tartalma (lakás tájolása, az épületen belüli elhelyezkedése, burkolatok, helyiségek 
felszereltsége és berendezési tárgyai, fűtés módja, elektromos és távközlési berendezések használatának 
biztosítása). 
A Képviselő-testület dr. Nagy István ügyvédet bízza meg a tulajdon-átruházási szerződés elkészítésével. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az augusztusi képviselő-testületi ülésre terjessze be a 
tulajdon-átruházási szerződés tervezetét. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2007. október 15. 
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Napirend 13. pontja:  

Érbeteg-Szűrő Program 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
 
Czompó István: Az előterjesztést három bizottság tárgyalta, mindhárom javasolta a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
 
A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
296/2007. (VI. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ércentrum Alapítványt 
(8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.) a Pusztaszabolcson történő érbeteg-szűrés megvalósítására 
130.000,- Ft-tal támogatja az általános tartalék terhére. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a költségvetési rendelet módosításának beterjesztésére. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Napirend 14. pontja:  

Dr. Ander Klára háziorvos kérelme 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
 
Czompó István: A témát három bizottság tárgyalta. A Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a 
Településfejlesztési Bizottság ülésén született egy olyan javaslat, mely szerint az önkormányzat 50 %-ban 
támogatja a beruházást, de a támogatás összegét hat hónapon belül vissza kell fizetnie a doktornőnek. 
Egyetértett a bizottságok javaslatával. 
 
(Paál Huba képviselő 17.18 órakor megérkezett, a létszám 12 fő.) 
 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
297/2007. (VI. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy dr. Ander Klára 
háziorvos részére támogatás nyújt EKG készülék megvásárlásához a beszerzési ár 50 %-áig a 
költségvetés általános tartaléka terhére. A kérelmező a támogatás összegét 6 hónapon belül egyenlő 
részletekben kamatmentesen köteles visszafizetni az önkormányzatnak. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármester a költségvetési rendelet módosításának beterjesztésére. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 15. pontja:  

Tulajdonszerzés a víz- és csatornaszolgáltatónál 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
 
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a Településfejlesztési Bizottság 
tárgyalta. Véleménye szerint ezzel csak akkor érdemes érdemben foglalkozni, ha olyan helyzet alakul ki, 
hogy az önkormányzat tulajdonába kerül a vízbázis is. Ezt azzal a példával támasztotta alá, hogy közel tíz 
éve Százhalombattától 35,- Ft-ért kaphatták volna m3-ét a víznek, de a DRV nem járult hozzá, mert nem 
tudta biztosítani a víz minőségét az ő tulajdonában lévő vezetéken. Ha a kutak az önkormányzat 
tulajdonába kerülnek, akkor saját rendszerükben biztosítani tudják a megfelelő minőségű vizet. 
 
Paál Huba: Elmondta, a Kormány döntött arról, hogy a regionális vízmű vállalatok privatizálhatók, tehát a 
javaslat nem volt alaptalan és örül annak, hogy ha meghozzák ezt a határozatot. 
 
Czompó István: Javasolta a határozati javaslat elfogadását. 
 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
298/2007. (VI. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy az állam 
tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény 69/A. §. (7) 
bekezdése alapján a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. jelenleg az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő 
Részvénytársaság kezelésében lévő részvénycsomagjának 50 %+1 szavazaton felül eső része a Dunántúli 
Regionális Vízmű ellátási területén található települési önkormányzatok tekintetében lakosságszám 
arányosan kerüljön önkormányzati tulajdonba, térítés nélküli vagyonátadással. 
E cél megvalósítása érdekében Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
1. hogy Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az állam tulajdonában lévő 

vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény 69/A. §. (7) bekezdésében 
foglaltak alapján a helyi önkormányzati feladatok ellátását hatékonyan szolgáló Dunántúli Regionális 
Vízmű Zrt. törzstőkéjét megtestesítő részvénycsomagjára az ellátási terület lakosságának egészéhez 
viszonyított településre vonatkoztatott lélekszámaránynak megfelelően (ebbe beleértve a Megyei 
Jogú Város lakosságát is) kivételesen indokolt térítés nélküli önkormányzati tulajdonba adására 
vonatkozó igényét bejelenti. 

2. Amennyiben az 1. pontban szereplő Társaság térítés nélküli tulajdonba adására a megállapodással 
érintett egyéb önkormányzatok bármelyike a hivatkozott törvény szerinti térítés nélküli 
vagyonátvételi igényét nem jelenti be, vagy a rá eső részvényhányadot átvenni nem kívánja, úgy 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat a fennmaradó részvényhányad térítés nélküli átvételére 
kötelezettséget vállal. 

3. A tulajdonjog átruházásával a továbbruházási tilalom – kivéve az önkormányzatok közötti 
részvényátadás -, valamint a tevékenységi szint fenntartására vonatkozó kötelezettségvállalás és az 
ezekkel összefüggő biztosíték nyújtásával kapcsolatos szerződést Pusztaszabolcs Nagyközségi 
Önkormányzat az ÁPV Rt-vel megköti. 

 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
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A Képviselő-testület ülése 17.22 órakor – a 16-17. napirendi pontok tárgyalásának idejére – zárt üléssel 
folytatódott. 
 
17.45 órakor a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 

Czompó István 
polgármester 

 
 
 
 
 

Vezér Ákos 
jegyző 

Ádám László Czöndör Mihály 
jegyzőkönyv-hitelesítők 

 


