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Jegyzőkönyv 
 

Készült Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2008. április 24-én 16.15 órakor 

a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.) 
megtartott nyílt üléséről 

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

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

Meghívottak: Vezér Ákos jegyző 
 Milvius Attila Bizottsági tag-jelölt 
 Ipolyi Lászlóné Zsiráf Óvoda szakszervezeti vezetője 
 Pfeffermann Gyuláné József Attila Általános Iskola szakszervezeti vezetője 
 Bartókné Piller Magdolna Zsiráf Óvoda vezetője 
 Mihalekné Bartók Mária Manóvár Óvoda vezetője 
 Dr. Szász Károlyné Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője 
 Ármai Gyula közterület-felügyelő 
 Horváth Éva jegyzőkönyvvezető 
 

Czompó István: Köszöntötte a megjelenteket, az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, mivel 14 képviselőből 13 fő megjelent. Elmondta, Tüke László képviselő jelezte 
távolmaradását. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Ádám László és Czöndör Mihály képviselőket. 
 

A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
131/2008. (IV. 24.) 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 25. napirendi pontként az „Iváncsai 
logisztikai park vízellátása”, a 26. napirendi pontként a „Kistérségi közlekedési szolgáltatások 
fejlesztéséhez igénybe vehető támogatás”, a 27. napirendi pontként „A Képviselő-testület Szervezeti és 
Működési Szabályzatának és a Polgármesteri Hivatal ügyrendjének módosítása”, a 28. napirendi pontként 
a „Javaslat bérleti jogviszony létesítésére az Adonyi út 51. szám alatti ingatlanra vonatkozóan”, a 29. 
napirendi pontként a „Javaslat bérleti jogviszony létesítésére a Béke u. 72. szám alatti ingatlanra 
vonatkozóan” című előterjesztést tárgyalják. 

 
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

132/2008. (IV. 24.) 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 
- Kérdések, interpellációk 
Napirend 1. pontja:  

Bizottsági tagok megválasztása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 
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Napirend 2. pontja:  

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

Napirend 3. pontja:  
Előirányzat-módosítási kérelem jogszabályváltozás miatt 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 4. pontja:  

Iskolai minőségirányítási program kiegészítése 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 5. pontja:  
József Attila Általános Iskola szakértői ellenőrzése 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 6. pontja:  

Óvodák szakértői ellenőrzése 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

Napirend 7. pontja:  
Oktatás minőségének javítása 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 8. pontja:  

Oktatási-nevelési intézmények átszervezése 
A.) József Attila Általános Iskola megszüntetése 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
B.) Manóvár Óvoda megszüntetése 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
C.) Zsiráf Óvoda megszüntetése 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
D.) József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda alapítása 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 9. pontja:  

Gyermekjóléti szolgálat működésének ellenőrzése 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 10. pontja:  
Családsegítés, étkeztetés, idősek klubja, házi segítségnyújtás szakmai egységeinél folytatott 
ellenőrzés 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 11. pontja:  

Étkezési térítési díj megállapításáról 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

Napirend 12. pontja:  
Az adózás és adóhátralékok alakulásáról 2007. évben 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 13. pontja:  

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérhátralékáról 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

Napirend 14. pontja:  
Pusztaszabolcs víziközműveinek üzemeltetése 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 15. pontja:  

A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetőjének változása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 16. pontja:  
Közterületre kihelyezett térfigyelő berendezés lehetőségéről 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 17. pontja:  

Javaslat bérlakás berendezésének cseréjére 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 18. pontja:  
Arany János utca burkolatépítése 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 19. pontja:  

Kastély utca végének javítása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 
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Napirend 20. pontja:  

Fleck József szennyvízátemelővel kapcsolatos kérése 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 21. pontja:  
Szennyvíztisztító korszerűsítése 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 22. pontja:  

A regionális vízmű-társaságok részvényeinek önkormányzati tulajdonba adása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 23. pontja:  
Gyalogátkelők építése 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 24. pontja:  

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 25. pontja:  
Iváncsai logisztikai park vízellátása 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 26. pontja:  

Kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztéséhez igénybe vehető támogatás 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 27. pontja:  
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának és a Polgármesteri Hivatal 
ügyrendjének módosítása 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 28. pontja:  

Javaslat bérleti jogviszony létesítésére az Adonyi út 51. szám alatti ingatlanra vonatkozóan 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 29. pontja:  
Javaslat bérleti jogviszony létesítésére a Béke u. 72. szám alatti ingatlanra vonatkozóan 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Tájékoztató a két ülés közti eseményekről 

 
Czompó István: Március 28-án az egészségügyi centrum villamossági tervezőjével egyeztetett, de azóta 
már elkészült a kiviteli terv is, csak a megvalósításra vár. Április 1-jén felkereste Sziebler Péterné, a 
Pusztaszabolcsi Agrár Zrt. elnöke útjavítással kapcsolatban, amely napirendi pontként is szerepel a mai 
ülésen. Ugyanezen a napon Rácalmáson a Leader csoport egyesületté alakult. 2-án Csombók Pál 
alpolgármesterrel részt vettek a Manóvár Óvodában az intézmény összevonással kapcsolatos 
összdolgozói értekezleten. 4-én a Környezetvédelmi Felügyelőségnél járt a Petőfi Terem és a Könyvtár 
terveinek környezetvédelmi hozzájárulása ügyében. Erre azért volt szükség, mert a pályázatot május 15-ig 
lehet benyújtani, de még hiányzott a szakhatóság hozzájárulása. 5-ére virradóra betörtek a vízmű 
épületébe, ahonnan két darab fűnyírót és egy damilos fűkaszát loptak el. Ezen a napon tartotta ún. batyus 
bálját a Harmónia Nyugdíjas Egyesület. 7-én megtörtént az egészségügyi centrum kiviteli terveinek 
egyeztetése. Ezen a napon volt a „Tiszta utak, élő táj” egyesület gyűlése, ahol a 19-i hulladékgyűjtési 
akció volt a fő téma. 9-én Jakus János és Paál Huba képviselőkkel részt vett a Zsiráf Óvodában az 
intézmények összevonásával kapcsolatos összevont dolgozói és szülői megbeszélésen. 11-én járt le a 
közös igazgatású intézmény vezetői álláshelyére kiírt pályázat beadási határideje, amelyre kettő pályázat 
érkezett. A pályázatokat az intézmények megkapták, ezután következik azok véleményezése, bírálata. 
Ugyanezen a napon a tervezővel felkeresték az ÁNTSZ-t és a Szociális Irodát a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat áthelyezésével kapcsolatos tervek egyeztetése miatt. Még ezen a napon volt a 
Polgárőrség közgyűlése is. 14-én a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság, illetve 15-én a Településfejlesztési Bizottság és az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság 
ülésezett. 16-ára virradóra ismét betörtek a vízmű épületbe és elvittek 40 liter benzint, valamint 
megrongáltak 10 ajtót. A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság munkatársai keresték fel, mert a Hivatal 
területén van egy talajvíz figyelő kút, amely a Hivatal bővítése kapcsán beleesik az építkezés területébe és 
ennek az áthelyezését meg kell valósítani az építkezés előtt. A kút nem szerepel a tulajdoni lapon. A 
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tervezőkkel megtekintették a helyszínen a hulladékudvar lehetséges helyét, amelyet a képviselő-testület 
jelölt ki. Ugyanezen a napon volt az együttes ülés Perkáta Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testületével az intézményi társulással kapcsolatban. 19-én hulladékgyűjtési akció volt, amelyen 101 fő 
vett részt. 23-án a Zsiráf Óvoda iskolai részéhez tartozó ajtót rongálták meg. Tegnap voltak a jegyzővel 
az ügyvédnél az intézmény társulással kapcsolatos egyeztetésen, amelyen részt vett a perkátai 
polgármester, a jegyző, illetve az ÁMK megbízott vezetője. Úgy tűnik, hogy a képviselő-testület által 
támogatott 2. típusú megoldás a legjobb, mert az megfelelő garanciát nyújthat Perkátának is. A 
megállapodás elkészítésének díja önkormányzatonként 120.000,- Ft +Áfa lesz. Tegnap volt a 
Pusztaszabolcsi Polgári Egyesület szervezésében a „Népszavazás után, választások előtt” című előadás. 
Kérte a két ülés közötti időszak eseményeiről készült polgármesteri tájékoztató tudomásulvételét. 
 
A Képviselő-testület a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló polgármesteri tájékoztatót tudomásul 
vette. 
 

Kérdések, interpellációk 

 
Szajkó János: Javasolta, hogy a veszélyes vasúti átjáró miatt keressék meg a közútkezelőt, mivel a MÁV 
nem válaszolt az önkormányzat levelére. 
 
Paál Huba: Felvetette, hogy a faluképet nagyon rontja a piac omladozó fala, ezért javasolta, keressék meg 
a tulajdonost, tegyen valamit ez ügyben. 
 
Csányi Kálmán: Elmondta, többen érdeklődtek nála, hogy a lomtalanítás időpontja mikorra várható. Jobb 
lett volna, ha a Föld Napja előtt van a lomtalanítás, mert akkor az abból kimaradt apróbb hulladékot össze 
tudták volna szedni az április 19-i hulladékgyűjtési akció során. Azt tapasztalta, hogy az Adonyi út 
bizonyos forgalmasabb pontjain szükség lenne még hulladékgyűjtő edényekre. Szerinte 10 darab 
edénnyel az Adonyi és a Velencei úton ezeket a pontokat mindenképpen meg lehetne erősíteni és lenne 
mód, hogy ne az utcára, hanem az edényekbe dobják a szemetet. Információja szerint helyi iparos 
darabját nettó 25 ezer forintért elkészítené. 
Nagyon örült, hogy a Takarékszövetkezet az Adonyi úton felszerelt egy bankautomatát, hiszen így az 
OTP monopolhelyzete megszűnt. Javasolta, hogy az OTP-vel kötött szerződést vizsgáltassák felül. 
Tudomása szerint a bank eddig nem fizetett bérleti díjat, sőt, az önkormányzat fedezi a működéshez 
szükséges áram költségét is. Szerinte meg kellene változtatni ezt a szerződést. 
 
Czompó István: A MÁV a vasúti átjárót júniusban tervezi elkészíteni. A közútkezelő a vasúti pályához 
nem nyúlhat, ezért nem hiszi, hogy ebben partnerek lennének. 
Paál Huba képviselő felvetésére elmondta, tudomása szerint a piac területe a MÁV tulajdonában van, de 
megkeresik a bérlőt ez ügyben. 
Csányi Kálmán képviselőnek elmondta, hogy a lomtalanítás júniusban lesz. 
Felhívta a figyelmet, hogy a lakosok nagy részének OTP-s bankkártyája van és tudomása szerint, ha 
másik bank automatájánál vesznek fel pénzt, nagyobb lesz a költség, amit felszámolnak a tranzakció után. 
Lehet, hogy amit az áramdíjba fizet évente az önkormányzat, megér annyit, hogy a lakosok nem fizetnek 
100-200 forinttal többet minden egyes pénzfelvétel után. Megkeresi a bankot ez ügyben. 
 
Ármai Gyula: Elmondta, hogy piac falával kapcsolatban levélben megkeresték a tulajdoni lapon szereplő 
tulajdonost, de eddig még nem reagált. 
 
Czompó István: Elmondta még Csányi Kálmán képviselő felvetésére, ha több lesz a hulladékgyűjtő 
edényzet, akkor sem biztos, hogy nem dobálják el máshol a szemetet. Példaként említette, hogy 
szombaton volt a szemétgyűjtési akció és hétfőn reggel az Adonyi út és a Mária utca sarkán található 
hulladékgyűjtő edényből kidobálták a szemetet. Megemlítette, hogy a „Tiszta utak, élő táj” egyesület 
pályázatot kíván benyújtani, amelybe belefér hulladékgyűjtő edényzet elhelyezése is. Megjegyezte, hogy 
a jelenlegieknél kicsit vandál-biztosabb edényeket kell vásárolni, ami fizikai behatásnak jobban ellenáll, 
illetve olyan anyagúnak kell lenniük, amit a fémgyűjtők nem visznek el. Úgy gondolja, hogy egyforma 
edényzeteket kell elhelyezni, ha a testület úgy dönt. 



 6 
Czöndör Mihály: Megjegyezte, hogy az utóbbi időben nagyon sok bűntény történt, amelyre példaként 
említette, hogy épülő, felújítás alatt álló házakból nyílászárókat loptak el. Megjegyezte, arról nem igen 
hallanak, hogy milyen intézkedések történtek. 
 
Czompó István: A rendőrség az intézkedésekről biztosan nem fog tájékoztatást adni, csak annyit lehet 
tudni, hogy a nyomázás folyik. Tájékoztatásul elmondta, hogy a Mátyás király utcában házkutatást tartott 
a rendőrség, amely során több olyan tárgy került elő, amelyek betörésekből származnak, de sajnos az 
önkormányzat fűnyírói nem voltak köztük. 
 
Csombók Pál: Elmondta, hogy május 3-án kerékpáros küldöttség érkezik a németországi Staufenberg 
testvértelepülésről. Meghívta a képviselőket a Pusztaszabolcs-Velence közötti kerékpártúrára, amely 
során Velencén a Lidónál fogadják a küldöttséget. 
 
Szőke Erzsébet: Tájékoztatásul elmondta, hogy tegnap megműtötték azt a kisfiút, akinek a műtétjére 
gyűjtöttek. 
 
Czompó István: Mielőbbi gyógyulást és jó egészséget kívánt a kisfiúnak. 
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért rátért az 1. napirendi pont tárgyalására. 
 

Napirend 1. pontja:  
Bizottsági tagok megválasztása 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
Czompó István: Köszöntötte Milvius Attila bizottsági tag-jelöltet. Az előterjesztést a Pénzügyi és 
Igazgatási Bizottság, a Szociális és Egészségügyi Bizottság és a Településfejlesztési Bizottság tárgyalta. 
Mindhárom bizottság javasolta a határozati javaslatok elfogadását. Elmondta, hogy Tüke László 
képviselő a múlt szerdai rendkívüli ülésen letette az esküt, így már teljes jogú tagja a képviselő-
testületnek. 
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatokat. 
 

A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
133/2008. (IV. 24.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Tüke László, a 
Településfejlesztési Bizottság külsős bizottsági tagjának megbízását – képviselői megbízatására 
tekintettel - visszavonja. 
Megállapítja egyúttal a Képviselő-testület, hogy Nemes László képviselő lemondása miatt 
Településfejlesztési Bizottsági tagsága megszűnt. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 6/2007. (III. 30.) Kt. számú rendeletének függelékében a változást vezesse át. 

Felelős: Jakus János, a Településfejlesztési Bizottság elnöke 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
134/2008. (IV. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Településfejlesztési Bizottság 
képviselő tagjává az alábbi személyt megválasztja: 

Tüke László 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 6/2007. (III. 30.) Kt. számú rendeletének függelékében a változást vezesse át. 
 
Felelős: Jakus János, a Településfejlesztési Bizottság elnöke 
Határidő: azonnal 
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A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
135/2008. (IV. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Településfejlesztési Bizottság nem 
képviselő tagjává az alábbi személyt megválasztja: 

Milvius Attila 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 6/2007. (III. 30.) Kt. számú rendeletének függelékében a változást vezesse át. 
 
Felelős: Jakus János, a Településfejlesztési Bizottság elnöke 
Határidő: azonnal 
 
 
Czompó István: Kérte Milvius Attilát, a Településfejlesztési Bizottság megválasztott nem képviselő 
tagját, hogy a képviselő-testület előtt tegye le az esküt. 
 
Milvius Attila, a Településfejlesztési Bizottság nem képviselő tagja a képviselő-testület előtt letette az 
esküt. 
 
Czompó István polgármester megállapította, hogy Milvius Attila nem képviselő bizottsági tag a 
törvényben előírt esküt letette. Gratulált megválasztásához és jó munkát kívánt. 
 
 
Napirend 2. pontja:  

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

 
 
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, a Településfejlesztési Bizottság és 
az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság tárgyalta. A 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: 
 
136/2008. (IV. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2007. évi költségvetési 
beszámolójáról szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: 
 
6/2008. (IV. 25.) Kt. számú rendelet 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2007. évi költségvetési 
beszámolójáról szóló rendeletét megalkotja. 
 

Napirend 3. pontja:  
Előirányzat-módosítási kérelem jogszabályváltozás miatt 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
Czompó István: A témát a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és az Oktatási, Közművelődési és Sport 
Bizottság tárgyalta. A bizottságok javaslata nem egyezik meg. Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és 
Igazgatási Bizottság javaslatát, mely szerint a József Attila Általános Iskola intézményi működési bevétel 
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előirányzatát emeljék meg az Áfa visszaigénylésből származó 1.910 ezer forinttal a felújítás előirányzat 
azonos összegű növelése mellett a tornaterem, illetve a mellékhelyiségek felújítása céljára. 
 
Csányi Kálmán: Elmondta, az Oktatási Bizottság azt javasolta, hogy az Áfa visszatérítés teljes összege az 
intézményekhez kerüljön és azt az általuk korábban megjelölt célokra használják fel. Úgy érezte, hogy a 
Pénzügyi Bizottságnak más a javaslata. 
 
Czompó István: Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi Bizottság javaslatát. 
 

A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
137/2008. (IV. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a József Attila Általános Iskola (2490 
Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14.) előirányzatát az alábbiak szerint módosítja. 
Az intézményi működési bevétel előirányzatát megemeli 1.910.000,- forinttal (Áfa visszaigénylés) a 
felújítás (tornaterem ablakcsere) előirányzat azonos összegű növelése mellett. 
A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt, hogy a felújítási, karbantartási munkák elvégzéséről a 
Képviselő-testületet tájékoztassák. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetési rendeletének 
módosítását terjessze be. 

Felelős: Czompó István polgármester 
  Czompó Istvánné, a József Attila Általános Iskola megbízott igazgatója 
Határidő: azonnal 
 

Czompó István: Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság azon javaslatát, mely szerint a 
Manóvár Óvoda intézményi működési bevétel előirányzatát emeljék meg az Áfa visszaigénylésből 
származó bevétel miatt 2.386 ezer forinttal, az önkormányzati támogatást csökkentsék le 1.386 ezer 
forinttal, továbbá a felújítás előirányzatot 500 ezer forinttal a fürdőszoba és épület állagmegóvására, a 
dologi kiadás előirányzatát 500 ezer forinttal növeljék meg az ütéscsillapító lapok vásárlása céljára. 

 
A Képviselő-testület 12 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
138/2008. (IV. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Manóvár Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, 
Velencei út 108.) előirányzatát az alábbiak szerint módosítja. 
Az intézményi működési bevétel előirányzatát megemeli 2.386.000,- forinttal (Áfa visszaigénylés) a 
felújítás előirányzatának (fürdőszoba és épület állagmegóvása) 500.000,- forintos növelése, a dologi 
kiadás előirányzatának 500.000,- forintos növelése és az önkormányzati támogatás előirányzatának 
1.386.000,- forintos csökkentése mellett. 
A Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozás előirányzatát lecsökkenti 1.386.000,- forinttal az 
általános tartalék előirányzatának azonos összegű növelése mellett. 
A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt, hogy a felújítási, karbantartási munkák elvégzéséről a 
Képviselő-testületet tájékoztassák. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetési rendeletének 
módosítását terjessze be. 

Felelős: Czompó István polgármester 
  Mihalekné Bartók Mária, a Manóvár Óvoda vezetője 
Határidő: azonnal 
 

Czompó István: Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság azon javaslatát, mely szerint a 
Zsiráf Óvoda intézményi működési bevétel előirányzatát emeljék meg az Áfa visszaigénylésből származó 
bevétel miatt 1.483 ezer forinttal, az önkormányzati támogatást csökkentsék le 883 ezer forinttal, továbbá 
az intézmény dologi kiadás előirányzatát 600 ezer forinttal növeljék meg mosógépvásárlás és 
állagmegóvások céljára. 
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Bartókné Piller Magdolna, a Zsiráf Óvoda vezetője: Elmondta, hogy mosógépvásárlásra és ütéscsillapító 
lapok vásárlására kérték a támogatást. 
 
Czompó István: Javasolta, hogy az intézményvezető által javasolt módosítással fogadják el a határozati 
javaslatot. 
 

A Képviselő-testület 12 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
139/2008. (IV. 24.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zsiráf Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, 
Deák F. u. 21/1.) előirányzatát az alábbiak szerint módosítja. 
Az intézményi működési bevétel előirányzatát megemeli 1.483.000,- forinttal (Áfa visszaigénylés) a 
dologi kiadás előirányzatának 600.000,- forintos növelése és az önkormányzati támogatás előirányzatának 
883.000,- forintos csökkentése mellett. 
A Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozás előirányzatát lecsökkenti 883.000,- forinttal az általános 
tartalék előirányzatának azonos összegű növelése mellett. 
A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt, hogy a felújítási, karbantartási munkák elvégzéséről a 
Képviselő-testületet tájékoztassák. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetési rendeletének 
módosítását terjessze be. 

Felelős: Czompó István polgármester 
  Bartókné Piller Magdolna, a Zsiráf Óvoda vezetője 
Határidő: azonnal 
 

Napirend 4. pontja:  
Iskolai minőségirányítási program kiegészítése 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és az Oktatási, 
Közművelődési és Sport Bizottság tárgyalta. Mindkét bizottság javasolta a határozati javaslat elfogadását. 
 
Csányi Kálmán: Az előterjesztésben az szerepel, hogy a teljes 216 oldalas minőségirányítási program az 
önkormányzat honlapján található meg, vagy a jegyző irodájában személyesen megtekinthető. Jónak 
tartotta, hogy a program iránt érdeklődők elektronikus módon áttekinthetik és nem kell külön időpontot 
egyeztetni, hogy azt a jegyző irodájában meg tudják tekinteni. Véleménye szerint a 176 oldal után a 216. 
oldalig olyan anyagok találhatók, amelyek nem szervesen az iskolai minőségirányítási programhoz 
tartoznak. A bizottsági ülésen tisztázták, hogy az hogyan, miképp került oda és az általános iskola 
vezetősége is állította, hogy az első 176 oldalról szavazott a tantestület, a 176. oldaltól a 216. oldalig 
olyan háttér munkákat találnak, melyek segítik az intézményi minőségirányítási program végrehajtását. A 
bizottság az első 176 oldalra vonatkozóan tette azt a javaslatot, hogy az intézményi minőségirányítási 
programot javasolja elfogadni, habár vannak olyan megjegyzések az intézményi minőségirányítási 
program kiegészítésében, amelyek nem teljes mértékben koherensen egyeznek. A 15. oldalon szerepel a 
szakmai orientációs tantárgy kifejezés, de arról az általános iskola 1-8. évfolyamában nem lehet szó. 
Ezután elolvasta a Commitment Kft-vel kötött szerződést, amely szerint 1,09 millió forintot kértek a 
szakértői tevékenységért. A szerződésben az szerepel, hogy a minőségirányítási program, valamint annak 
mellékleteként a fejlesztési tervek és szakértői vélemény elkészítése. Ezek után megértette, hogy a 
maradék 40 oldal a fejlesztési tervekre vonatkozik. Ha a szakértő ezeket az anyagokat elolvasta volna, 
akkor a szakmai orientáció kifejezés nem maradt volna ebben a kiegészítésben. Véleménye szerint 
hosszabb távon jobb lenne, ha az iskolai dokumentumokból nem kiegészítéseket kapnának, hanem 
módosítások, vagy átdolgozásokat. Összefoglalóul elmondta, a bizottság az első 176 oldal elfogadását 
javasolja. 
 
Czompó István: Megjegyezte, a bizottság határozata nem tartalmazza, hogy csak az első 176 oldalt 
javasolták elfogadásra. Elmondta, hogy az önkormányzat pályázaton nyerte az 1,09 millió forintot és 
senki ne gondolja, hogy csak ablakon kidobott pénz volt. A szakértővel kötött szerződés-tervezetét 
valamennyi képviselő olvashatta és a képviselő-testület el is fogadta. Megkérdezte, hogy a 176 oldalon 
felüli részt nem javasolják elfogadásra? 
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Csányi Kálmán: Igen. 
 
Czompó István: Az Oktatási Bizottság javasolta még, hogy a szakértőt hívja meg a testületi ülésre. Kérte 
a bizottságok elnökeit, hogy a bizottsági ülésre hívják meg az illetékeseket. Csányi Kálmánnal hétfőn 
beszélt erről és javasolta, hogy a szerződésben szereplő személynek e-mailben tegye fel a kérdéseit. Nem 
értette, hogy az első határozatban miért javasolták elfogadásra a programot, ha a következő határozat 
szerint nem fogadják el. Szerinte már az első határozatban arról kellett volna dönteni, hogy a programot 
csak abban az esetben fogadják el, ha a szakértőtől megkapják a kérdéseikre a válaszokat. Ebből a 
szempontból ellentmondást vél felfedezni a két határozat között, ezért javasolta, hogy célszerűbb a 
bizottsági ülésre meghívni az illetékeseket. 
 
Kátai György: Csányi Kálmán képviselő említette a szakmai orientációs tantárgyakat. Értelmezése szerint 
egy középiskolában, szakiskolában már szakmai tantárgyakat tanulnak. A szakmai orientáltságot azok a 
szakmai tantárgyak alapozhatják meg az általános iskolában, melyek kapcsolódnak ezekhez pl. fizika, 
matematika, kémia, technika. Ez azért fontos, mert a magyar munkaerő piacon hiány van szakemberekben 
és talán ez a szándék vezérli, hogy ezek felé a szakmák felé orientálódjanak, már az általános iskolában 
erősítve azokat a tantárgyakat, amelyek megalapozhatják a szakiskolákban a gyermekek tanulását. 
 
Csányi Kálmán: 2002-től kezdve a kilencedikes bizonyítványokban megjelölt tantárgy ki van pontozva, 
hogy milyen területre vonatkozó szakmai orientációs tantárgy. A középiskolában a 9. évfolyamban 
orientációs tantárgy a gépírás és az informatika bizonyos része, 10. évfolyamban pedig a gazdasági és jogi 
ismeretek tantárgy, ennek az összefoglaló neve szakmai orientációs tantárgy. 
 
Paál Huba: Megkérdezte, mi indokolta szakmailag, hogy a bizottság nem tudja elfogadni az egész 216 
oldalt? A dokumentum átolvasása után úgy gondolja, hogy segítő szándékú, jó anyag készült, amit az 
iskola és a pedagógusok a minőségbiztosítás érdekében a saját munkájukban nagyon jól tudnak 
hasznosítani. 
 
Csányi Kálmán: A szerződésben a minőségirányítási program, annak mellékleteként a fejlesztési tervek 
elkészítése szerepel. A minőségirányítási program önálló dokumentum, a közoktatási törvény határozza 
meg milyen feladatok szerepeljenek benne és ez az előterjesztésben olvasható. Az általános iskola 
minőségirányítási programjának utolsó melléklete az alkalmazottak és a pedagógusok értékelésének 
szempontrendszereit taglalja. Utána szerepel a következő melléklet a 176. oldal után, hogy mérés 
értékelési rendszer, fejlesztési lehetőségek, intézkedési terv felső tagozat, intézményben használt 
módszerek, fejlesztési terv, fejlesztési terv partnerkapcsolatokra, illetve tanterv fejlesztés. Ezek nagyok 
fontos dokumentumok, fontos dolgokat tekintenek át az általános iskola működésében, tevékenységében, 
adott esetben az elkövetkező időszak fejlesztéseiben. Úgy gondolja, ezek a dokumentumok, tervek és 
fejlesztési elképzelések – gyakran helyzetelemzések – nem az intézményi minőségirányítási program 
részei. Főleg nem úgy, hogy nem lehet elkülöníteni a szövegben, hogy pl. a pedagógus alkalmazotti 
értékelési rendszer részeit képezik, vagy pedig egy önálló, új mellékletről van szó, amely a mérés és 
értékelési rendszer a 179. oldaltól kezdve a gyermekeknek a mérési, értékelési rendszeréről beszél. 
Nagyon sok fontos tanulság, fontos ismeret halmozódott fel ebben az egy évben ennek a pályázatnak a 
megnyerésének a segítségével. Szerinte a gyermekek mérésértékelési rendszerének a leírása nem a 
minőségirányítási programban, hanem a pedagógiai program megfelelő részében kell szerepelnie. A 
szerződésben szerepel a minőségirányítási program elkészítése, annak mellékleteként a fejlesztési tervek 
az elkészítése. Az első 176 oldalt az előterjesztésben szereplő kiegészítésekkel fogadják el és kérjék meg 
az általános iskola új vezetését, hogy ezeket a felhalmozott ismereteket, tudásokat és fantasztikus sok 
munkát, amit belefektettek, más dokumentumoknál használják fel és alkalmazzák, mert nem biztos, hogy 
a minőségirányítási programban kell szerepelniük. 
 
Czompó István: Véleménye szerint egy intézmény minőségirányításához hozzátartozik a mérés is azért, 
mert valamilyen szinten mutatja annak az intézménynek a minőségi munkáját is. Ez azonban nem zárja 
ki, hogy a pedagógiai programban szerepeljenek a Csányi Kálmán képviselő által felsoroltak. 
 
Vezér Ákos: Elmondta, hogy az Alkotmánybíróság az elmúlt néhány évben sokat foglalkozott a 
szervezeti és működési szabályzatokkal, hogy mit kell a mellékletekben és mit kell a függelékekben 
elhelyezni, vagy mit lehet szabályozni. Az Alkotmánybíróság véleménye szerint a szervezeti és működési 
szabályzat része a melléklet, a függelék viszont nem. Ha tisztában vannak ezekkel az alapokkal, akkor ha 
elolvassák a szakértői véleményt, amiben Bárányos József közoktatási szakértő azt írta, hogy ő a 
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minőségirányítási programot és ennek mellékleteit készítette el. Az a véleménye, ha a fejlesztési tervek a 
mellékletét képezik a minőségirányítási programnak, akkor a minőségirányítási program része az a négy 
fejlesztési terv, ami a mellékletében szerepel. 
 
Czompó István: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 
 

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 5 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
140/2008. (IV. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában lévő 
József Attila Általános Iskola (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14.) módosított intézményi 
minőségirányítási programját a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. § (10) bekezdése 
alapján jóváhagyja. 

Felelős: Czompó Istvánné, a József Attila Általános Iskola megbízott igazgatója 
Határidő: azonnal 
 

Napirend 5. pontja:  
József Attila Általános Iskola szakértői ellenőrzése 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

 
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és az Oktatási, Közművelődési és 
Sport Bizottság tárgyalta. A bizottságok javasolták a határozati javaslat elfogadását. 
 

A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
141/2008. (IV. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az önkormányzati 
fenntartású József Attila Általános Iskola (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14.) törvényességéről, 
hatékonyságáról, szakmai munkájának eredményességéről készített szakmai ellenőrzés megállapításait. A 
szakmai ellenőrzés a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés d) pontjának 
végrehajtására hozott 361/2006. (XII. 21.) Kt. számú határozatán alapul. 
A Képviselő-testület felkéri az általános iskolát vezető intézményvezetőt, hogy a jövőben az alábbi 
előírásokat tartsa meg: 
- A pedagógiai programot, a helyi tantervet, a Szervezeti és Működési Szabályzatot és az Intézményi 

Minőségirányítási Programot a szakértői javaslatnak megfelelően egészítse ki. 
- Az eredményesség javítása érdekében a szülőkkel való, partnerségen alapuló kapcsolatot 

folyamatosan fejlesszék, a pedagógusok továbbképzési hatékonyságát növelje. 
- Hozzon létre az intézményvezető pályázati munkacsoportot, hogy a pályázóképesség javuljon a 

pályázatok készítésével, illetve a fenntartó felé tett javaslatokkal. 
- A tanulószobai tanulócsoport időkeretét csak indokolt esetben használják ki (csoport összevonás a 

napközis csoporttal). 
- Lehetőség szerint tegyenek javaslatot integrációs oktatás-, fejlesztő felkészítés rendszerének 

bevezetésére. 

Felelős: Czompó Istvánné megbízott iskolaigazgató, illetve jogutód intézményvezető 
Határidő: folyamatos 
 

Napirend 6. pontja:  
Óvodák szakértői ellenőrzése 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

 
Czompó István: A témát az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság és a Pénzügyi és Igazgatási 
Bizottság tárgyalta. A bizottságok javasolták az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 



 12 
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
142/2008. (IV. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az önkormányzati 
fenntartású Manóvár Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 108.) és Zsiráf Óvoda (2490 
Pusztaszabolcs, Deák F. u. 21/1.) törvényességéről, hatékonyságáról, szakmai munkájának 
eredményességéről készített szakmai ellenőrzés megállapításait. A szakmai ellenőrzés a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés d) pontjának végrehajtására hozott 361/2006. (XII. 
21.) Kt. számú határozatán alapul. 
A Képviselő-testület felkéri az óvodákat vezető intézményvezetőt, hogy a jövőben az alábbi előírásokat 
tartsa meg: 
- A gyermeklétszám nyilvántartásához kapcsolódó dokumentumok naprakész, előírt adatokkal történő 

kitöltése az útmutató alapján (mulasztási napló). 
- A nyitva tartás ideje minden dokumentumban egységes időpontban legyen megjelölve, melynek teljes 

időszakában óvodapedagógus tartózkodik az óvodában a gyermekek körében. 
- A rendkívüli munka elrendelését a szükségesség és dokumentáltság elveinek figyelembevételével 

végezzék. 
- A szülők írásbeli nyilatkozatának beszerzése szükséges minden olyan döntéshez, amely alapján a 

szülőre fizetési kötelezettség hárul. 
- Tegyenek javaslatot az óvoda nyitvatartási idejének csökkentésére és a sajátos nevelési igényű 

gyermeknevelési rendszer kialakítására. 
 
Felelős: Bartókné Piller Magdolna, a Zsiráf Óvoda vezetője, illetve jogutód intézményvezető 
 Mihalekné Bartók Mária, a Manóvár Óvoda vezetője, illetve jogutód intézményvezető 
Határidő: folyamatos 
 
 
Napirend 7. pontja:  

Oktatás minőségének javítása 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

 
Czompó István: Az előterjesztést két bizottság tárgyalta. A Pénzügyi Bizottság javasolta a pályázat 
benyújtását, az Oktatási Bizottság viszont nem. A Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzott, hogy a 
feltételeknek igazán nem felelnek meg, ezért javasolta, hogy fölöslegesen ne pályázzanak. 
 
Csányi Kálmán: A minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatásáról szóló 11/2008. (III. 29.) 
OKM rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja esetében úgy értékelte a bizottság, hogy a feltételeknek nem tud 
eleget tenni az intézmény. Az a) pont esetében felmerült, hogy az intézményátszervezéssel sok 
tevékenység és feladat lesz, így nem látták értelmét, ezért nem javasolták a pályáztatást. Kisebbségi 
véleményként felmerült, esetleg el lehetne azon gondolkodni, hogy pedagógiai program szakértőt ebből a 
pénzből bízzanak meg. 
 
Czompó István: Szavazásra bocsátotta határozati javaslatát, mely szerint az önkormányzat nem kíván 
pályázatot benyújtani az oktatás fejlesztéséhez. 
 

A Képviselő-testület 12 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
143/2008. (IV. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 11/2008. (III. 29.) 
OKM rendelet alapján nem nyújt be pályázatot a minőségi oktatás fejlesztéséhez nyújtható kereset 
kiegészítések fedezetére. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
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Czompó István polgármester 17.24 órakor szünetet rendelt el. A Képviselő-testület ülése 17.39 órakor a 
8. napirendi pont tárgyalásával folytatódott. 
 

Napirend 8. pontja:  
Oktatási-nevelési intézmények átszervezése 

A.) József Attila Általános Iskola megszüntetése 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

B.) Manóvár Óvoda megszüntetése 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

C.) Zsiráf Óvoda megszüntetése 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

D.) József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda alapítása 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

 
Czompó István: Köszöntötte Ipolyi Lászlóné és Pfeffermann Gyuláné szakszervezeti titkárokat. A 
szakszervezeti vélemények a mai napon kerültek kiosztásra, így azokat a bizottságok nem láthatták. 
Egyetértett azzal, hogy a Zsiráf Óvoda szakszervezete a dolgozók érdekeit védi, de megjegyezte, hogy 
november óta zajlik a folyamat, így ha a képviselő-testület most a leírtakat figyelembe veszi, akkor újra 
kell kezdeni az egészet. A József Attila Általános Iskola szakszervezetének véleményével kapcsolatban 
elmondta, hogy az egész napos oktatás folytatása valóban a gyermekek érdekeit is szolgálná 5-6. 
évfolyamig, de az összevonást a megtakarítás miatt határozták el, viszont ellentmondáshoz vezet, ha 
növelik a létszámot. Elmondta, hogy az SNI-s tanulókkal kapcsolatos javaslatot tanárként sem támogatná. 
Információi szerint az általános iskolában egy ilyen tanuló van, aki magántanuló. Igaz, hogy az SNI-s 
gyermek után járó normatíva magasabb, de ha ez így megvalósulna, akkor az a lehetőség áll fenn, hogy a 
környező településekről minden egyes ilyen gyermeket köteles befogadni az általános iskola. A bekért 
vélemények az eddigi döntésekről, tényekről szólnak. 
A témát valamennyi bizottság tárgyalta és javasolta a határozati javaslatok elfogadását. 
 
Vezér Ákos: Elmondta, hogy a július elsejével létrejövő intézmény alapító okirat-tervezetében a felvehető 
maximális óvodai létszámnál gépelési hiba történt, mert 275 fő szerepel, 10 %-os túllépése a törvényi 
megengedett létszámnak, de valójában ez 20 %, tehát 300 fő a helyes létszám, ami érdemben nem 
befolyásol semmit, de kérte, hogy így szavazzanak róla. 
 
Kátai György: Egyetértett a polgármester által elmondottakkal az SNI-s tanulók vonatkozásában. Az 
iskolaotthonos oktatás esetében egyetértett azzal, hogy egyfelől létszámot csökkentenek az intézmény 
összevonással, másrészt esetleg létszámot növelnének emiatt az általános iskolában. Nagyon jók a 
pedagógusok tapasztalatai az iskolaotthonos oktatásban tanuló gyermekekkel kapcsolatban és elmondták, 
hogy nagyon kívánatos lenne a 3-4. osztályban is bevezetni. Javasolta, hogy ezt a lehetőséget ne vessék el 
és a következő testületi ülésig az általános iskola vezetése vizsgálja meg, hogy létszám növelés nélkül 
meg tudja-e oldani a 3-4. osztályban az iskolaotthonos oktatást és amennyiben ennek realitása van, kéri a 
képviselő-testületet, hogy ezt támogassa. 
 
Csányi Kálmán: A jegyző említette, hogy az alapító okiratban az óvodai létszám 275 fő helyett 300 fő 
legyen. Az engedélyezett alaplétszám 275 fő és ezt az OKÉV engedélyével lehet növelni. Megkérdezte, 
hogy az OKÉV milyen időtartamra engedélyezte a létszám túllépését? Huzamosabb időre, évenként kell 
engedélyeztetni, vagy az OKÉV által engedélyezett létszámot kell az alapító okiratba beírni? 
 
Vezér Ákos: Az alapító okirat minden fórumot végigjárt, foglalkoztak az SNI-s tanulókkal is, de az 
senkinek nem tűnt fel, hogy 275 fő szerepel a tervezetben, ezért szerette volna ezt a gépelési hibát 
kijavítani. Fordított a sorrend, mert nem az OKÉV engedélyét követően kell az alapító okiratot 
módosítani, mert amikor az OKÉV engedélyét leadták, az Oktatási Hivatal kérte számon azt, hogy a plusz 
20 %-kal megemelt létszám szerepel-e az alapító okiratban. Ez az oka annak, hogy 300 főre kellene 
növelni az óvodai létszámot. 
 
Pfeffermann Gyuláné, a József Attila Általános Iskola szakszervezeti titkára: Ők is hallották az SNI-s 
tanulókkal kapcsolatos félelmeket. Érdeklődött a témában egy olyan általános iskolában, ahol harmadik 
éve foglalkoznak SNI-s tanulókkal alapító okirat szerint és ténylegesen is. Egyetlen tanulót vettek oda, 
aki nem a településükön lakik. A lehetőség elképzelhető, de nem gondolja, hogy olyan nagy veszély és ha 
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vannak ilyen gyermekek, akkor máris nem egy, kettő, hanem több. Az egész napos oktatással 
kapcsolatban elmondta, ha a lehetősége az alapító okiratban benne van, az nem biztos, hogy kell is, hogy 
működjön 3-4. osztályban. Olyan értelemben beszéltek erről, hogy most készül az alapító okirat, ha benne 
van és mód van rá, akkor mehet harmadikban és negyedikben is, ha nincs rá mód, akkor nem megy, nem 
kötelező megvalósítani. 
 
Vezér Ákos: Egy intézmény átszervezéssel kapcsolatos dokumentációt készítettek és megkeresték a 
megyét, az OKÉV-et, szakszervezetet, szülői szervezetet, nevelőtestületet, konkrétan az alapító okirattal 
összefüggésben, nem SNI-s tanulók és nem óvodai pedagógus létszámcsökkenés ügyében, máshol vannak 
ezek szabályozva, nem napköziotthonos témakörben kérdezték meg őket, nem csoport összevonások 
miatt. Az intézmény átszervezés, amiről dönteni kellene, ehhez kértek és kaptak olyan törvényben 
meghatározott szakértői és megyei véleményeket, amelyek ezzel foglalkoznak. Kérte, hogy az egyéb 
igények és kérések, amelyek felmerülnek, hiszen, ha már szót kaptak, elmondják az illetékes szervek, 
hogy mit szeretnének, most ne ezzel kapcsolatban tárgyalják, hanem ha úgy gondolják, akkor ezt a 
szakszervezet, vagy aki a sok-sok értékes javaslatot tette, külön tegye meg és akkor úgy tárgyalják. 
 
Ipolyi Lászlóné: Elmondta, hogy az óvodában a gyermekeket nem lehet magukra hagyni. Nem tudja, 
hogy a két óvoda pedagógusainak száma miért 19 főben lett meghatározva és ha csökkentik a kisegítő 
személyzet létszámát is, akkor a dajkáknak még több dolga lesz, így az óvónőknek nehezebb lesz ellátni a 
feladatukat. 
 
Czompó István: Kérte, hogy a jegyző által elmondottakra koncentráljanak. 
 
Vezér Ákos: A pedagógus létszámról a költségvetés elfogadása kapcsán már döntött az önkormányzat, 
akkor határozta meg a 19 főt, ami nem 19 fő, hiszen van egy intézményegység vezető is, aki véleménye 
szerint erről a területről kell, hogy kikerüljön. Konkrétan az intézmény átszervezésről kell dönteni. Ha 
úgy gondolja a képviselő-testület, hogy ezt a döntést meghozza, a létszám és ehhez kapcsolódóan nagyon 
sok szerteágazó feladat keletkezik és nagyon sok kérdést kell megválaszolni az átszervezéssel 
kapcsolatban, de az nem az alapító okirat módosításával van összefüggésben. 
 
Czompó István: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatait. 
 

A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
144/2008. (IV. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat fenntartásában lévő 
József Attila Általános Iskolát (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14.) a mellékelt okirat szerint 
megszünteti. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális 
Igazgatóság Államháztartási Irodája felé a törzskönyvi nyilvántartásból való törlésről intézkedjen. 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
 

A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
145/2008. (IV. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat fenntartásában lévő 
Manóvár Óvodát (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 108.) a mellékelt okirat szerint megszünteti. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális 
Igazgatóság Államháztartási Irodája felé a törzskönyvi nyilvántartásból való törlésről intézkedjen. 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
 

A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
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146/2008. (IV. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat fenntartásában lévő 
Zsiráf Óvodát (2490 Pusztaszabolcs, Deák F. u. 21/1.) a mellékelt okirat szerint megszünteti. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális 
Igazgatóság Államháztartási Irodája felé a törzskönyvi nyilvántartásból való törlésről intézkedjen. 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
 

A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
147/2008. (IV. 24.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete József Attila Közös Igazgatású Általános 
Iskola és Óvoda néven (székhelye: 2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14., telephelyei: Zsiráf Óvoda 
2490 Pusztaszabolcs, Deák F. u. 21/1., Manóvár Óvoda 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 65.) 2008. 
július 1-jével intézményt alapít a mellékelt okirat szerint. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális 
Igazgatóság Államháztartási Irodája felé a törzskönyvi nyilvántartásba vételről 8 napon belül intézkedjen. 
A Képviselő-testület felkéri az új intézmény vezetőjét, hogy az intézmény belső szabályzatait készítse el. 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 
  József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda vezetője 
Határidő: azonnal 
   folyamatos 
 
 
Napirend 9. pontja:  

Gyermekjóléti szolgálat működésének ellenőrzése 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
Czompó István: Az előterjesztést a Szociális és Egészségügyi Bizottság és a Pénzügyi és Igazgatási 
Bizottság tárgyalta. A bizottságok javasolták a jelentés tudomásulvételét. 
 

A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
148/2008. (IV. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat fenntartásában lévő 
önkormányzati intézményfenntartói társulás keretében működő gyermekjóléti szolgálat működésének 
ellenőrzéséről készült ellenőrzési jelentést tudomásul veszi. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Napirend 10. pontja:  
Családsegítés, étkeztetés, idősek klubja, házi segítségnyújtás szakmai egységeinél folytatott 
ellenőrzés 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
Czompó István: A témát a Szociális és Egészségügyi Bizottság és a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság 
tárgyalta. A bizottságok javasolták a határozati javaslat elfogadását. 
 

A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
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149/2008. (IV. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat fenntartásában lévő 
önkormányzati intézményfenntartói társulás keretében működő családsegítés, étkeztetés, idősek klubja, 
házi segítségnyújtás ellenőrzéséről készült ellenőrzési jelentést tudomásul veszi: 
- Pusztaszabolcson az Adonyi út 50. szám alatti épületbe a felújítást követően átköltözik a Családsegítő 

és Gyermekjóléti Szolgálat, amely épület az előírásoknak megfelelően akadálymentesített lesz. 
- A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt, tegyen javaslatot az Időskorúak Klubjainak 

(Adony, Pusztaszabolcs) klubvezetőinek kinevezésével, étkeztetés, szociális segítő (Adony, 
Pusztaszabolcs, Iváncsa) alkalmazásával, több házi segítségnyújtó szociális segítő alkalmazásával 
(Adony) összefüggő fenntartói feladatokra. 

- A Képviselő-testület megkeresi Iváncsa Község Önkormányzatát, hogy külön iroda, interjú szoba 
(mint minimum követelmény) biztosításáról nyilatkozzon. 

Felelős: Czompó István polgármester 
 Dr. Szász Károlyné, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője 
Határidő: azonnal 
 

Napirend 11. pontja:  
Étkezési térítési díj megállapításáról 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

 
Czompó István: Az előterjesztést a Szociális és Egészségügyi Bizottság és a Pénzügyi és Igazgatási 
Bizottság tárgyalta. A 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: 
 
150/2008. (IV. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az étkezési díjak változásáról 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: 
 
7/2008. (IV. 25.) Kt. számú rendelet 

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az étkezési díjak változásáról szóló 
rendeletét megalkotja. 
 

Napirend 12. pontja:  
Az adózás és adóhátralékok alakulásáról 2007. évben 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

 
Czompó István: Az előterjesztést a Településfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság 
tárgyalta. A bizottságok javasolták a határozati javaslat elfogadását. 
 

A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

151/2008. (IV. 24.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. évi adózás és az adóhátralékok 
alakulásáról készült beszámolót elfogadja. 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
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Napirend 13. pontja:  

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérhátralékáról 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

 
Czompó István: A Településfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság tárgyalta a témát. 
A bizottságok javasolták a határozati javaslat elfogadását. A Pénzügyi és Igazgatási Bizottság javasolta 
még, hogy a képviselő-testület kérje fel a jegyzőt, hogy továbbra is tegyen határozott intézkedéseket a 
lakbérhátralékok behajtására. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a Pénzügyi Bizottság által 
javasolt kiegészítéssel. 
 

A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
152/2008. (IV. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő 
lakások lakbérhátralékáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy továbbra is tegyen határozott intézkedéseket a 
lakbérhátralékok behajtására. 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
 

Napirend 14. pontja:  
Pusztaszabolcs víziközműveinek üzemeltetése 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

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

A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
153/2008. (IV. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy szerezzen 
érvényt a Felsőcikola külterületi víziközműrendszerének átvételéről szóló 136/2006. (V. 25.) Kt. számú 
határozatnak. Kérjen árajánlatokat a 2009. április 1-től Pusztaszabolcs bel- és külterületén meglévő 
víziközműrendszer koncessziós szerződés keretében történő üzemeltetésére vonatkozó közbeszerzési 
eljárás lefolytatására és terjessze azokat a Képviselő-testület elé. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Napirend 15. pontja:  
A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetőjének változása 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
Czompó István: A témát a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a Településfejlesztési Bizottság tárgyalta. 
A bizottságok javasolták a határozati javaslat elfogadását. 
 

A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
154/2008. (IV. 24.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi dr. Simon László rendőr 
ezredes rendőrségi főtanácsos, Fejér Megyei Rendőrfőkapitány tájékoztatását, amely szerint 
2008. március 30-i hatállyal a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásából 
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dr. Fekete Zsolt rendőr őrnagyot felmenti és 2008. március 31-i hatállyal Budavári Árpád rendőr őrnagyot 
a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladatainak ellátásával bízza meg. 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIX. 
törvény 8. § (2) bekezdése alapján úgy véleményezi, hogy Budavári Árpád rendőr őrnagy a 
Rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladatainak ellátásával való megbízásával egyetért. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Napirend 16. pontja:  
Közterületre kihelyezett térfigyelő berendezés lehetőségéről 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
Czompó István: Kérte, hogy az eredeti előterjesztés kiegészítését tárgyalják meg. Elmondta, hogy a 
pályázat benyújtásához 10 % önrész biztosítása szükséges. Véleménye szerint a rendőrséggel akkor 
vegyék fel a kapcsolatot, ha megnyerik a pályázatot. 12 darab kamera elhelyezéséről van szó és 
megjelölték a javasolt helyszíneket is. A kiépítés költsége kb. 15 millió forint lenne, amiben benne van 
mindenegyes helyszínen egy oszlop felállítása is, ami nem biztos, hogy szükséges, mert elképzelhető, 
hogy az e-onnal megállapodást lehet kötni, hogy villanyoszlopon helyezzék el a kamerákat. Egy oszlop és 
annak felállítása kb. 200 ezer forint + Áfa és a legdrágább kamerát számította alapnak, aminek az ára 
darabonként 650 ezer forint. A pályázat megnyerése esetén közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, így 
elképzelhető, hogy kisebb lesz a költség. Mivel a pályázat benyújtásának határideje nagyon rövid, ezért 
gondolta, hogy ma tárgyaljanak róla. 
 
Paál Huba: Véleménye szerint ezt a lehetőséget nem lenne szabad kihagyni ismerve az elmúlt időszak 
bűnözési eseményeit Pusztaszabolcson és ez a rendszer talán segítséget nyújthatna az elkövetők 
elfogásában is. Maximálisan támogatta a pályázat benyújtását és az 1,5 millió forint önrész biztosítását. 
Megkérdezte, hogy a kamerák mekkora távolságot tudnak befogni? A kamerák működése nagyon változó 
lehet, mert van olyan hely, ahol folyamatosan működnek, máshol meghatározott időközönként 
kapcsolnak be, ami beállítás kérdése. Megkérdezte, hol kerül rögzítésre a felvett anyag, a rendőrségen, 
vagy az önkormányzatnak kell biztosítani helyet a központi egységnek? 
 
Czompó István: Nem tudja, hogy milyen távolságig tud felvenni a kamera, de van egy honlap, ahol 
megnézhető a működése. A kamerák működése folyamatos, a felvett képek törlésének gyakoriságát be 
lehet állítani. Nem igényel plusz embert, távirányítóval lehet működtetni úgy, hogy egy laptopra tehetik 
fel a felvett anyagot, amihez szoftvert is biztosítanak. A távirányítóval tudják levenni az adatokat. A 
távolság biztosan lényeges, de nem tudja, hogy mekkora. 
 
Csányi Kálmán: Támogatta a pályázat benyújtását. Megkérdezte, hogy mennyire bővíthető ez a rendszer? 
Véleménye szerint, ha bővíthető 30-50 kameráig, akkor a helyi vállalkozóknak az egyfajta segítség lenne. 
 
Czompó István: Az összes kamera anyagát nem kell tárolni, de feltételezhető, hogy elvileg végtelen a 
lehetőség, mert nem kell csatlakoztatni a kamerákat, mivel nincsenek rendszerbe kötve. 
 
Vezér Ákos: Kérte, hogy figyelmesen olvassák el az ombudsman témával kapcsolatos véleményét. 
Felhívta a figyelmet, a tekintetben véleménye szerint kiegészítésre szorul a javaslat. Az ombudsman 
szerint az önkormányzat önmagában nem jogosult arról dönteni, hogy hova helyezzenek el térfigyelő 
kamerákat. Döntést kell arról hozni, hogy ezt az állásfoglalást és javaslatokat megismerte az 
önkormányzat, figyelembe véve az utolsó oldal végső két bekezdésében leírtakat, hogy hogyan lehet 
jogszerűen eljárni a térfigyelő kamerák felszerelésével kapcsolatban. Ezt elolvasva nem az önkormányzat 
határozza meg, hogy hova helyezzék el, hanem az önkormányzat esetleg valamilyen módon kérheti a 
rendőrségtől, hogy javasolja ezeknek a térfigyelő kameráknak az elhelyezését és nekik kell a helyszínt 
meghatározni, hogy hova és mikor. Az ombudsman szerint, amikor az önkormányzat kizárólag a 
rendőrség hatáskörébe tartozó előterjesztést elfogad, akkor az ombudsman állásfoglalását megismerve 
mérlegelnie kell a közbiztonságra jótékony hatást gyakorló alkotmányos jogokat kevésbé sértő 
megoldások alkalmazhatóság; ilyen mérlegelés és a térfigyelő kamerák elhelyezésének 
elkerülhetetlenségét igazoló eredmény hiányában a térfigyelés nem felel meg a rendőrségi törvény 
követelményeinek és a képfelvevők révén folytatott adatkezelés jogszerűtlennek tekintendő. Most egy 
pályázat beadásáról van szó, de nem tudja, feltétele lesz-e az, hogy van-e ilyen rendőrségi javaslat, hogy 
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térfigyelő kamerákat helyezzenek el. Nem tud róla, nem is kérték meg, ezért kérte, a határozati javaslat 
egészüljön ki azzal, hogy az önkormányzat a rendőrséggel az együttműködési eljárást és a javaslatokat 
indítsa meg a tekintetben, hogy az önkormányzatnak mérlegelnie kell azt is, hogy más módon nem 
szorítható vissza a bűnözés és erről szól az ombudmani állásfoglalás. Lehetséges, hogy valamilyen 
rendőrségi dokumentum kell arról, hogy végső megoldásként javasolja a térfigyelő kamerák elhelyezését 
a rendőrség kizárólagos hatáskörében, hogy egy ilyen eljárás a pályázat benyújtásához induljon el. 
 
Czompó István: Ha nem nyernek a pályázaton, akkor fölöslegesen indítják el az eljárást. Ha nyernek, 
akkor közbeszerzési eljárást kell lefolytatni és annak az ideje alatt be tudják szerezni a rendőrség 
javaslatát. Ha a pályázat feltétele a javaslat csatolása és az nem áll rendelkezésre, akkor megbukott a 
pályázat. 
 
Kátai György: Véleménye szerint inkább abból induljanak ki, hogy a rendszer hatékonysága milyen lehet, 
mert jogi ismeretei szerint, amennyiben ennek nem jogszerű a kiépítése, akkor azt nem fogadják el 
bizonyítékként, tehát nem fogja elérni azt a remélt hasznát, hogy visszaszorul a bűnözés. Célszerű a jogi 
utat végigvinni, hogy később ne lehessen ebbe belekötni és így ne hagyják futni az ilyen cselekményt 
elkövetőket. 
 
Czompó István: Nem azt mondta, hogy ne tartsák be a törvényt, hanem azt, ha ez a javaslat nem feltétele 
a pályázatnak, akkor nem biztos, hogy foglalkozni kell vele. Nem javasolta, hogy törvénysértő módon 
helyezzenek el kamerákat. 
 
Vezér Ákos: Nem azt akarja, hogy ne nyújtsanak be pályázatot, de ha térfigyelő kamerák számára és 
helyére kizárólag a rendőrségnek lehet jogosítványa, akkor mi alapján fognak pályázni 12 darab kamera 
elhelyezésére. Ezért gondolta a határozati javaslat kiegészítését, hogy legalább induljon meg az eljárás, 
mert anélkül hiába nyernek a pályázaton, de nem tudnak elszámolni, mert nem tudják felszerelni 
jogszerűen. Nemcsak az lesz a probléma, hogy bűnözőt nem lehet számon kérni a kamera alapján, hanem 
maga a kamera elhelyezés is jogszerűtlen lesz, hiszen nem a rendőrség tesz javaslatot az elhelyezésre és 
annak számára. 
 
Czompó István: Véleménye szerint a rendőrség örülni fog annak, ha kamerákat szeretnének elhelyezni. 
Egyetértett a határozati javaslat kiegészítésével. 
 
Csiki Ottó: Felhívta a figyelmet arra, hogy a kamerákat megelőző szándékkal szerelnék fel és elmondta, 
hogy a kamerákkal felszerelt településeken nagymértékben visszaesett a bűnözés. Mivel a körzeti 
megbízottaknak gépjárműve sincs, ezért már az indokolja, hogy a kamerákat felszereljék. 
 
Csombók Pál: Támogatta a jegyző javaslatát, hogy a pályázathoz csatoljanak egy nyomtatványt arról, 
hogy a rendőrség támogatja. 
 
Vezér Ákos: Az előterjesztés második bekezdése szerint a rendőrség jogosult ilyen javaslatot tenni, tehát 
nem támogató nyilatkozatra van szükség. A javaslatot úgy kell megtenni, hogy előtte mérlegelte, hogy 
indokolt ebben a számban és azokra a helyekre elhelyezni. Javasolta a határozati javaslat kiegészítését 
azzal, hogy a rendőrségi törvény 42. § (2) bekezdésének betartására a rendőrséggel fel kell venni a 
kapcsolatot és kérni, hogy tegyen javaslatot a (3) bekezdésben meghatározott módon térfigyelő kamerák 
számára és elhelyezésére közterületen. 
 
Csombók Pál: Véleménye szerint semmi értelme ilyen határozatot hozni. 
 
Czompó István: Az a kérdés, hogy szükséges-e a rendőrség véleménye a pályázathoz. 
 
Vezér Ákos: A pályázatíró nem mondta, hogy kell ilyen, de tőle kellene megkérdezni, mert a határozati 
javaslatot is ő javasolta. Ebben nem tud nyilatkozni, de a határidő azonnali legyen, minél előbb keressék 
meg a rendőrséget, de ne szabjanak a rendőrségnek határidőt. 
 
Czompó István: Javasolta, hogy két határozatot hozzanak: az egyik az előterjesztésben szereplő határozat, 
a másik pedig a jegyző által javasolt. 
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Csombók Pál: Megkérdezte, hogy miért hozzanak határozatot? Ha a pályázat előírja, akkor meg kell 
kérni. 
 
Czompó István: Ha a pályázat nem írja elő, akkor is be kell szerezni a rendőrség javaslatát, mert akkor 
lesz jogszerű. Véleménye szerint a pályázatnál az a lényeg, hogy az önkormányzat vállalja-e az önrész 
biztosítását. 
 
Jakus János: Megkérdezte, hogy szükséges meghatározni az önrész mértékét? 
 
Czompó István: Igen, el kell dönteni, hogy mekkora összegre pályáznak. 
 
Vezér Ákos: Azért javasolta a határozati javaslat kiegészítését, mert magában a határozatban, hogy az 
önkormányzat úgy dönt, hogy térfigyelő kamerákat helyeztet el és erre pályázatot nyújt be, ennek 
hatására elindul egy jogszerűtlenségi folyamat és ennek lehetne elejét venni azzal, hogy a rendőrséggel 
induljon el egy kommunikáció annak ellenére, hogy több képviselő közbekiabált, hogy nem kell ilyen 
határozat. Továbbra is az a véleménye, hogy azt előzzék meg, hogy bárki, akár a pályázat, akár a 
megvalósulás kapcsán azt mondhassa, hogy önmagában ez a határozat jogszabálysértő. 
 
Czompó István: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy a rendőrségi 
törvény 42. § (2) bekezdésének betartására a rendőrséggel fel kell venni a kapcsolatot és kérni, hogy 
tegyen javaslatot a (3) bekezdésben meghatározott módon térfigyelő kamerák számára és elhelyezésére 
közterületen 
 

A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
155/2008. (IV. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KDOP-2007-3.1.1/C 
kódszámú „Kistelepüléseken településkép javítása” című a közbiztonság javítására, valamint a 
bűnmegelőzést szolgáló tevékenységek érdekében térfigyelő rendszerek kialakítására kiírt pályázatra 
vonatkozó 10 %-os önrészt 1.500.000,- Ft-ot a 2008. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 42. § 
(2) bekezdésének betartására vegye fel a kapcsolatot a rendőrséggel és kérje, hogy a törvény (3) 
bekezdésében meghatározott módon tegyenek javaslatot térfigyelő kamerák számára és elhelyezésére 
közterületen. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Napirend 17. pontja:  
Javaslat bérlakás berendezésének cseréjére 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
Czompó István: Az előterjesztést a Településfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság 
tárgyalta. A bizottságok javasolták a határozati javaslat elfogadását. 
 

A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
156/2008. (IV. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Juhászné Otrosinka Judit, a 
Pusztaszabolcs, Sport u. 2/2. II/3. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérlőjének kérelmére a 
bérlakás beépített mosogatószekrény cseréjének számlával igazolt költségét – maximum 30.000,- Ft-ig – 
a költségvetési tartalék terhére egy összegben, a számla benyújtását követő 30 napon belül megtéríti a 
bérlő részére. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2008. június 30. 
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Napirend 18. pontja:  

Arany János utca burkolatépítése 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
Czompó István: Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és Településfejlesztési 
Bizottság javasolta a határozati javaslat elfogadását. 
 
Szajkó János: Kiegészítésként elmondta, Nemes László volt képviselő továbbra is vállalja, hogy az általa 
épített úton a 6 darab aknafedél szintre hozását elvégzi. 
 
Czompó István: Megköszönte a felajánlást és elmondta, erre csak akkor kerülhet sor, ha a kivitelező 
ennek a munkának a különbözetével megköti a szerződést. 
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 
 

A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

157/2008. (IV. 24.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (III. 30.) Kt. számú rendeletének 30. § (1) bekezdés g.) pontja 
alapján egyetért azzal, hogy a polgármester az önkormányzati tulajdonban lévő Arany János utca 
burkolatépítési munkálatainak elvégzésére adott árajánlatok közül a legkedvezőbbet, a Magyar Aszfalt 
Kft. Székesfehérvári Területi Igazgatósága (8000 Székesfehérvár, Szekfű Gy. u. 5.) által benyújtottat 
fogadja el, melynek végösszege bruttó 14.678.941,- Ft. 
Az Arany János utca, Honvéd utca és Petőfi Sándor utca építése címen a 2008. évi költségvetésben 
tervezett 14 millió forintot az önkormányzat 14.679.000,- forintra emeli, az általános tartalékot 679.000,- 
forinttal csökkenti. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés módosítását terjessze be. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Napirend 19. pontja:  
Kastély utca végének javítása 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
Czompó István: Elmondta, hogy a javításhoz a Pusztaszabolcsi Agrár Zrt. biztosítja a mart aszfaltot. 
Felhívta a figyelmet, hogy az ajánlatok 3 méter széles útra vonatkoznak. A Pénzügyi Bizottság ülésén 
elhangzott, hogy bitumenes emulzióval permetezzék be az aszfaltot, ami megköti és ezt a Kastély utca 
sarkáig végezzék el, amit a zrt. finanszírozzon. Véleménye szerint a 3 méteres út keskeny. 
 
Csombók Pál: Nem látja értelmét az ilyen fajta útjavításnak, mert a mezőgazdasági gépek fel fogják törni 
teljes szélességében. 
 
Czompó István: Javasolta, hogy Nemes Lászlótól a 6 darab aknafedél szintrehozása helyett azt kérjék, 
hogy az önkormányzat területén a Kastély utca sarkáig az aszfalt mellett kövezze le és hengerezze meg az 
utat és a zrt. eldönti, ahogy akar-e padkát készíttetni a részükre. 
 
Jakus János: Elmondta, hogy a Településfejlesztési Bizottság ülésén is elhangzott a bitumenes permetezés 
lehetősége is akár az alap, akár a már lehengerezett mart aszfalt vonatkozásában, aminek költségvonzata 
van. Javasolta, a polgármester érdeklődje meg, hogy vállalja-e a zrt. a magasabb költséget azért, mert 
nekik is érdekük lenne, hogy ez a probléma ne csak egy-két évre oldódjon meg. Maximálisan támogatta, 
mert a kastély környékének csinosabbá tételét is szolgálja azzal együtt, hogy a kerítés mellett található 
bokrok gondozását is igényelné. Így a Szabolcs Napok programjainak is méltóbb körülményeket 
tudnának biztosítani. 
 
Czompó István: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát a Pénzügyi és Igazgatási 
Bizottság azon javaslatának kiegészítésével, mely szerint a Képviselő-testület kérje fel a polgármestert, 
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folytasson tárgyalásokat az ügyben, hogy a kollégium kerítésének végéig az aszfaltút bitumenes 
emulzióval készüljön el és ennek költségét a Pusztaszabolcsi Agrár Zrt. vállalja magára. 

A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

158/2008. (IV. 24.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati 
tulajdonban lévő Kastély utcának a külterületen folytatódó és a Pusztaszabolcsi Agrár Zrt. tehenészeti 
telepéig tartó kb. 700 méter hosszú szakaszának 3 méter szélességben mart aszfalttal való burkolatát 
felújítási munkálatainak elvégzésére adott árajánlatok közül a legkedvezőbbet, a Magyar Aszfalt Kft. 
Székesfehérvári Területi Igazgatósága (8000 Székesfehérvár, Szekfű Gy. u. 5.) által benyújtottak fogadja 
el, melynek összege bruttó 705.600,- Ft. A Képviselő-testület a felújítási előirányzatot 706.000,- forinttal 
„Kastély utca javítás” címen megemeli, az általános tartalékot 706.000,- forinttal csökkenti. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés módosítását terjessze be. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, folytasson tárgyalásokat az ügyben, hogy a kollégium 
kerítésének végéig az aszfaltút bitumenes emulzióval készüljön el és ennek költségét a Pusztaszabolcsi 
Agrár Zrt. vállalja magára. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

Napirend 20. pontja:  
Fleck József szennyvízátemelővel kapcsolatos kérése 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Czompó István: Elmondta, a bírósági per elvesztése után nyilvánvalóvá vált, hogy több ilyen kérelmet is 
benyújtanak majd. Ebben az esetben a telekmegosztás valószínűleg nem lehetséges, így a telek értékének 
csökkenése nem valósult meg. 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a Településfejlesztési Bizottság tárgyalta. A 
bizottságok javasolták a határozati javaslat elfogadását. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 
 
(Csiki Ottó képviselő 18.39 órakor távozott, a létszám 12 fő.) 
 

A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

159/2008. (IV. 24.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fleck József 
Pusztaszabolcs, Ady E. u. 52. szám alatti lakosnak a telek előtti közterületen lévő szennyvízátemelőre 
való hivatkozással kimondott telekértékcsökkenési állítását nem fogadja el, a felajánlott telekrészt nem 
vásárolja meg. A Képviselő-testület azt az állítást, hogy a telken épült új épület és az Ady E. u. 50. számú 
ház felőli telekhatár közötti üresen maradt rész építési telekként lenne eladható, nem ismeri el. Ennek 
indokolása: 
1. Az ilyen fekvésű 600 *öles telkek az érvényes beépítési szabályok betartása mellett, hosszanti 

szétvágással csak kettéoszthatók (mint ahogy ez a szomszédos 54. és 54/1. hsz-ú ingatlanoknál is 
történt). Háromfelé osztás csak saroktelek esetén valósítható meg. 

2. Igaz, hogy a telek nem lett megosztva, de mégis csak két önálló lakóépület (az újabb üzletet is 
magába foglal) áll rajta olyan módon elhelyezve, hogy az érvényes beépítési szabályoknak megfelelő 
megosztásnak nem lenne akadálya, tehát a telket „elvileg” kettéosztottnak kell tekinteni és tovább 
osztás nem lehetséges. 
A rendelkezésre álló 15.985-5/2005. számú építési engedély helyszínrajzi melléklete szerint az 
értékesíteni óhajtott üres telekrész 13,5 méter széles. 
Az érvényes beépítési szabályok előírásai: 
- Pusztaszabolcs Nagyközség Önkormányzatának a helyi építési szabályzatról szóló 8/2001. (III. 1.) 

Kt. számú rendeletének 9. § 3.4. pontja a legkisebb telekszélességet 16 méterben, a 9. § 3.6. pontja 
a legnagyobb épületmagasságot 7,5 méterben határozza meg. 

- Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormány 
rendelet 35. § (3) bekezdés b.) pontja, illetve a 36. § (2) bekezdése szerint az építmények közötti 
telepítési távolság a megengedett legnagyobb építménymagasság értékével azonos (ez esetünkben 
7,5 méter). 
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Megállapítható, hogy az eladni szánt 13,5 méter széles telekre való építés esetén el kell hagyni a meglévő 
új épülettől 7,5 métert és a másik oldalon is elhagyandó oldalkert, melynek biztosítani kell a tűzoltóautó 
bejutását, amit a Tűzoltóság szab meg, általában minimum 4 méterben, tehát ezeket a méreteket 
összesítve kiderül, hogy a maradék területre ház nem építhető fel. Ebben az ügyben a szennyvízátemelő 
ottlétének semmi jelentősége nincs, emiatt az ingatlan értéke nem csökken. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 

(Csiki Ottó képviselő 18.42 órakor megérkezett, a létszám 13 fő.) 

 
Napirend 21. pontja:  

Szennyvíztisztító korszerűsítése 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
Czompó István: Elmondta, hogy a terv elkészülte után kérni fogja a határidő módosítását, mert nem 
tudják tartani a határidőket. Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a Településfejlesztési 
Bizottság tárgyalta és javasolták a határozati javaslat elfogadását. 
 

A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

160/2008. (IV. 24.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (III. 30.) Kt számú rendeletének 30.§ (1) bekezdés g.) pontja 
alapján egyetért azzal, hogy a polgármester az önkormányzati tulajdonban lévő és üzemelő 
szennyvíztisztító telep szennyezés csökkentéséhez szükséges felújítási-korszerűsítési engedélyezési 
tervek elkészítése, vízjogi létesítési engedély megszerzése, valamint a kivitelezéshez szükséges tervek és 
költségvetések szállítása érdekében adott árajánlatok közül a legkedvezőbbet, az Alba Geotrade Zrt. 
(8000 Székesfehérvár, Óvoda u. 2.) által benyújtottat fogadja el, melynek végösszege bruttó 4.776.000,- 
Ft. Ez az összeg a költségvetésben a „Víziközmű fejlesztés” címszó alatt rendelkezésre áll. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

Napirend 22. pontja:  
A regionális vízmű-társaságok részvényeinek önkormányzati tulajdonba adása 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Czompó István: Véleménye szerint az önkormányzatnak semmi vesztenivalója nincs, azért mindenképpen 
csatlakozniuk kell a kezdeményezéshez. Információi szerint a DRV-t is értékesíteni kívánják, amit jó 
lenne megelőzni, mert abban az esetben a vízbázisról biztosan lemondhatnak. A velencei polgármester 
tájékoztatta, hogy azok a települések, amelyek az ercsi vízbázisról kapják a vizet, hasonló 
kezdeményezésbe fogtak, amelyről egy értekezletet tartanak május elején. Nagyon jó lehetőség lenne, ha 
a térség hozzájuthatna a vízbázishoz. 
Elmondta, hogy a témát a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a Településfejlesztési Bizottság tárgyalta és 
javasolták a határozati javaslat elfogadását. 
 

A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

161/2008. (IV. 24.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy az állami vagyonról 
szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján a település jogszabályban előírt 
vezetékes ivóvízellátással, szennyvízelvezetéssel- és tisztítással kapcsolatos feladatainak elősegítése 
érdekében a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. jelenlegi teljes állami tulajdonban lévő részvénycsomagja a 
Vízmű Zrt. ellátási területén található települési önkormányzatok tekintetében lakosságszám arányosan 
kerüljön önkormányzati tulajdonba térítés nélküli vagyonátadással. 
E cél megvalósítása érdekében a Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
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1. A Képviselő-testület az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja 

alapján a település jogszabályban előírt vezetékes ivóvízellátással, szennyvízelvezetéssel- és 
tisztítással kapcsolatos feladatainak elősegítése érdekében a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 
alaptőkéjét megtestesítő állami tulajdoni hányadú részvénycsomagjára az ellátási terület lakosságának 
egészéhez viszonyított településre vonatkoztatott lélekszámaránynak megfelelően (ebbe beleértve a 
Megyei Jogú Város lakosságát is) 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 ráeső részvényhányadot átvenni nem kívánja, úgy 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat a fennmaradó részvényhányad térítés nélküli átvételére 
kötelezettséget vállal. 

3. A Képviselő-testület vállalja a részvénycsomag tulajdonba adása miatt felmerülő költségek 
megtérítését, de mivel álláspontja szerint a regionális vízmű részvények átadása nem okoz kiadást 
vagy többletköltséget az önkormányzat számára, felhatalmazza a polgármestert, hogy az állami 
vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet alapján az ingyenes 
vagyonjuttatás iránti igényt a rendelet 50. § (2) bekezdésében előírtak teljesítésével a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-hez bejelentse. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az igénnyel kapcsolatos eljárás előrehaladásáról az 

esetlegesen közbenső tulajdonosi döntést igénylő kérdésekben tájékoztassa a Képviselő-testületet, 
továbbá felhatalmazza arra, hogy – a Képviselő-testület határozatainak keretei között – 
meghatalmazza Esztergom Város Önkormányzatát arra, hogy több települési önkormányzat 
érdekeinek együttes képviselete esetén Pusztaszabolcs Nagyközség Önkormányzata nevében is 
eljárjon az igénybejelentés és a tárgyalások vitele során. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: folyamatos 
5. A Képviselő-testület vállalja, hogy a részvények térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételéhez 

szükséges megállapodást megköti. 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: esedékességkor 
 

Napirend 23. pontja:  
Gyalogátkelők építése 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
Czompó István: Az előterjesztést a Településfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság 
tárgyalta. A bizottságok javasolták a határozati javaslat elfogadását. 

A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

162/2008. (IV. 24.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (III. 30.) Kt. számú rendeletének 30. § (1) bekezdés g) pontja 
alapján egyetért azzal, hogy a polgármester az önkormányzati tulajdonban lévő Adonyi úton és az állami 
tulajdonban lévő Velencei úton gyalogátkelőhelyek útépítési, valamint a kapcsolódó közvilágítási 
munkálatainak elvégzésére adott árajánlatok közül a legkedvezőbbet a Magyar Aszfalt Kft. 
Székesfehérvári Területi Igazgatósága (8000 Székesfehérvár, Szekfű Gy. u. 5., képviseli: Förhécz Gábor 
területi igazgató) által benyújtottat fogadja el, melynek végösszege bruttó 8.957.648,- Ft. Ez az összeg a 
költségvetésben a gyalogátkelőhelyek építése címen rendelkezésre áll. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a gyalogátkelőhelyek útépítési, valamint a 
kapcsolódó közvilágítási munkálatainak elvégzésével a Magyar Aszfalt Kft. Székesfehérvári Területi 
Igazgatóságát megbízza, illetve a szerződést a céggel megkösse. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 
kiépítendő közvilágítás elemei (új oszlopok, lámpatestek, vezetékek, lámpakarok, stb.) önkormányzati 
tulajdonban maradnak. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 24. pontja:  

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
Czompó István: A témát a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és az Oktatási, Közművelődési és Sport 
Bizottság tárgyalta. Mindkettő javasolta a beszámoló elfogadását. Szavazásra bocsátotta a határozati 
javaslatot. 

A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

163/2008. (IV. 24.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról készült beszámolót elfogadja. 
A Képviselő-testület az alábbi határozatokat visszavonja: 
- 296/2007. (VI. 28.), 337/2007. (VIII. 29.), 388/2007. (X. 25.). 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az alábbi 2007. évi határozatok végrehajtása folyamatban 
van: 
- 37/2007. (I. 25.), 219/2007. (V. 31.), 220/2007. (V. 31.), 222/2007. (V. 31.), 224/2007. (V. 31.), 

363/2007. (IX. 27.), 375/2007. (X. 25.), 424/2007. (XI. 29.), 427/2007. (XI. 29.), 
429/2007. (XI. 29.), 462/2007. (XII. 20.), 463/2007. (XII. 20.), 465/2007. (XII. 20.). 

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az alábbi korábbi határozatok végrehajtása folyamatban van: 
- 136/2006. (V. 25.), 187/2006. (VI. 29.), 250/2006. (IX. 28.), 256/2006. (IX. 28.). 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

Czompó István: Az Oktatási Bizottság javasolta továbbá, a képviselő-testület kérje fel a polgármestert, 
hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 6 havonta készítsen beszámolót. 
 
Csányi Kálmán: A bizottsági ülésen a jegyző elmondta, jók ezek az áttekintések, mert kiderült, hogy 
vannak olyan esetek, amelyek „döglött” ügyekké válnak, mert véletlenül nincs utána érdeklődés. Ha ez 
nem évente történik, hanem hathavonta, akkor talán kevesebb ilyen dolog alakul ki. Megjegyezte, tavaly 
javasolta, hogy negyedévente készüljön el a beszámoló, de akkor leszavazta a képviselő-testület. 
 
Czompó István: Szavazásra bocsátotta az Oktatási Bizottság javaslatát. 
 

A Képviselő-testület 7 igen, 3 nem szavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

164/2008. (IV. 24.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról 6 havonta készítsen beszámolót. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
Czompó István polgármester 18.49 órakor szünetet rendelt el. A Képviselő-testület ülése 19.03 órakor a 
25. napirendi pont tárgyalásával folytatódott. 
 

Napirend 25. pontja:  
Iváncsai logisztikai park vízellátása 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
Czompó István: Ismertette az előterjesztést, amely szerint az iváncsai logisztikai park beruházás 
képviselője megkereste, hogy szükségük lenne 100 m3/nap mennyiségű vízre. A DRV úgy nyilatkozott, 
hogy a jelenlegi rendszer ezt a mennyiséget nem tudja biztosítani, ezért nyomásfokozóra van szükség. A 
költség a kérelmezőt terhelné. A telefonon történt egyeztetés alapján az árajánlatokat az önkormányzat 
kéri, majd a vállalkozó befizeti a költségeket. Véleménye szerint az önkormányzat tulajdonába kerül a 
nyomásfokozó, ezért a befizetés alapján az önkormányzat végzi el a megrendelést. Hozzátette, hogy 
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később víziközmű fejlesztési hozzájárulást is kell fizetnie a beruházónak úgy, mint korábban a Heitz 
Élfurnér Műveknek. 
 
Szajkó János: Szerinte olyan nyomásfokozót kellene beépíteni, amely lehetővé tenné, hogy a 
későbbiekben a pusztaszabolcsi vízhálózatot is bővíteni tudják. 
 
Csombók Pál: Megkérdezte, hogy a nyomásfokozót hol helyezik el, Pusztaszabolcs, vagy a logisztikai 
park felé? Ha a logisztikai park felé, az káros Pusztaszabolcsnak, mert kisebb lesz a nyomás. 
 
Kátai György: Egyetértett a Csombók Pál alpolgármester által elmondottakkal és hozzátette, valóban meg 
kell fontolni, hogy hova akarják beépíteni ezt a nyomásfokozó szivattyút. 
 
Jakus János: A DRV állásfoglalása arra az adott esetre vonatkozik, amikor Iváncsa kér egy 
vízmennyiséget erről a gerincvezetékről. Erre adtak egyfajta megoldást. Egyetértett a Szajkó János 
képviselő által elmondottakkal abban, hogy az a vezeték, amire Iváncsa rá akar csatlakozni 
nyomásfokozóval együtt, az a vezeték, ami Adonyból jön, képes-e arra, hogy a távlati igényeket 
kielégítse, egyáltalán lesz-e víz, amit majd szétoszthatnak. Érdemes lenne a DRV-től olyan információt 
kérni, hogy mekkora az a kapacitás, ami fennmarad, mert ha jóval kevesebb marad, mint ami esetleg 
fejlesztésre adhat lehetőség, akkor nem hiszi, hogy jó szívvel hozzá tudnának járulni. 
 
Czompó István: Megkérdezte, hogy mi a javaslat? 
 
Paál Huba: Kérjenek szakvéleményt. 
 
Jakus János: Nincsenek annak az információnak a birtokában, hogy az Adony felől jövő vezeték mekkora 
hozamot tud biztosítani nyomásfokozó nélkül. Mekkora a fennmaradt kapacitás, a jelenlegi fogyasztás, 
illetve az iváncsai fogyasztás várható fogyasztási összegén belül, amivel esetleg még tudnak számolni a 
későbbiekben, ami fejlesztésre adhat lehetőséget? Ha úgy látják, hogy a fennmaradt kapacitás túl kicsi 
ahhoz, hogy egy ilyent be mernének vállalni, akkor nem járulna hozzá. 
 
Czompó István: Az elhangzottakból úgy értelmezte, hogy az előterjesztés határozati javaslatát nem 
javasolták elfogadásra, ezért ismertette határozati javaslatát, mely szerint a képviselő-testület felkéri a 
polgármestert, hogy kérjen szakvéleményt a DRV Zrt-től, hogy Pusztaszabolcs várható vízigényének a 
növekedését tudják-e biztosítani. Mit mondjon, ha megkérdezik, hogy mennyi a napi igény? 
 
Filotás József: Meg lehet a kérdést úgy is közelíteni, hogy nem m3-ről beszélnek, mivel fix átmérője van a 
vezetéknek, ezért már most meg tudják mondani, hogy a kapacitását milyen mértékben használják ki. Ha 
azt mondják, hogy 50 % a kihasználtsága, akkor nincs probléma, de ha azt mondják, hogy 80 %, akkor az 
már problémát jelent. 
 
Czompó István: Ismertette határozati javaslatát, mely szerint a polgármester kérjen szakvéleményt a 
DRV-től, hogy a jelenlegi gerinchálózat hány százalékos kihasználtságú. 

A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

165/2008. (IV. 24.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Dunántúli 
Regionális Vízmű Zrt-től (8601 Siófok, Tanácsház u. 7.) kérjen szakvéleményt arra vonatkozóan, hogy a 
Pusztaszabolcsot ellátó ivóvízvezeték hány százalékos kihasználtsággal működik. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Napirend 26. pontja:  
Kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztéséhez igénybe vehető támogatás 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
Czompó István: Elmondta, hogy az önkormányzatnak lehetősége van busz beszerzésére pályázni az 
előterjesztés szerint. 
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Szajkó János: Javasolta, hogy ezzel a témával komolyan foglalkozzanak, mert nem megoldott a 
felsőcikolai gyermek iskolába szállítása. Véleménye szerint érdemes lenne pályázni, mert jól tudnák 
használni, hiszen az óvodák is sokszor bérelnek buszt, így a céljaik megvalósítására tudnák használni. 
 
Czompó István: A busz nem adható bérbe és nem adható el, 5 évig üzemeltetni kell. Elfogadja, hogy a 
cikolai gyerekek szállítása előbb-utóbb problémás lehet, de ahhoz minimum a 20-24 személyes buszt 
kellene megpályázni, viszont annál már lényegesen megemelkednek az üzemeltetési költségek és amíg 
működik a jelenlegi rendszer, akkor komoly költségek jelentkezhetnek. A buszt nem adhatják át a 
szállítás jelenleg végző cégnek, hanem alkalmazni kell több sofőrt és annak a bérköltsége se kevés. Az 
előterjesztés javaslata 9 személyes buszról szól, amelyet „B” kategóriás jogosítvánnyal rendelkező 
személy vezethet. Ha a buszt csak hivatásos jogosítvánnyal rendelkező személy vezetheti, abban az 
esetben valakit foglalkoztatni kell. Arra is gondolt, hogy nem a gyerekeket szállítanák, hanem az időseket 
például Kulcsba vizsgálatra, vagy Pusztaszabolcsra a háziorvoshoz. Információja szerint a 9 személyes 
busz esetében havonta 14 ezer forint a casco, amelyet kötelező megkötni, a kötelező biztosítás 4 ezer 
forint, azon túl km függő, hogy mennyit költenek üzemanyagra, mert ha 100 km-t számolnak naponta, 
akkor 3 ezer forint. Ha a költségeket összeadják, akkor havonta 100 ezer forint, illetve plusz költség a 
szervizelés és ha még vezetőt is kell alkalmazni havonta bruttó 150 ezer forintos bérrel számolva, akkor 
az is évente 2,5 millió forintot jelent. 
 
Kátai György: Meg kell tudni, ha az önkormányzat buszt vásárol, kötelező-e a sárga rendszám, mert 
akkor azt csak hivatásos jogosítvánnyal rendelkező személy vezetheti. 
 
Czompó István: Eddig még nem vetődött fel, hogy milyen a rendszám, de amelyik önkormányzatnak van 
ilyen busz, az fehér rendszámmal rendelkezik. 
 
Vezér Ákos: Nagyon jó, hogy megbeszélik, hogy sárga rendszám lesz-e és hogy a 9 fős busszal megy az 
egész óvoda valahova, ezek nagyon jó célok. A rendelet célja azonban az, hogy azok a települések kapnak 
ilyen támogatást, ahol a település lakosságának több mint 2 %-a tanyás térségben él, ami az 
önkormányzatnál Felsőcikolát jelenti és az itt megvalósuló fejlesztések támogathatóak. Nagyszerű, ha hoz 
egy olyan döntést az önkormányzat, hogy pályázatot benyújt, de mellékletként csatolni kell az illetékes 
jegyző nyilatkozatát a szolgáltatást igénybe vevők számáról és a szakmai program, vagy ellátási 
szerződés alapján működő szolgáltatásról. Megkérdezte, mit igazoljon le, vagy miről nyilatkozzon? 
 
Csiki Ottó: Elmondta, hogy a fehér rendszámmal rendelkező járműveket csak saját célra használhatják, a 
sárga rendszámmal pedig bérfuvarozást is vállalhatnak. Véleménye szerint az önkormányzat tulajdonában 
lévő buszt csak önkormányzati alkalmazott vezetheti, mert az feltétele minden biztosításnak. 
 
Csányi Kálmán: Felhívta a figyelmet, a csatorna beruházás kapcsán derült ki, hogy a kollégium is 
külterületen található. 
 
Paál Huba: Már régóta téma, hogy pályázzanak és minél hatékonyabban használják ki a pályázati 
lehetőségeket. Ha nem kell sofőrt alkalmazni, akkor durván 80-100 ezer forintos fenntartási költséggel 
számolhatnak havonta. Egy ilyen busznak az ára közel 9 millió forint. Javasolta, hasonlítsák össze a két 
összeget és a lehetőséget, hogy milyen célokra tudják felhasználni. Javasolta a pályázat benyújtását. 
 
Czompó István: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 

A Képviselő-testület 12 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

166/2008. (IV. 24.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal 18/2008. (II. 29.) számú közleménye és a 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet alapján 
támogatást kíván igényelni, mivel a közlekedési szolgáltatások fejlesztésére szükség van a település 
külterületén. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási feltételekben 
meghatározott kötelezettségeknek eleget tesz. 
A támogatási kérelemhez az alábbi dokumentumok, nyilatkozatok szükségesek: 

- a Képviselő-testület határozata a szolgáltatásfejlesztés szükségességéről; 
- szakmai program; 
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- az illetékes jegyző nyilatkozatát az ellátottak számáról; 
- az illetékes jegyző nyilatkozata az ellátandó terület állandó lakosainak számáról; 
- esetlegesen a partnerszervezetekkel kötött megállapodásokat; 
- fenntartói nyilatkozat a helyi fejlesztési tervhez való illeszkedésről. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Napirend 27. pontja:  
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának és a Polgármesteri Hivatal 
ügyrendjének módosítása 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

 
Czompó István: Megadta a szót Vezér Ákos jegyzőnek, a napirendi pont előterjesztőjének. 
 
Vezér Ákos: Elmondta, megjelent egy új jogszabály a vagyonnyilatkozatokkal összefüggésben – amely a 
képviselői vagyonnyilatkozatokat nem érinti – és ezért át kell egy-két szabályt alakítani. A Hivatalban 
egy-két kivétellel mindenkinek vagyonnyilatkozatot kell tennie és csak egy kis jóindulattal hagyták ki a 
takarítónőt és a karbantartót, mert az új jogszabály bizonyos értelmezése alapján még nekik is 
vagyonnyilatkozatot kellene tenniük. A jegyző kimaradt ebből, de azt az SZMSZ-ben kell szabályozni, 
tehát a külsős bizottsági tagokat, a jegyzőt és az intézményvezetőket is, mert az intézményvezetőknek is 
kell vagyonnyilatkozatot tenni az önkormányzat felé, de az intézményen belül is lehet, hogy kell 
vagyonnyilatkozatot tenni, itt már az intézményvezető feladata ezt leszabályozni, ha úgy ítéli meg, hogy a 
törvény szerint van rá lehetősége. Elég tág körre ki kellene szélesíteni a vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettséget az önkormányzat és a hivatali dolgozók vonatkozásában is. 
 
Czompó István: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatokat. 
 

A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

167/2008. (IV. 24.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (III. 30.) 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: 

8/2008. (IV. 25.) Kt. számú rendelet 

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (III. 30.) Kt. számú rendeletének módosításáról szóló rendeletét 
megalkotja. 
 

A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

168/2008. (IV. 24.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal 
(2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.) Ügyrendjét a következők szerint módosítja: 
- „A hivatal irányítása, vezetése, működése” cím 2./ pontjában meghatározott jegyzői feladatok 4. fő 

franciabekezdése az alábbiakra változik. 
„elkészíti a dolgozók munkaköri leírását, a helyettesítés rendjét, valamint meghatározza a képzettségi 
pótlékra jogosító munkaköröket az ügyrend függelékében” 

- 3. sz. melléklet 2./ pontja (képzettségi pótlékra jogosító munkakörök és képzettség) hatályát veszti  
- 3 sz. melléklet 1./ pontja (vagyonnyilatkozatra kötelezett munkakörök) az alábbiakra módosul: 

Igazgatási osztályvezető 
Pénzügyi osztályvezető 
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Szabálysértési és munkaügyi előadó 
Szervezési előadó 
Általános igazgatási előadó I. 
Általános igazgatási előadó II. 
Szociális igazgatási előadó 
Gyámügyi Igazgatási előadó 
Egészségügyi igazgatási előadó 
Műszaki igazgatási előadó 
Műszaki fejlesztési előadó 
Közterület-felügyelő 
Pénzügyi igazgatási előadó I. 
Pénzügyi igazgatási előadó II. 
Pénzügyi igazgatási előadó III. 
Adóigazgatási előadó I. 
Adóigazgatási előadó II. 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
 

Napirend 28. pontja:  
Javaslat bérleti jogviszony létesítésére az Adonyi út 51. szám alatti ingatlanra vonatkozóan 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
Czompó István: A doktornő a teljes bérleti díjat és a közüzemi költségeket is fizeti. Szavazásra bocsátotta 
a határozati javaslatot. 

A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

169/2008. (IV. 24.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő 
Pusztaszabolcs, Adonyi út 51. szám alatti lakás és a hozzá tartozó földterület bérlőjének a Juhász és Társa 
Szolgáltató Bt-t (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 51.) jelöli ki. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 2007. december 1-jétől visszamenőleg határozatlan 
időre kösse meg a bérleti szerződést a kijelölt bérlővel. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határozat: azonnal 
 
Napirend 29. pontja:  

Javaslat bérleti jogviszony létesítésére a Béke u. 72. szám alatti ingatlanra vonatkozóan 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
Czompó István: Ismertette az előterjesztést, majd szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 
 

A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

170/2008. (IV. 24.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő 
Pusztaszabolcs, Béke u. 72. szám alatti lakás és hozzá tartozó földterület bérletére vonatkozóan 
Ignáth Csaba (Cegléd, 1975.09.05., a.n.: Török Erzsébet) törzszászlóssal bérleti jogviszonyt létesít. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Takács Tamás rendőr ezredes, az Országos Rendőr-
főkapitányság Közép-dunántúli Gazdasági Ellátó Igazgatóság Igazgatója 200-73/564-113/2/2008. ált. 
számú tájékoztatása alapján a kijelölt bérlővel a bérleti szerződést 2008. április 1-jei hatállyal 1 év 
időtartamra kösse meg. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 



 30 
 
 
 
 
19.41 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 

 


