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Jegyzőkönyv 

 
Készült Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2008. június 26-án 16.15 órakor 
a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.) 

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

Paál Huba, Szajkó János, Szőke Erzsébet, Tüke László – képviselők 

Meghívottak: Vezér Ákos jegyző 
 Kocsis József József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda 

igazgatója 
 Dr. Kádár Attila házi gyermekorvos 
 Bartókné Piller Magdolna Zsiráf Óvoda vezetője 
 Mihalekné Bartók Mária Manóvár Óvoda vezetője 
 Márton Béláné Manóvár Óvoda gazdasági vezetője 
 Czompó Istvánné József Attila Általános Iskola megbízott igazgatója 
 Márki Éva Julianna J. A. Általános Iskola megbízott gazdasági vezetője 
 Dr. Szász Károlyné Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője 
 Wasserné Ősi Márta Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője 
 Ármai Gyula közterület-felügyelő 
 Horváth Éva jegyzőkönyvvezető 
 

Czompó István: Köszöntötte a megjelenteket, az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, mivel 14 képviselőből 12 fő megjelent. Zsuffa Tünde és Kátai György képviselők jelezték 
távolmaradásukat. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Szajkó János és Szőke Erzsébet képviselőket. 
 

A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
216/2008. (VI. 26.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Szajkó János és Szőke Erzsébet 
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Czompó István: Ismertette napirend-tervezetét. Javasolta, hogy a meghívóban szereplő 11. napirendi 
pontként szereplő előterjesztés tárgyalását vegyék le a napirendről, illetve 5. napirendi pont „A megszűnő 
intézmények előirányzat-módosítási kérelme” című előterjesztés legyen. 
 
Csombók Pál: Javasolta, hogy a meghívóban 10. napirendi pontként szereplő „Javaslat környezet 
védelméről szóló rendelet módosítására” című előterjesztést vegyék le a napirendről, mert véleménye 
szerint hatástanulmány készítése lenne szükséges a rendelet hatásainak megismerésére. 
 
Czompó István: Szavazásra bocsátotta Csombók Pál alpolgármester javaslatát, mely szerint a meghívóban 
10. napirendi pontként szereplő „Javaslat környezet védelméről szóló rendelet módosítására” című 
előterjesztést vegyék le a napirendről és bővebben vizsgálják meg a rendelet megalkotásának lehetőségét. 

 
A Képviselő-testület 11 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
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217/2008. (VI. 26.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Javaslat környezet 
védelméről szóló rendelet módosítására” című előterjesztést nem veszi fel a mai ülésének napirendjére. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Czompó István: Szavazásra bocsátotta javaslatát, mely szerint a „Boldogasszony Közösségi Ház 
működtetéséről kötött szerződés módosítása” című előterjesztést vegyék le a napirendről. 

 
A Képviselő-testület 11 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
218/2008. (VI. 26.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Boldogasszony 
Közösségi Ház működtetéséről kötött szerződés módosítása” című előterjesztést nem veszi fel a mai 
ülésének napirendjére. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Czompó István: Ismertette napirend-tervezetét. Javasolta, hogy a mai ülésen a napirenddel kapcsolatban 
hozott határozatok figyelembevételével 5. napirendi pontként tárgyalják „A megszűnő intézmények 
előirányzat-módosítási kérelme” című előterjesztést, az 5-9. napirendi pontok 6-10. napirendi pontok 
lesznek, a 12-19. napirendi pontok 11-18. napirendi pontokra változnak, továbbá a „Koncessziós pályázat 
játékkaszinó működtetésére” 19., a „Perkáta és Pusztaszabolcs oktatási társulási megállapodás 
előkészítése” 20., a „Pusztaszabolcs várossá nyilvánításával összefüggő néhány feladatról” 21., a 
„Beiskolázási támogatás kérése” 22., valamint a „Polgármesteri Hivatal bővítés műszaki ellenőrének 
kiválasztása” 23. napirendi pont legyen. 
 
 
A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

219/2008. (VI. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét – a 
217/2008. (VI. 26.) és a 218/2008. (VI. 26.) Kt. számú határozatokban foglaltak figyelembevételével - az 
alábbiak szerint határozza meg: 
Napirendek előtt: 
- Tájékoztató a két ülés közti eseményekről 
- Kérdések, interpellációk 
Napirend 1. pontja:  

Újabb napközis csoport megszervezése 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 2. pontja:  
Beszámoló a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2007. évi ellátásáról 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 3. pontja:  

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

Napirend 4. pontja:  
Szolgáltatástervezési koncepció 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 5. pontja 

A megszűnő intézmények előirányzat-módosítási kérelme 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 
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Napirend 6. pontja:  
Beszámoló a közterület-felügyeletről 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 7. pontja:  

Közalkalmazott áthelyezése 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 8. pontja:  
A Képviselő-testület 2008. második félévi munkaterve 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 9. pontja:  

Az önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása a szakágazati rend 2008. évi 
változása miatt 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 10. pontja:  

Társulási Megállapodás módosítása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 11. pontja:  
Házi gyermekorvosi feladatok ellátására kötött megbízási szerződés módosítása 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 12. pontja:  

A polgármester jubileumi jutalma 
Előterjesztő: Paál Huba képviselő, a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság elnöke 

Napirend 13. pontja:  
A Kotta Egyesület tevékenységéről beszámoló 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 14. pontja:  

Az Agárdi Pop Stranddal való együttműködés 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 15. pontja: 
Javaslat lakótelek értékesítésére 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 16. pontja:  

Javaslat lakótelkek visszavásárlására 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 17. pontja 
Védőnői Szolgálat épületének érintésvédelmi felülvizsgálata 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 18. pontja 

Közbiztonsági helyzet alakulása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 19. pontja:  
Koncessziós pályázat játékkaszinó működtetésére 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 20. pontja: 

Perkáta és Pusztaszabolcs oktatási társulási megállapodás előkészítése 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 21. pontja:  
Pusztaszabolcs várossá nyilvánításával összefüggő néhány feladatról 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 22. pontja 

Beiskolázási támogatás kérése 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 23. pontja 
Polgármesteri Hivatal bővítés műszaki ellenőrének kiválasztása 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 



 5 

Tájékoztató a két ülés közti eseményekről 
 
 
Czompó István: Május 30-án részt vett Szabadegyházán a település 60. évfordulója alkalmából tartott 
rendezvényen. 31-én volt a Varázslatos Gyermeknap a Könyvtár és Művelődési Ház udvarán. A 
szervezőknek, közreműködőknek köszönetét fejezte ki. 
Június 4-én a Településfejlesztési Bizottság elnöke, a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság elnöke és a jegyző 
társaságában egyeztetett a Vertikál Zrt-vel a hulladékszállítási díj fizetésével kapcsolatos problémákról. A 
megbeszélésről jegyzőkönyv készült, amelyben rögzítésre került mindkét fél véleménye, észrevétele. 
Elmondta, tagadhatatlan, hogy kintlevőség van a díjak fizetése kapcsán, de ugyanakkor a hulladékszállítás 
is hagy maga után néminemű kívánnivalót, illetve a szolgáltató nem teljesítette a szerződésben 
meghatározott feltételeket, vagyis az általuk átvett önkormányzati tulajdonban lévő kft. pénzügyi 
rendbetétele nem történt meg. Ugyanezen a napon megemlékezés volt a trianoni emléktáblánál a 
Pusztaszabolcsi Polgári Egyesület szervezésében. 
11-én rendkívüli testületi ülésre került sor az oktatási intézményi társulással kapcsolatban. Hozzátette, 
hogy a határozatot már másnap megküldte Perkáta Polgármesterének. Mivel az intézményi társulás 
létrehozásához szükséges szakértői vélemény, ezért az önkormányzat megbízott egy szakértőt, aki jelezte, 
hogy telefonon megkereste a perkátai jegyzőt és a perkátai megbízott intézményvezetőt, akik elutasították 
a kérését, nem engedték be az intézménybe és nem bocsátottak a rendelkezésére semmiféle 
dokumentumot. A jelzés után felhívta a perkátai polgármestert és elmondta neki, hogy nem érti, ha 
szükség van a szakértői véleményre, akkor miért nem segítik a munkáját. Megemlítette még, hogy június 
2-i dátummal írt levelében tájékoztatta a perkátai polgármestert arról, hogy fel fogja keresni a szakértő és 
ezért kérte a segítségüket. A beszélgetésükkor a perkátai polgármester akkor nem látta ezt a levelet, ezért 
újra elfaxolta részére és kérte, hogy hívja fel a szakértőt és bocsássák rendelkezésére a szükséges 
dokumentációt. Ma délelőtt érdeklődött a polgármesternél, aki elmondta, hogy még mindig nem hívták fel 
a szakértőt. 
12-én tartotta a Dunaújvárosi Kórház a 2007. évi beszámolóját. 14-én több képviselővel részt vett a József 
Attila Általános Iskolában tartott ballagáson. 
16-án érkezett egy levél, amelyben ismét vízszennyezésről van szó, mivel egy iváncsai lakos halastavat 
létesített tavaly és arra hivatkozik, hogy januárban a pusztaszabolcsi szennyvíztisztító üzem miatt történt 
a tóban nagy halpusztulás és most peren kívül szeretne egyezkedni a DRV-vel és az önkormányzattal. 
Biztos abban, hogy nem a szennyvíztisztító telepről került ki olyan dózisú szennyezőanyag, amitől a tőle 
4 km-re lévő halastóban ilyen nagymennyiségű halpusztulás lenne. A Dunaújváros Vízi Társulat is bejárta 
a területet és megerősítette, hogy az adonyi út és a dunaújvárosi vasút közötti területen látszódik az 
üledék a patak partján. Ebből arra következtet, hogy a szennyvízszippantás végterméke oda került ki. A 
Környezetvédelmi Felügyelőség megállapította, hogy a szennyvíztelep szennyezése miatt történt a 
halpusztulás. 
Ugyanezen a napon rendkívüli testületi ülést hívott össze a Kulcsi Kistérségi Egészségügyi Centrum 
fejlesztésével kapcsolatosan. Ezen a napon volt a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és az Egészségügyi és 
Szociális Bizottság ülése. 17-én ülésezett a Településfejlesztési Bizottság. 18-án lett volna az Oktatási, 
Közművelődési és Sport Bizottság ülése, de határozatképtelenség miatt nem tudták megtartani. 20-án 
néhány képviselővel részt vett az általános iskola tanévzáró értekezletén. 21-én került sor Baltási Nándor 
plébános ezüstmiséje. 23-án ellenőrzést tartott az ÁNTSZ a Polgármesteri Hivatalban, mert valaki 
levélben jelentette be, hogy a jegyző és a polgármester tiltott helyen dohányzik. A bejelentő nem ismeri 
azt a szabályzatot, amely a dohányzásról szól a Hivatalban, ugyanis a jegyző és a polgármester irodájában 
lehet dohányozni. Ezen a napon tartotta a Fejér Megyei Közgyűlés ülését, amelyen Csányi Kálmánt újabb 
öt évre kinevezték a Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatójává. Gratulált 
és jó erőt, egészséget és minél kevesebb konfliktust kívánt. Közgyűlést tartott a Mezőföldi-Híd Egyesület. 
Elmondta, hogy augusztus 5-ére rendkívüli ülést hív össze, mert a Polgármesteri Hivatal bővítésével 
kapcsolatban kiírt közbeszerzési pályázat szerint augusztus 6-án kerülne sor a szerződéskötésre, amelyet 
megelőzne az eredményhirdetés. 
Július 4-én küldöttség utazik Staufenbergbe, amelyen a testületi tagok közül csak Csányi Kálmán és Kátai 
György képviselő tud rész venni, ezért javasolta, hogy a sportkör vezetőségi tagjai is utazzanak, mivel a 
buszt már a múlt hónapban megrendelték. 
Július 19-20-án lesz Kisiratoson a falunap, amelyre a futócsapat ismét szervez egy váltófutást. A 
csapatban Ádám László, Csombók Pál és Czöndör Mihály képviselők is részt vesznek. 
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Csombók Pál: Tájékoztatta a testületet, hogy a Fejér Megyei Közgyűlés a Pedagógusnap alkalmából 
Csányi Kálmánnak főtanácsosi címet adományozott. 
A csereüdültetéssel kapcsolatban elmondta, július 6-án indul Pusztaszabolcsról Staufenbergbe 
17 gyermek, két kísérővel.  
Elmondta, hogy a Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesület 160 ezer forint értékben 2 db streetball 
palánkot adományoz Kisiratosnak és kérte a képviselőket, ha tudnak, akkor járuljanak hozzá pár darab 
labda megvásárlásához. 
 
Paál Huba: Véleménye szerint, ha sor kerül a halpusztulással kapcsolatos egyeztetésre, akkor meg kell 
nézni a vizsgálati mintákat és eredményeket, mert tudomása szerint a patak nem folyik keresztül a tavon. 
Javasolta, hogy konkrét vizsgálati eredményeket kérjenek arra vonatkozóan, szakember véleményével 
kiegészítve, hogy mi okozta a halak pusztulását. 
 
Csiki Ottó: Elmondta, hogy a tó nagyon sekély, legmélyebb pontja 50 cm, ezért előfordulhat, hogy 
befagyott, nem volt elég oxigén és a halak emiatt pusztultak el. 
 
Czompó István: Úgy gondolja, hogy ennek az ügynek a rendezése hosszú folyamat lesz. A tulajdonos 
által megbízott ügyvédnő kérte, hogy 15 napon belül történjen meg az egyeztetés, amit az önkormányzat 
teljesítene is, de a DRV még nem reagált. 
Kérte a két ülés közötti időszak eseményeiről készült tájékoztató tudomásulvételét. 
 

A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
220/2008. (VI. 26.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két képviselő-testületi ülés közötti 
időszak eseményeiről szóló polgármesteri tájékoztatót tudomásul veszi. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Kérdések, interpellációk 

 
Szajkó János: Kérte, hogy a várossá avatás időpontjára a Staufenberg tábla mellé kerüljön fel Kisiratos 
neve is, továbbá az önkormányzat honlapjára is. Jelezte, hogy az óvodánál az árokban nagy a fű és a 
gyomok is megnőttek az esőzések miatt, azt le kellene vágni, amihez viszont fűnyírót kellene vásárolni. 
Javasolta, sürgessék meg a MÁV-ot, hogy a vasúti kereszteződés hibáit mielőbb javítsák ki. 
 
Paál Huba: Kérte a polgármestert, keressék meg a piac üzemeltetőjét, hogy a piac falát vakolják be, vagy 
meszeljék le, hogy a várossá nyilvánítás ünnepekor ne ilyen állapotban legyen. 
Információja szerint a Szabolcs Vezér Gimnáziumban nem indul hatosztályos gimnázium és a 
jelentkezőket már írásban értesítették erről. Megkérdezte Csányi Kálmán igazgatót, hogy ez valóban így 
van-e? 
 
Csombók Pál: Elmondta, több lakos is megkereste, hogy a lomtalanításkor kitett lomokat a fémhulladék 
gyűjtők széttúrták. Nyugat-Európában a fémhulladékot a tűzoltók és a katasztrófavédelem gyűjti össze és 
adják le, ami komoly bevételt jelent számukra. Felajánlotta, ha megbízza a képviselő-testület, akkor 
egyeztet ez ügyben, hogy a fémet meghatározott rend szerint, bizonyos időszakonként tegyék ki a lakosok 
és a tűzoltók vigyék el, hogy ezzel is bevételhez jussanak. 
Véleménye szerint nagyon szépen rendben vannak az árkok, le vannak kaszálva, de az övároknál a 
hirtelen leesett esőknél a lekaszált, megszáradt fű eltorlaszolta az átjárókat, ezért kérte a közterület-
felügyelőt, hogy azt takarítsák ki. 
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Szőke Erzsébet: Felhívta a figyelmet a benzinkút és a gyermekorvos rendelője közötti ingatlanra, amely 
nagyon gyomos és tele van parlagfűvel. Kérte, a tulajdonost keressék meg, hogy tegye rendbe a területet. 
 
Csombók Pál: Több buszsofőr megkereste, engedélyezze a képviselő-testület, hogy a Velencei útról a 
gyermekorvosi rendelő felé behajthassanak autóbusszal, mert az óvoda előtt nagyon sok gépkocsi parkol, 
ami miatt ott nem tudnak megfordulni. 
 
Csányi Kálmán: Megköszönte a polgármester és az alpolgármester gratulációját. Tájékoztatta a 
megjelenteket, hogy a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1 tartózkodás mellett 31 igen szavazattal 
további öt évre megbízta a középiskola vezetésével. Az iskolai tevékenységgel kapcsolatban elmondta, 
hogy a beiratkozások megtörténtek. Sajnálatos módon a hat évfolyamos gimnáziummal kapcsolatban nem 
érték el a szükséges létszámot, mert kevesen jelentkeztek, illetve nem minden esetben olyan tanulók 
jelentkeztek, akiknek a beírását tudták volna vállalni. Elmondta még, hogy az érettségi rendben lezajlott, 
de az egyre többször és gyakrabban tapasztalható rövid áramszünet az informatika érettséginél is 
előfordult, probléma azonban nem volt, mert a diákok többsége már lementette a munkáját és így 
sikeresen végeztek. Tegnapelőtt fejeződött be az AVOP Leader pályázat keretében végzett 
környezetvédelmi szakügyintézői képzés, amelyen több pusztaszabolcsi hallgató vett részt és sikeresen 
vizsgázott. 
 
Czompó István: Szajkó János képviselő felvetésére válaszolva elmondta, nem lesz akadálya annak, hogy 
a honlapon feltüntessék Kisiratost és megpróbálják azt is, hogy a tábla elkészüljön és kihelyezzék a 
várossá avatásig. A vasúti átjáró és a piac falának ügyében a MÁV-ot megkeresi, de tapasztalata szerint 
gyorsan semmit nem lehet elintézni velük. Példaként említette, hogy a MÁV Iskola megvételével 
kapcsolatban minden szükséges dokumentumot megküldtek a MÁV-nak, amely másfél hónapja felmérte 
az ingatlant, de azóta sem történt semmi és választ sem adtak az önkormányzat ajánlatára. 
Egyetértett Csombók Pál alpolgármesterrel abban, hogy a lomtalanítás valóban gondot okoz, nem tudja, 
hogy a javaslatot hogyan lehet megvalósítani technikailag. 
Véleménye szerint az árokrendszer kiépülése miatt nem öntötte el a víz a települést a nagy esőzésekkor. 
Megjegyezte, csak testületi döntés kérdése, hogy újabb fűkaszát vásároljanak, de a mai ülés döntései miatt 
az általános tartalék elfogy. Amíg a rendőrség az ellopott fűnyírók ügyét nem zárja le, addig a biztosító 
sem fizet. 
Szőke Erzsébet képviselő felvetésére elmondta, hogy megkeresik az ingatlan jelenlegi tulajdonosát, hogy 
kaszáltassa le a gyomokat. 
A buszok behajtását megakadályozó táblát azért tették ki a gyermekorvosi rendelőnél, mert a doktor úr 
kérte, mivel zavarta a rendelést a buszok közlekedése. Egyetértett azzal, hogy valamilyen megoldást kell 
találni, mert az óvodánál nagy a forgalom. 
 
Vezér Ákos: Arról, hogy Kisiratos kerüljön fel az önkormányzati honlapra határozat is van, de még azért 
nem történt meg, mert Kisiratos megadott kettő honlapcímet is, azonban egyik sem működik, várták, 
hogy hátha valamelyik beindul. 
Az áramszünettel kapcsolatban az E.on-nak van egy hibabejelentője, ahol lehet reklamálni. Jegyzőként 
rendszeresen felhívja ezt a telefonszámot a sorozatos áramszünetek idején, ahol mindig arról 
tájékoztatják, hogy ő az egyetlen, aki folyamatosan veszekszik velük. Véleménye szerint felelős 
intézményvezetőként ezt meg lehet tenni, így felerősítve, hogy problémák vannak az áramszolgáltatással. 
Az utóbbi egy-két évben nagyon megsűrűsödtek az áramszünetek, ami nemcsak a középiskolai érettségit 
zavarja meg, hanem adott időszakban a hivatali munkát is. 
 
Csiki Ottó: Elmondta, az E.on nyilatkozta, hogy a nyári időszakban jelentkeznek inkább az áramszünetek, 
mert a sok légkondicionáló berendezés miatt túlterheltség jelentkezik. Javasolta, hogy szünetmentes 
egységeket vásároljanak a számítógépekhez. 
 
Ármai Gyula: Örömmel hallotta, hogy Csombók Pál alpolgármester elismeri a munkájukat. Elmaradások 
vannak a levágott fű begyűjtésénél, ezért fordulhatott elő, hogy azt a hirtelen jött eső elsodorta és 
összegyűlve akadályozta a víz folyását. A dolgozók végigjárták az árkokat és a hordalékot eltávolították. 
 
Paál Huba: Elmondta, hogy a múlt testületi ülés szünetében nagy nyilvánosság előtt Csányi Kálmán azt a 
kijelentést tette, azt a kérdést tette fel a közművelődés-szervezőnek, amikor Zsuffa Tünde képviselő 
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megdicsérte és megköszönte a munkáját, hogy nem is tudta, hogy az éjszakáit Paál Hubával töltötte. Ezt 
lehet viccnek felfogni, de még társaságban sem szereti az ilyen vicceket, pláne akkor, ha egy hölgyről és 
róla van szó. Azt szeretné, ha ez megszűnne, nem lennének ilyen obszcén kijelentések és kérte Csányi 
Kálmántól, hogy Kiss Kornéliától kérjen bocsánatot. 
 
Csányi Kálmán: Nagy nyilvánosság előtt bocsánatot kért azért, mert olyan szövegösszefüggésbe helyezte 
a művelődés-szervezőnek éjt nappallá tevő munkáját, amely félreérthetővé tette és megsértette 
mindkettőjük személyiségét. Elnézést kért Kiss Kornélia közművelődés-szervezőtől és Paál Huba 
képviselőtől. 
 
Czompó István: Elmondta, pénteken tájékoztatták az Önkormányzati Minisztériumból, hogy a 
köztársasági elnök aláírta Pusztaszabolcsi várossá nyilvánítását. Hétfőn lesz a sajtótájékoztató, amelyre a 
nyolc új város polgármesterét hívták meg és kiállítást is szerveznek a települések bemutatására. 
Köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki ebben segített. Tervei szerint július 25-én a Szabolcs Napok 
megnyitójával együtt lesz a várossá nyilvánítási ünnepség. 
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy július 1-jével egy közös igazgatású oktatási intézményt hoz létre, 
megszüntetve a korábban önálló intézményeket. Ebből az alkalommal megköszönte az 
intézményvezetőknek és a gazdasági vezetőknek az eddig végzett munkáját. 
 
 
Napirend 1. pontja:  

Újabb napközis csoport megszervezése 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
 
Czompó István: Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és javasolta a határozati 
javaslat elfogadását. 
 
Csányi Kálmán: Az előterjesztésben az általános iskola kérvényében az szerepel, hogy a kérésnek anyagi 
vonzata van. Megkérdezte, milyen pénzügyi vonzatot jelent ez a kérés, ha nem abban a konstrukcióban 
szeretnének gondolkodni mint ami a határozati javaslatban található, tehát ha önállóan szeretné a 
képviselő-testület megváltoztatni a helyi pedagógia programot és a hozzá kapcsolódó egyéb 
dokumentumokat, akkor ez mennyibe kerülne és van-e ezzel kapcsolatban pénzügyi kimunkálás? 
 
Czompó Istvánné, a József Attila Általános Iskola megbízott igazgatója: Az előterjesztésben olvasható, 
hogy 4 napközis csoportra 2,8 millió forint állami támogatást kapnak, de ezzel szemben 10-15 millió 
forintban kerül. Ha megemelik még egy csoporttal, akkor arányosan annyival többe kerül, amire nincs 
meg a fedezet sem az általános iskolánál, sem az önkormányzatnál. 
 
Vezér Ákos: Kiegészítette az elmondottakat azzal, hogy az új csoport beindítása kb. évi 3 millió forint 
többlet költséget jelentene, ami szerepel az előterjesztésben is. 
 
Tüke László: Véleménye szerint az oktatás nem egy év alatt megtérülő dolog, jó, ha 20-30 év múlva lesz 
eredménye. Lehet, hogy most beletesznek 3 millió forintot, de sokkal több értéket vesznek ki belőle 
esetleg 20 év múlva. Évek óta olvassák a lesújtó kompetencia eredményeket. Az iskolaotthonos 
oktatásban résztvevő gyerekek szinten minden tantárgyi versenyt megnyernek. Várhatóan olyan 
színvonalúak lesznek ezek az osztályok, hogy sikerrel állják meg a helyüket. Jelentős közösségformáló 
erővel rendelkezik, plusz foglalkozásra és felzárkóztatásra is van lehetőség. Azért nem érti az 
előterjesztést, mert az újabb napközis csoport megszervezéséről szól, de itt nem arról van szó, hanem a 3. 
évfolyamon egy újabb iskolaotthonos csoport indításáról. Tudomása szerint a megfelelő szabályzatokban 
ez már úgy szerepel, hogy iskolaotthonos képzés. Az első két évfolyamon iskolaotthonos képzés van és 
ezt tovább kellene vinni a 3. évfolyamra is. Ha tovább viszik a 3. évfolyamra, akkor már a 4. évfolyamra 
is gondolni kell, mert ez sehol sincs két évfolyamra, hanem 4. osztályig. Ezt az előterjesztést, illetve az 
igazgató kérvényét mindenképpen támogatni kell. Javasolta, hogy ne napközis csoport, hanem 
iskolaotthonos csoport szerepeljen, ha a szabályzatokban így van és kérte az igazgatót, hogy ezt erősítse, 
vagy cáfolja meg. 
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Ádám László: Az az érzése, hogy két külön malomban őrölnek, mert egyik oldalról elhangzik, hogy 
szakmailag ez mennyire indokolt és évi 3 millió plusz költséget jelent, ugyanakkor a másik oldalon a 
határozati javaslatban az szerepel, hogy az iskola ezt megvalósíthatja, de a nem kötelező tanórai 
foglalkozások terhére. Ezek a nem kötelező tanórai foglalkozások olyanok, mint csoportbontás, hogy az 
osztály egyik fele angolt, vagy németet tanul, de ilyen a diáksport, az énekkar, ilyen az, hogy felső 
tagozatban tudtak biztosítani plusz magyar és matematika órát, ahol a Nemzeti Alaptanterv már alacsony 
óraszámmal dolgozik, éppen a kompetencia mérés javításának fényében. Ha a határozati javaslatban 
szereplő feltétellel szervezik meg, akkor azt mondhatják, hogy a leendő 3. osztály elvesz 28 órát az összes 
többi felső tagozatos, vagy éppen 4. osztályos csoporttól. Nagyon jó lenne, de nem mindegy, hogy milyen 
áron. 
 
(Paál Huba képviselő 17.30 órakor távozott, a létszám 11 fő.) 
 
Vezér Ákos: Elmondta, hogy a pénzügyi szempontokat szeretné megvilágítani, mert nem mindenki van 
tisztában a költségvetés jelenlegi helyzetével. Nagyon szép és indokolható a további napközis csoportok 
indítása. Az iskolaotthonos osztály lényegében és a költségvetési törvény szerint is a napközis csoportnak 
az egyik fajtáját jelenti, ezért írt napközis csoportot. Pénzügyileg jelenleg nincs, illetve a mai testületi 
döntésekkel a javaslatokban szereplő átcsoportosításokkal nincs annyi tartalék az önkormányzat 
költségvetésében, hogy ez évben ki tudja fizetni a plusz költségeket az indításra, ami a 3 millió forintnak 
az 1/3-át, 1/4-ét jelentené. Ha döntenek arról, hogy plusz költségeket is csoportosítanak mellé az általános 
tartalékból, az azt jelentené, hogy mínuszba fordul át a költségvetés és ez jogszerűtlen. Az első 
bekezdésben utal arra, hogy az általános iskolával kapcsolatban tény, hogy egy elég jelentős költségvetési 
hiány van, tehát az önkormányzatnak hozzá kell tenni a költségvetés 1/3-át, 1/4-ét és ennek a hiánynak a 
csökkentéséről hosszasan tárgyalt a képviselő-testület. Most már ott tartanak, hogy a folyamatosan 
jelentkező iskolai plusz igények ezeket a fajta megtakarítási intézkedéseket semmissé teszik, tehát 
gyakorlatilag fölösleges volt az egésznek neki kezdeni, mert a plusz költségek nagyjából meghaladják 
azokat a mínusz költségeket, amelyeket a képviselő-testület hozott azért, hogy az iskola költségvetési 
hiányát csökkentse. Nagyszerű dolog, ha most biztosítják a 3 millió forintot, akkor majd húsz év múlva 
eredménye lesz, de most is kell lenni egy költségvetésnek. Ez a költségvetés most ezt nem bírja el. Kérte, 
tegyenek javaslatot arra, hogy milyen módon lehetne a bevételeket megnövelni és azt se felejtsék el, hogy 
a 3 millió forint egy éves többletköltség, tehát nem azt jelenti, hogy ez évben egymillió forintot hozzá kell 
tenni az iskola költségvetéséhez, hanem azt, hogy jövő években folyamatosan, inflációval növelten a 
működési költségeket megnöveli az önkormányzat. Az eredménye az lesz, hogy a település fejlesztésére, 
ha úgy tetszik, az iskola fejlesztésére juttatható kiadások ismét tovább fognak szűkülni. A kistérségben 
nagy projekt az uszoda létesítése, hogy abból lesz-e valami, vagy sem, azt nem tudni, de ha az bejönne a 
jövő évi önkormányzati költségvetésbe, akkor a működési egyenleg úgy lesz csak fenntartható, hogy az 
önkormányzatnak más célra kapott összegekből is már a működésre kell jogszabálysértően 
átcsoportosítani. 
 
(Paál Huba képviselő 17.33 órakor megérkezett, a létszám 12 fő.) 
 
Csombók Pál: Elképzelései szerint az lett volna jó, ha ezt a témát az oktatási társulási megállapodással 
együtt tárgyalták volna, mert plusz forrást onnan tudnának biztosítani és azok az érdekek sem sérülnének, 
amelyeket Ádám László képviselő vetett fel. Maximálisan egyetértett Tüke László képviselővel és 
támogatni fogja, hogy indítsák be ezt az új osztálya társulás létrehozásával összefüggő plusz bevételből. 
 
Vezér Ákos: Arra, hogy a jövőben milyen esetleges többletbevétel lesz, jogszabálysértő képviselő-
testületi határozatot hozni. Az, hogy majd esetleg novemberben, decemberben milyen többletbevétel lesz, 
fixen nem tudják, nem tudják rá felépítési a költségvetést és módosítani sem. Kérte, hogy valami reális 
formába öntsék a javaslatot, mert azt, hogy majd esetleg lesz egy társulás, ami miatt többletbevétel 
keletkezhet, amiről még fogalmuk sincs, hogy milyen összegű, mekkora mértékű, nem tudják a 
költségvetésben bevételi és kiadási oldalon beépíteni. 
 
Kocsis József, a József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda igazgatója: Nem ismeri a két 
évvel ezelőtti helyzetet, de úgy gondolja, hogy külön kell venni a napközis, illetve az iskolaotthonos 
oktatást. A napközibe járó gyermekek után járó normatívát az alapján számolják ki, hogy egész évre 
visszaosztják a létszámot, míg az iskolaotthonos oktatásnál fix összegű normatíva van. Ha bevezetésre 
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kerül az iskolaotthonos képzés, akkor azzal tud egyetérteni, hogy nem egy, vagy két évre valósítják meg, 
hanem felmenő rendszerben végig kell vinni és a negyedik év végén mérleget vonni, hogy bevált-e ez az 
oktatás, szükség van-e rá és annak alapján lehet eldönteni, hogy elsőben elkezdik-e újra. Ha akkor úgy 
gondolják, hogy nem érte meg sem anyagilag, sem a gyermekek fejlődése szempontjából, akkor akár 
évente kerüljön megmérettetésre ez az osztály, így felmérve, hogy melyik oktatási forma hatékonyabb. A 
szülőkkel meg vannak elégedve ezzel az oktatási formával. A kompetenciamérés eredményei alapján 
egyébként is intézkedéseket kell majd hozni arról, hogy mi alapján lehet javítani az oktatás színvonalát, 
hogy az eredmények az országos átlag fölé kerüljenek. Egyetértett az Ádám László képviselő által 
elmondottakkal, de megjegyezte, nem lehet azt megtenni, hogy az egyik évben bevezetik, a másik évben 
meg eltörlik, hanem úgy kell meghirdetni, hogy két évre szól és két év után nincs. Tisztában van azzal, ha 
ez továbbmegy, akkor az iskolában valamilyen megszorítást kell bevezetni, illetve a mostani összevonás 
és az esetleges társulás eredményeképpen - bár előre erre nem lehet tervezni -, de át lehetne gondolni és 
ha városi rangot nyer a település, akkor az se mindegy, hogy az oktatási intézményekben milyen variációs 
lehetőségek között választhat egy ide jelentkező tanuló, vagy a szülő. Ez lehet az, ami miatt első 
osztályba a környező településekről is beíratnak gyerekeket, mert ott nem kapják meg ezt a képzést. 
 
Czompó István: A képviselő-testületi döntés két évről szólt. Egyetértett azzal, hogy egy osztályt végig 
kell vinni négy évfolyamig és majd kiderül, hogy mi volt a hozadéka, de ne úgy, hogy elkezdik négy 
évfolyamon párhuzamosan és az első ilyen képzésben részesülő osztálynál a negyedik évben kiderül, 
hogy ez nem jó, de közben három évig a másik évfolyamok is elindultak. Nem kért választ arra a 
kérdésére, hogy mindenegyes alsós tanítónő alkalmas erre a feladatra? Tudomása szerint tavaly sem 
nagyon vállalkoztak a feladatra, mert egészen más mentalitást, hozzáállást követel mint a csak délelőtt 
tanító pedagógustól. Ennek eredményeképpen olyan pedagógust kellett beosztani ebbe az osztályba, aki 
most szeptembertől már nem lesz. Tavaly decemberben a képviselő-testület hozott egy határozatot az 
intézmények összevonásáról, ami nem a színvonal emeléséről, hanem pénz megtakarításról szólt. A 
határozati javaslat alapján választási lehetősége van az intézménynek. Elmondta, hogy megszavazza a 
határozati javaslatot és kérte, aki másképp dönt, vállalja fel azt, hogy elmondja, miből valósítják meg, 
minek a terhére. 
 
Paál Huba: Elmondta, néhány pedagógus szerint a Pénzügyi Bizottság iskolaellenes, de ha ez így lenne, 
akkor nem tornázódna vissza a költségvetése az iskolának. Emlékeztette a képviselőket arra, amikor a 
költségvetést tárgyalták, akkor ezen intézményekhez mennyi munka árán sikerült egy konszolidált 
költségvetést összeállítani, hogy az önkormányzatnak is megmaradjon a működőképessége. Ez az ügy 
nem a gyermekekről szól, hanem akik elkezdték ezt híresztelni, attól félnek, hogy 3 órával, 10 órával 
kevesebb lesz, egzisztenciális kérdéssé vált a dolog. Neki az a fontos, hogy színvonal emelkedés legyen 
és ha nincs megfelelő pedagógiai háttér akár a napközis, akár az iskolaotthonos képzésben, akkor nem ér 
semmit. Szerinte az a két iskolaotthonos csoport menjen végig és nézzék meg, hogy van-e pozitív hatása, 
vagy nincs. Megkérdezte, megvan-e a megfelelő pedagógusi háttér ahhoz, hogy ez működjön és tényleg 
hatékony legyen? A három intézmény működéséhez 180 millió forintot biztosít az önkormányzat saját 
forrásából és ha ezt az összeget a város fejlesztésére fordítanák, akkor nem lenne probléma, hogy a 
lakosok nem tudnak közlekedni, mert olyan rosszak az utak. Nem iskola- és nem pedagógusellenes, 
hanem teljesítmény orientált és csakis akkor támogatja, ha garantáltan és igazoltan lehet látni, hogy 
jótékony hatású. 
 
Csányi Kálmán: A kérelem arról szól, hogy a képviselő-testület engedélyezze az iskolaotthonos oktatás 
folytatását a 3. C. osztályban, valamint az ehhez szükséges pénzügyi vonzatot biztosítsa. Számára ez azt 
jelenti, hogy a hozzákapcsolódó anyagi vonzatot is biztosítsa a képviselő-testület. A határozati 
javaslatban viszont az a kifejezés szerepel felszólító módban, hogy szervezze meg az intézmény. Nem azt 
mondják, hogy gondolja át, vagy mérlegelje, hogy ezekkel a feltételekkel is vállalná-e az általános iskola 
a harmadik osztályban történő iskolaotthonos osztálynak a beépítését. Nem, nincs erre lehetőség, 
szervezze meg, az alatta lévő mondatban pedig a „kell” szó található. A jegyző, illetve a Pénzügyi 
Bizottság elnökének gondolatmenete alapján úgy gondolja, mivel nem tudják biztosítani a szükséges 
fedezetet, augusztus végén el lehet dönteni és azt a lehetőséget biztosítani az általános iskola számára, 
hogy eldöntse, vállalja-e az iskolaotthonos képzés indítását a harmadik évfolyamon azzal a feltétellel, 
hogy a képviselő-testület az anyagi vonzatot nem biztosítja. Augusztusra el lehet dönteni, hogy mit 
szeretnének, akkor lehet az alapító okiratot és ha kell, a pedagógiai programot módosítani, hiszen tavaly 
sem augusztus végén fogadták el az első két évfolyamos iskolaotthonos képzésre vonatkozó pedagógiai 
programot, hanem jóval később. 
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Czompó István: Kérte, hogy július 1-jétől már egy egységes intézményről gondolkodjanak és beszéljenek, 
mert nem lesz külön óvoda és iskola, a közös igazgatású intézmény alapító okiratát kell módosítani. 
Véleménye szerint augusztus végén már el kell dönteni, hogy megszervezik-e, mert szeptemberben késő 
lenne a döntés. 
 
Csombók Pál: Megkérdezte a kérvény benyújtójától, hogy biztosítottak-e a személyi feltételek, mert 
felmerült, hogy a második osztállyal kényszerből bíztak meg valakit. 
 
Czompó Istvánné, a József Attila Általános Iskola megbízott igazgatója: Véleménye szerint erre a 
feladatra minden tanító alkalmas. Úgy gondolja, nem szabad, hogy ez vállalás kérdése legyen, hogy 
valaki vállalja-e vagy nem. Az iskolaotthonos oktatásra minden tanító alkalmas lenne, de az, hogy hogyan 
áll a szervezéshez személyfüggő. A mostani másodikos iskolaotthonos oktatást amikor beindították, akkor 
probléma volt a személy, hogy ki az aki vállalja, mert van olyan nap, amikor reggel 8 órától délután 16 
óráig az iskolában kell lenni. 
 
Paál Huba: Megkérdezte, hogy akkor miért kérték? 
 
Czompó Istvánné, a József Attila Általános Iskola megbízott igazgatója: Nem szeretnék, ha a 
gyermekeket elvinnék másik településre. 
 
Vezér Ákos: Tudomása szerint évekkel ezelőtt tanítókból egy kicsit több volt, mint kellett volna és ha 
valaki visszajön Gyes-ről, akkor egy fővel több tanító lesz ismét. 
 
Tüke László: Véleménye szerint nem biztos, hogy most azonnal kell erről dönteni. Plusz forrás bejöhet a 
Perkátával való intézménytársulással kapcsolatban és ez megint más helyzetet teremt. Az augusztus 5-én 
tartandó rendkívüli ülésen dönthetnének erről, akkor még nem futnának ki az időből, viszont addigra el 
kell dőlnie annak, hogy társulnak-e Perkátával vagy sem. 
 
Czompó István: Megkérdezte Tüke László képviselőt, hogy javasolja, vegyék le a napirendről a témát? 
Véleménye szerint erről a témáról ma dönteni kell. 
 
Tüke László: Javasolta, hogy az augusztus 5-i rendkívüli testületi ülésen újra kerüljön megtárgyalásra az 
újabb napközis csoport beindításával kapcsolatos kérdés. 
 
Czompó István: Szavazásra bocsátotta Tüke László képviselő javaslatát, mely szerint az augusztus 5-i 
rendkívüli testületi ülésen újra kerüljön megtárgyalásra az újabb napközis csoport beindításával 
kapcsolatos kérdés. 
 

A Képviselő-testület 5 igen, 5 nem szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elutasította: 
 
221/2008. (VI. 26.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja Tüke László képviselő azon 
javaslatát, mely szerint a 2008. augusztus 5-i rendkívüli testületi ülésen újra kerüljön megtárgyalásra az 
újabb napközis csoport beindításával kapcsolatos kérdés. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Czompó István: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
 
A Képviselő-testület 10 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
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222/2008. (VI. 26.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2008. július 1-jével 
létrehozandó József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás 
király u. 14.) vonatkozásában a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés c.) 
pontja alapján a napközis csoportok számát a következők szerint határozza meg: 
- 3 db egész napos iskolaotthonos osztály (1., 2. és 3. évfolyamon 1-1 osztályban), 
- 1 db napközis csoport az alsó tagozaton, 
- 1 db tanulószoba a felső tagozaton. 
A Képviselő-testület felkéri az intézmény igazgatóját, hogy a nevelési-oktatási intézmények működéséről 
szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/C. §-ának megfelelően az iskolaotthonos oktatást szervezze 
meg, a pedagógiai program módosítását készítse el azzal, hogy az újabb napközis csoport megszervezése 
létszám, illetve óraszámemeléssel nem járhat, tehát az évfolyamok részére biztosított nem kötelező 
tanórai foglalkozási órakeretek terhére kell a 3. évfolyamban az iskolaotthonos csoportot megszervezni. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az alapító okirat módosítást a József Attila Közös Igazgatású 
Általános Iskola és Óvoda vonatkozásában terjessze be. 

Felelős: Kocsis József, a József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda igazgatója 
 Alapító okirat módosítására: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: 2008. szeptember 1. 
 

Czompó István polgármester 18.00 órakor szünetet rendelt el. A Képviselő-testület ülése 18.16 órakor a 
2. napirendi pont tárgyalásával folytatódott. 

 
Napirend 2. pontja:  

Beszámoló a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2007. évi ellátásáról 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság tárgyalta. A bizottságok javasolták a határozati javaslat elfogadását. 
 
Paál Huba: A Pénzügyi Bizottság kérte a Családsegítő Szolgálat vezetőjét, próbáljon meg valamilyen 
információt szerezni arról, hogy településről miért veszik ilyen kevesen igénybe a szolgáltatást? Az 
intézményvezető írásban válaszolt a felvetésre, de kérte, hogy a képviselő-testületet is tájékoztassa. 
 
Dr. Szász Károlyné, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője: Ilyen szolgáltatást csak az 
nyújthat, aki működési engedéllyel rendelkezik, de ez ügyben nem tettek semmit, azon kívül kétirányú 
kommunikációs készülék lenne szükséges. Érdemben semmit nem tudott meg, azt sem tudja, hogy ez a 
kht. vezetőjének fontos-e, mert ha igen, akkor lépéseket kell tenni. Nem tudja, hogy miért nem 
jelentkeztek Pusztaszabolcson többen, hiszen szórólapokat is készített róla. Elmondta még, hogy ha a 
leszerelt készülékeket újra hasznosítják, akkor nem kapnak akkora normatívát mintha újat szerelnének fel. 
 
Czompó István: Elképzelhetőnek tartotta, hogy a kistérségi tanács hamarosan tárgyalni fog erről a 
témáról. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 

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

223/2008. (VI. 26.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Idősek Otthona Szociális 
Szolgáltató Kht. (2454 Iváncsa, Fő út 28.) 2007. évi beszámolóját a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtásról elfogadja. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 3. pontja:  
A szociális ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

 
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság tárgyalta. Elmondta, hogy a bizottsági ülésen tárgyalt rendelet-tervezet kiegészítésre került, 
ezért javasolta a mai ülésen kiosztásra került rendelet-tervezet szövegének elfogadását és a rendelet 
megalkotását. 
 

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

224/2008. (VI. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátások helyi rendszeréről 
szóló 8/2006. (III. 31.) Kt. számú rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja. 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
 

A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: 

11/2008. (VI. 27.) Kt. számú rendelet 

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátások helyi rendszeréről 
szóló 8/2006. (III. 31.) Kt. számú rendelet módosításáról szóló rendeletét megalkotja. 
 

Napirend 4. pontja:  
Szolgáltatástervezési koncepció 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság tárgyalta. Mindkét bizottság javasolta a határozati javaslat elfogadását. A Pénzügyi és 
Igazgatási Bizottság javasolta, hogy az 5. oldal első bekezdésében a „minőségi élet feltételeinek 
biztosítása” szövegrész helyett az „életminőség javításának biztosítása” szövegrész kerüljön, valamint a 
16. oldal első mondatának második tagmondatában a „kérelmet még nyújtotta be” szövegrész helyett 
„kérelmet még nem nyújtottak be” szövegrész kerüljön. 
 
Jakus János: Javasolta, hogy a 9. oldalon a „vasúti megállóhellyel” szövegrész helyett „vasúti 
csomóponttal” szövegrész kerüljön. 
 
Czompó István: Szavazásra bocsátotta az elhangzott, illetve a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság által 
javasolta módosításokkal a határozati javaslat elfogadását. 
 

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

225/2008. (VI. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a szolgáltatástervezési koncepciót 
előzetesen elfogadja az alábbi módosításokkal: 
- az 5. oldal első bekezdésében a „minőségi élet feltételeinek biztosítása” szövegrész „életminőség 

javításának biztosítása” szövegrészre változik, 
- a 9. oldalon a „vasúti megállóhellyel” szövegrész „vasúti csomóponttal” szövegrészre változik, 
- a 16. oldal első mondatának második tagmondatában a „kérelmet még nyújtotta be” szövegrész 

„kérelmét még nem nyújtotta be” szövegrészre változik. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 92. § (7) bekezdése alapján a szükséges véleményeket szerezze be a végleges 
elfogadáshoz. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: Folyamatos 
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Napirend 5. pontja 

A megszűnő intézmények előirányzat-módosítási kérelme 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
 
Czompó István: Elmondta, hogy július 1-jén a várossá nyilvánítással egy napon kerül sor az oktatási 
intézmények összevonására. 
 
Vezér Ákos: Megkérdezte, hogy a dologi kiadásokat az első félévben miért kell megemelni háromszoros 
összegben, mint a második félévben csökkenteni? Az ellátottak juttatásának megvan a fedezete? 
 
Márki Éva Julianna, a József Attila Általános Iskola megbízott gazdasági vezetője: Az ellátottak 
juttatásainak fedezte egy nyertes pályázat bevétele. 485 ezer forint a be nem tervezett szakmai anyag 
beszerzésére kifizetett összeg, amit a második félévből szeretnének átkérni a közös igazgatású intézmény 
költségvetéséből az általános iskola költségvetésébe. Az 512 ezer forint a felújítási kiadások 
csökkentéséből kerülne át a dologi kiadások közé. 
 
Vezér Ákos: Örömmel vette tudomásul, hogy a működési bevételek megemelkedtek, de ezzel van 
összefüggésben, hogy esetleg étkezési többletvétel volt? 
 
Márki Éva Julianna, a József Attila Általános Iskola megbízott gazdasági vezetője: A 654 ezer forintot a 
tornaterem tetőszigetelésére kapták a biztosítótól, mint kártérítést. 
 
Vezér Ákos: Ez az összeg megemeli a dologi kiadásokat. 
 
Paál Huba: Értelmezése szerint csak átcsoportosítási kérelemről van szó, vagyis a költségvetésen belül 
kívánják átrendezni. Ha a főösszeget nézi, akkor -933 ezer forinttal szemben +496 ezer forint, de a kettő 
összeg között mi van az önkormányzati támogatás tekintetében? A József Attila Általános Iskolában +496 
ezer forint, a két óvoda esetében -933 ezer forint, tehát a kettő összeg között 400 ezer forint differencia 
van. 933 ezer forinttal kevesebb önkormányzati támogatást terveznek a két óvoda esetében a közös 
intézmény létrejöttekor, az iskolánál pedig +496 ezer forint az, ami többlettámogatás. 
 
Vezér Ákos: Semmi köze egymáshoz a kettőnek, felesleges összefüggéseket keresni. Az előirányzatok 
így változnak az iskolánál, illetve az óvodánál. A legnagyobb tétel, hogy az iskolánál kb. 2,5 millió 
forintos összegből 2 millió forint feletti összeget át kell tenni a második félévre. Ha hasonló módon 
változnának az előirányzatok, ez a kétmillió forintos változás az óvodák felújítási változásához képest 
megadja Paál Huba képviselő kérdésére a választ. Nincs összefüggés az előirányzat változások között, 
ahogy az intézmények tudtak gazdálkodni, végrehajtották a feladataikat és ennek megfelelően, ami 
elmaradt fejlesztés, át kellene vinni a következő félévre. 
 
Czompó István: Paál Huba képviselő figyelmébe ajánlotta az előterjesztésben található összefoglaló 
táblázatot. 
 
Paál Huba: Véleménye szerint van összefüggés, hiszen három különböző intézmény előirányzatában két 
helyen az önkormányzati támogatás lecsökken, máshol pedig megnövekszik. A kettőnek a differenciája 
valahol be kell, hogy kerüljön. 
 
Czompó István: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
 
A Képviselő-testület 11 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
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226/2008. (VI. 26.) 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 654.000,- forinttal, a támogatásértékű 
működési bevétel előirányzatát megemeli 895.000,- forinttal, a személyi juttatás előirányzatát 
megemeli 1.049.000,- forinttal, a munkaadókat terhelő járulék előirányzatát megemeli 170.000,- 
forinttal, a dologi kiadás előirányzatát megemeli 1.651.000,- forinttal, az ellátottak juttatása 
előirányzatot megemeli 840.000,- forinttal, a felújítás előirányzatát lecsökkenti 2.657.00,- forinttal 
(Tornaterem tetejének részleges felújítása +159.000,- Ft, emeletes épület ajtó cseréje -106.000,- Ft, 
tornaterem ablakcsere, belső felújítás -2.710.000,- Ft), az önkormányzati támogatás előirányzatának 
496.000,- forintos csökkentése mellett. 

- A Manóvár Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 108.) előirányzatát az alábbiak szerint 
módosítja: 
A személyi juttatás előirányzatát megemeli 1.591.000,- forinttal, a munkaadókat terhelő járulék 
előirányzatát megemeli 402.000,- forinttal, a dologi kiadás előirányzatát lecsökkenti 600.000,- 
forinttal, a felújítás (Fürdőszoba és épület állagmegóvása) előirányzatát lecsökkenti 500.000,- 
forinttal az önkormányzati támogatás előirányzatának 893.000,- forintos növelése mellett. 

- A Zsiráf Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Deák F. u. 21/1.) előirányzatát az alábbiak szerint módosítja: 
A személyi juttatás előirányzatát megemeli 468.000,- forinttal, a munkaadókat terhelő járulék 
előirányzatát megemeli 72.000,- forinttal, a dologi kiadás előirányzatát lecsökkenti 500.000,- forinttal 
az önkormányzati támogatás előirányzatának 40.000,- forintos növelése mellett. 

- A József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda előirányzatát az alábbiak szerint 
módosítja: 
A személyi juttatás előirányzatát lecsökkenti 3.066.000,- forinttal, a munkaadókat terhelő járulék 
előirányzatát lecsökkenti 631.000,- forinttal, a dologi kiadás előirányzatát megemeli 615.000,- 
forinttal, a felújítás előirányzatát megemeli 2.645.000,- forinttal (Fürdőszoba és épület állagmegóvása 
Manóvár Óvoda telephely +500.000,- Ft, tornaterem ablakcsere, belső felújítás +2.145.000,- Ft) az 
önkormányzati támogatás előirányzatának 437.000,- forintos csökkentése mellett. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendelete 
módosításának beterjesztésére. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Napirend 6. pontja:  

Beszámoló a közterület-felügyeletről 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

 
 
Czompó István: Az előterjesztést a Településfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság 
tárgyalta. A bizottságok javasolták a beszámoló elfogadását. 
 
Szajkó János: Elmondta, jelezték neki, hogy egyik vasárnap lefényképezték, amint hulladékot helyeznek 
el Nándor-majorba és ezt elmondták a közterület-felügyelőnek is, aki azt válaszolta, hogy vasárnap nincs 
szolgálatban. Véleménye szerint ilyent nem tehetnek, hiszen félmillió forinttal járultak hozzá az illegális 
hulladék lerakó felszámolásához. Nem tudja, hogy igaz-e, amit jeleztek, de ha sikerült tetten érni a 
szabálysértőt, akkor az egy jó pont a beszámolóhoz. 
 
Ármai Gyula közterület-felügyelő: A beszámoló a 2007. évi tevékenységéről szólt, viszont az említett 
eset az idén történt. Az ügyben szabálysértési eljárást kezdeményeztek. Kérte a bejelentőtől, hogy tegyen 
feljelentést, de nem volt hajlandó felvállalni, mert szerinte a Hivatal dolga, hogy ezt végigcsinálják. 
Ennek ellenére kiderítette, hogy ki rakta le a szemetet és feljelentést tett ellene. Elmondta még, volt olyan 
is, aki feljelentést tett és vállalta, hogy tanúskodni fog. Ez a bejelentés szintén vasárnap történt, készített 
egy feljegyzést, majd feljelentést tett, elég hosszú ideig tartott, mire kiderült, hogy ki volt az elkövető. 
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Czompó István: Kérte a képviselőktől, ha ilyen jellegű problémája van valakinek, akkor erősítsék a 
polgárokba, hogy ne ilyen 50-es évekbeli stílusban jelezzék, hanem vállalják fel. 
 
Vezér Ákos: A köztisztviselők meghatározott munkarend szerint dolgoznak. Általában ők önállóan nem 
gondolhatják ki, hogy elkezdenek dolgozni hétvégén valamilyen okból, nem úgy van, mint a rendőröknél, 
hogy szolgálatba helyezik magukat. Szeretné, ha a jövőben is csak vezetői utasításra végeznének a 
köztisztviselők ilyenfajta túlmunkát, mert pl. a közterület-felügyelő adott esetben kényszerítő eszközöket 
is alkalmazhat és rendőrségi, ügyészségi vizsgálat indulhat ellene. Nem lenne célszerű, ha pl. a 
szabadnapján alkoholt fogyasztana és ilyen állapotban kitalálná, hogy szolgálatba helyezi magát és valami 
olyant tesz, ami kellemetlenséget okoz a Hivatalnak. Tudatosítani kell a lakosokban, hogy természetesen 
van olyan rendkívüli esemény, amikor hétvégén is intézkednek, de alapvetően a hivatali munkaidőn túli 
intézkedés a jelenleg hatályos jogszabályok szerint alapvetően a rendőrség hatáskörébe tartozik, hiszen 
náluk van egy ún. generális klauzula elnevezésű szabály, amely szerint bármely szerv hatáskörét magához 
vonhatja ezekben az időszakban, tehát éjszaka, hétvégén, ünnepnapokon, így onnan lehetne valamilyen 
segítséget várni, amit viszont nem szívesen tesznek meg. Példaként említette, hogy gyámügyben 
tapasztalták, egy gyermek előkerült vasárnap a vasúti sínek között, akit a rendőr elvihetett és átadhatott 
volna egy gyermekvédelmi intézménybe, de ezt az országos gyakorlatot nem követik Adony és 
Dunaújváros környékén, így telefonálnia kellett, a gyámügyesnek pedig vasárnap foglalkozni kellett ezzel 
az üggyel. 
 
Csombók Pál: Ellenpéldaként elmondta, amikor „rókainvázió” volt a településen, akkor a közterület-
felügyelő első szóra a szabadidejében intézkedett. 
 
Csányi Kálmán: Egyetértett a jegyző által elmondottakkal, miszerint a vezető határozza meg, hogy mikor 
lépteti szolgálatba a közterület-felügyelőt. Javasolta, hogy időnként szombaton és vasárnap előre 
meghatározott időpontban a jegyző engedélyével a közterület-felügyelő járja körbe a települést, mert ha 
ennek híre megy, akkor talán ritkábban lesznek hétvégenként füstölések és szemétégetések. 
 
Vezér Ákos: Emlékezete szerint néhány évvel ezelőtt a közterület-felügyelő néhány hétvégén végzett 
ilyen munkát, de nem sok eredménye volt, hiszen a nap 24 órájában bármikor gyújthatnak tüzet. Azt tudja 
megerősíteni, hogy lakossági segítségre van szükség. Nem feltétlenül feljelentést kellene tenni rögtön, 
hanem inkább egy figyelmeztetést, tájékoztatást, hogy a jövőben kerülje el, hogy ünnep- és vasárnap tüzet 
gyújtson. Kérte a képviselőket, ha azt tapasztalják, hogy jogellenes cselekmény van, akkor szóljanak 
annak, aki ezt a cselekményt végzi, vagy pedig a Hivatalt értesítsék munkaidőben, hogy ilyen történt. A 
közterület-felügyelő vasárnapi cirkálásánál sokkal nagyobb hatékonysággal működhetne ez a dolog, ha a 
képviselő lakókörnyezetében, vagy a hozzá forduló lakos panasza alapján valamilyen intézkedést, 
segítséget kérne a Hivataltól. Nem volt olyan, hogy elküldték volna a képviselőt egy ilyen bejelentés 
miatt. 
 
Czompó István: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
227/2008. (VI. 26.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a közterület-felügyelő 
beszámolóját a 2007. évi felügyeleti munkáról. 
 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
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Napirend 7. pontja:  
Közalkalmazott áthelyezése 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
 
Czompó István: Mihalekné Bartók Mária munkáltatója 2008. június 30-ig a képviselő-testület, ezért a 
július 1-jei áthelyezésről a képviselő-testületnek van joga dönteni. Véleménye szerint illik tiszteletben 
tartani ezt a kérést, amely biztosan megfontolt. 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, a Településfejlesztési Bizottság és a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság tárgyalta és javasolta a határozati javaslat elfogadását. Szavazásra bocsátotta az 
előterjesztés határozati javaslatát. 
 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
228/2008. (VI. 26.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Mihalekné Bartók Mária – jelenleg 
intézményvezető – magasabb vezető állású közalkalmazott Dunaújvárosi Kistérségi Iroda állományába 
történő áthelyezéséhez 2008. július 1-jei hatállyal hozzájárul. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2008. július 1. 
 
 
Czompó István: A határozat meghozatalával a képviselő-testület hozzájárult az áthelyezéshez. Kívánta, 
hogy Mihalekné Bartók Máriának mindazt sikerüljön megvalósítani, amit eltervezett, amikor erre az 
álláshelyre a pályázatát beadta. Sok erőt és egészséget kívánt és megköszönte az eddigi munkáját. 
 
Mihalekné Bartók Mária, a Manóvár Óvoda vezetője: Megköszönte a segítő szándékú megjegyzéseket, 
amitől továbbment és továbblépett. Megköszönte az intézményvezetőknek, hogy próbálták marasztalni, 
hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén a bizottság és a jegyző elismerő szavakat mondott rá, elismerték a 
munkáját és megpróbálták marasztalni. Amikor elindult az átszervezés kérdése, voltak tisztázatlan 
kérdések. Senkit nem akart rossz helyzetbe hozni egyik intézményben sem, a döntése ezért született. Ez a 
lehetőség adódott, erkölcsileg nem teheti meg, hogy visszalépjen. Nagyon jól estek a marasztaló szavak, 
hogy számítottak a munkájára, de ha ezt egy kicsit korábban kinyilvánították volna, akkor lehet, hogy 
másképp döntött volna. Nagyon szeretett itt dolgozni, érzelmileg nagyon kötődik az intézményekhez és 
mindenkire nagyon jó szívvel fog visszagondolni, mert nagyon sok tanácsot, jó szót kapott. 
 
Czompó István: Elmondta, nem marasztalta Mihalekné Bartók Máriát, mert úgy gondolja, senki sem 
kényszerítette arra, hogy ezt a döntést meghozza, legkevésbé a képviselő-testület. Nem akart gátat szabni 
és kételyekbe sodorni. Előbb kellett volna jelezni, hogy adódott egy álláshely és akkor lehet, hogy előbb 
elhangzottak volna a marasztaló szavak, így még több idő lett volna végiggondolni a döntést. 
 
 
Napirend 8. pontja:  

A Képviselő-testület 2008. második félévi munkaterve 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
 
Czompó István: Elmondta, hogy a megadott határidőig nem érkezett javaslat a munkaterv 
összeállításához, de a bizottsági ülésen már születtek módosító javaslatok. A tervezetet a Pénzügyi és 
Igazgatási Bizottság, a Településfejlesztési Bizottság és a Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta. 
A Pénzügyi Bizottság javasolta, hogy az augusztus hó II. napirendi pontjánál a felelősök sorrendje 
kerüljön felcserélésre. A Településfejlesztési Bizottság javasolta, hogy november hónapban a nagy 
közüzemi szolgáltatók adjanak tájékoztatást – a nagyközséget érintő – működésükről. Véleménye szerint 
a DRV Zrt-n kívül nem biztos, hogy más szolgáltató tájékoztatást ad majd. A Szociális Bizottság 
javasolta, hogy a novemberi ülésen a pályázatíró számoljon be 1 éves tevékenységéről. 
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Csányi Kálmán: Kérte, hogy augusztus hónapban a Szabolcs Napokról szóló beszámoló elkészítésének 
határideje ne augusztus 13., hanem inkább augusztus 15. legyen. 
 
Czompó István: Javasolta, hogy a határidő augusztus 14. legyen, mert 15-én ki kell küldeni az 
előterjesztéseket a bizottsági ülésre. 
 
Paál Huba: Javasolta, hogy a Szabolcs Napokról készülő pénzügyi beszámolót már az önkormányzattal 
egyeztetve készítsék el. 
 
Csányi Kálmán: Elmondta, legkorábban augusztus 15-re tudják elkészíteni a beszámolót. 
 
Czompó István: Szavazásra bocsátotta a 2008. második félévi munkaterv-tervezet elfogadását azzal a 
módosítással, mely szerint az augusztus hó II. napirendi pontjánál a felelősök sorrendje kerüljön 
felcserélésre, illetve az anyag elkészítésének határideje 2008. augusztus 14. legyen, továbbá november 
hónapban a nagy közüzemi szolgáltatók adjanak tájékoztatást – a várost érintő – működésükről, valamint 
a novemberi ülésen a pályázatíró számoljon be 1 éves tevékenységéről. 
 
 
A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
229/2008. (VI. 26.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. második félévi munkatervét 
elfogadja az alábbi módosításokkal: 
- Augusztus hónapban a II. napirendi pontnál a felelősök sorrendje felcserélődik és az anyag 

elkészítésének határideje 2008. augusztus 14. lesz. 
- November hónapban a tervezet a következő napirendi pontokkal egészül ki: 

- III. napirendi pont: „Tájékoztató a nagy közüzemi szolgáltatók települést érintő működéséről”, 
- IV. napirendi pont: „Beszámoló a pályázatíró 1 éves tevékenységéről”. 

 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Napirend 9. pontja:  

Az önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása a szakágazati rend 2008. évi 
változása miatt 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
 
 
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság tárgyalta és javasolta a határozati 
javaslatok elfogadását. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatait. 
 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
230/2008. (VI. 26.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal (2490 
Pusztaszabolcs, Velencei út 2.) 14/1999. (II. 1.) Kt. számú határozatával jóváhagyott alapító okiratát az 
előterjesztés szerint módosítja. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális 
Igazgatósága felé a törzskönyvi nyilvántartásban a módosítás átvezetéséről intézkedjen. 
 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
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A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
231/2008. (VI. 26.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat fenntartásában lévő 
József Attila Általános Iskola (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14.) 200/1996. (XI. 28.) Kt. számú 
határozatával jóváhagyott alapító okiratát az előterjesztés szerint módosítja. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális 
Igazgatósága felé a törzskönyvi nyilvántartásban a módosítás átvezetéséről intézkedjen. 
 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
232/2008. (VI. 26.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat fenntartásában lévő 
Zsiráf Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Deák F. u. 21/1.) 201/1996. (XI. 28.) Kt. számú határozatával 
jóváhagyott alapító okiratát az előterjesztés szerint módosítja. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális 
Igazgatósága felé a törzskönyvi nyilvántartásban a módosítás átvezetéséről intézkedjen. 
 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
233/2008. (VI. 26.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat fenntartásában lévő 
Manóvár Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 108.) 202/1996. (XI. 28.) Kt. számú határozatával 
jóváhagyott alapító okiratát az előterjesztés szerint módosítja. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális 
Igazgatósága felé a törzskönyvi nyilvántartásban a módosítás átvezetéséről intézkedjen. 
 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
234/2008. (VI. 26.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat fenntartásában lévő 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (2490 Pusztaszabolcs, Magyar u. 6.) 10/1998. (I. 29.) Kt. számú 
határozatával jóváhagyott alapító okiratát az előterjesztés szerint módosítja. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális 
Igazgatósága felé a törzskönyvi nyilvántartásban a módosítás átvezetéséről intézkedjen. 
 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
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235/2008. (VI. 26.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat fenntartásában lévő 
Könyvtár és Művelődési Ház (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 12.) 401/2003. (X. 30.) Kt. számú 
határozatával jóváhagyott alapító okiratát az előterjesztés szerint módosítja. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális 
Igazgatósága felé a törzskönyvi nyilvántartásban a módosítás átvezetéséről intézkedjen. 
 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
 

Napirend 10. pontja:  
Társulási Megállapodás módosítása 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

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

A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
236/2008. (VI. 26.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Adonyi Többcélú Kistérségi 
Társulás Társulási Megállapodás módosításáról szóló tervezetet a melléklet szerint. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Társulási Megállapodás módosításának 
aláírására, továbbá felkéri a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről a kistérségi munkaszervezetet a 
határozat megküldésével értesítse. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
   Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
 

Napirend 11. pontja:  
Házi gyermekorvosi feladatok ellátására kötött megbízási szerződés módosítása 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság és a Településfejlesztési Bizottság tárgyalta. A bizottságok javasolták a határozati javaslat 
elfogadását. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 

A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
237/2008. (VI. 26.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a PEDDROP Bt-vel (2490 
Pusztaszabolcs, Kossuth L. u. 6/1., képviseli: Dr. Kádár Attila) 2001. augusztus 31-én a házi 
gyermekorvosi feladatok ellátására kötött megbízási szerződést az előterjesztés szerint módosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási szerződés módosítását aláírja. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Czompó István polgármester 18.57 órakor szünetet rendelt el. (Csányi Kálmán és Paál Huba képviselő 
18.57 órakor távozott, a létszám 10 fő.) A Képviselő-testület ülése 19.08 órakor a 12. napirendi pont 
tárgyalásával folytatódott. 
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Napirend 12. pontja:  
A polgármester jubileumi jutalma 

Előterjesztő: Paál Huba képviselő, a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság elnöke 
 
 
Czompó István polgármester bejelentette érintettségét és nyilatkozott, hogy a szavazásban nem kíván 
részt venni. 19.08 órakor az ülését vezetését átadta Csombók Pál alpolgármesternek, majd távozott, a 
jelenlévő képviselők létszáma 9 főre csökkent. 
 
Csombók Pál: Elmondta, hogy a polgármester 40 éve kezdte közalkalmazotti jogviszonyát és a jubileumi 
jutalom összege a törvény erejénél fogva jár, a költségvetésben tervezték. 
 
Tüke László: Megkérdezte, miért kell erről szavazni, ha jár? Az önkormányzat, a képviselő-testület a 
munkáltatója? 
 
Csombók Pál: Az 1994. évi LXIV. törvény 16. § (1) bekezdése szerint meg kell szavazni. 
 
Vezér Ákos: A munkáltató a képviselő-testület és a jubileumi jutalom kifizetéséről dönteni kell. 
 
Csombók Pál: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
238/2008. (VI. 26.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megköszöni Czompó István 
polgármesternek Pusztaszabolcson végzett 40 éves közszolgálati munkáját. 
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 
szóló 1994. évi LXIV. törvény 13. § (1) bekezdése, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi 
XXIII. törvény 49/E. § (2) bekezdés d.) pontjában foglaltak szerint elrendeli Czompó István polgármester 
részére a 40 éves jubileumi jutalom összegének 2008. augusztus 1-jei időponttal történő kifizetését 
2.263.200,- Ft összegben. 
A jubileumi jutalom összegének fedezete a 2008. évi költségvetés. 
 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: 2008. augusztus 1. 
 
Czompó István polgármester 19.12 órakor megérkezett, az ülés vezetését visszavette Csombók Pál 
alpolgármestertől, a jelenlévő képviselők száma 10 főre változott. 
 
(Csányi Kálmán és Paál Huba képviselők 19.12 órakor megérkeztek, a létszám 12 fő.) 
 
 
Napirend 13. pontja:  

A Kotta Egyesület tevékenységéről beszámoló 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
 
Czompó István: Elmondta, hogy a Csipesz Ifjúsági Egyesülettől is kértek tájékoztatót és jó lett volna, ha 
el is készítik. A Pénzügyi Bizottság ülésén részt vett az egyesület egyik tagja, aki ígéretet tett, hogy a 
testületi ülésig elkészítik a tájékoztatót, de ez azóta sem történt meg. 
 
Ádám László: Felmerült, hogy a felkérésben a 2007. évről volt szó, vagy az eddigi tevékenységről? 
 
Czompó István: Ismertette az egyesületi vezetők részére írt levelet, mely szerint az egyesület 
tevékenységéről kért tájékoztatót, nem pedig csak a 2007. évi tevékenységről. Javasolta a Kotta Egyesület 
tájékoztatójának tudomásulvételét. 
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A Képviselő-testület 8 igen, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
239/2008. (VI. 26.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Kotta Egyesület (2490 
Pusztaszabolcs, Ady E. u. 39/2., képviseli: Sztupa József elnök) eddigi tevékenységéről szóló 
tájékoztatóját. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Paál Huba: Javasolta, hogy a szeptemberi képviselő-testületi ülésen a Csipesz Ifjúsági Egyesület adjon 
tájékoztatást eddigi tevékenységéről. 
 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
240/2008. (VI. 26.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Csipesz Ifjúsági Egyesület 
vezetőjét, hogy a 2008. szeptemberi képviselő-testületi ülésre készítsen tájékoztatót az egyesület eddigi 
tevékenységéről. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2008. szeptember 10. 
 
 
Napirend 14. pontja:  

Az Agárdi Pop Stranddal való együttműködés 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
 
Czompó István: A témát a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a Településfejlesztési Bizottság tárgyalta. 
A bizottságok a II. határozati javaslat elfogadását javasolták. 
Hozzátette, ha a II. számú határozati javaslatot elfogadják, abban esetben írja alá a megállapodást, 
amennyiben teljesülnek a tervezet 3. pontjában leírtak. 
 
Csiki Ottó: Megkérdezte, hogy tavaly hány fő pusztaszabolcsi lakos vette igénybe a szolgáltatást? 
 
Czompó István: Erről nem rendelkezik információval, de abban biztos, hogy aki igénybe akarja venni, 
igénybe is veheti. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 
 
 
A Képviselő-testület 10 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
241/2008. (VI. 26.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Agárdi Pop Strand 
által nyújtott lehetőséget elfogadja. Az önkormányzat a 2008. évi rendezvényekhez 160.000,- Ft + Áfa 
szolgáltatási díjat fizet, melyért a rendezvényekre ellátogató pusztaszabolcsi lakosok 50 % 
kedvezményben részesülnek. A támogatási összeg fedezete az általános tartalék. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a költségvetési rendelet módosításának beterjesztésére. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 15. pontja: 
Javaslat lakótelek értékesítésére 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 

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

 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
242/2008. (VI. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő pusztaszabolcsi 
1604. hrsz-ú, 1256 m2 beépítetlen terület vevőjének Fogas János és felesége Pusztaszabolcs, 
Széchenyi I. u. 83. szám alatti lakosokat jelöli ki. 
A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 419.300,- Ft + ÁFA, azaz 503.160,- Ft összegben határozza 
meg, amely vételárat vevők a szerződés aláírásakor egy összegben fizetnek meg eladó részére. 
Az ingatlanon a gázközmű csatlakozója, valamint az ingatlan előtt az utcában a víz, villany, csatorna, 
telefon közművezeték kiépült, az ingatlan a közműkezelők részére megfizetett hozzájárulást követően 
közművesíthető. 
Az ingatlant a szerződés aláírását követő 4 éven belül lakóházzal be kell építeni. A beépítési kötelezettség 
nem teljesítése esetén az önkormányzat az ingatlant eredeti eladási áron jogosult visszavásárolni. A 
beépítési kötelezettség biztosítására az ingatlan-nyilvántartásban elidegenítési és terhelési tilalmat kell 
bejegyeztetni az önkormányzat javára.  
A vételár az ingatlan kitűzésének költségeit is magában foglalja. 
A Képviselő-testület dr. Nagy István ügyvédet bízza meg az adásvételi szerződés megkötésével. A 
szerződéskötéssel kapcsolatos költségek vevőket terheli. 
Az önkormányzat 2008. évi költségvetésében az ingatlan értékesítéséből származó bevétel megnövekedik 
419 ezer forinttal, az ÁFA bevétel 84 ezer forinttal. A tartalék megnövekedik 419 ezer forinttal, az ÁFA 
befizetés 84 ezer forinttal. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés módosítását terjessze elő. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2008. december 31. 
 

Napirend 16. pontja:  
Javaslat lakótelkek visszavásárlására 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
Czompó István: A témát a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a Településfejlesztési Bizottság tárgyalta 
és mindkettő javasolta a határozati javaslatok elfogadását. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés 
határozati javaslatait. 
 

A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
243/2008. (VI. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Juhász Zoltánné 2458 Kulcs, Arany J. u. 
2165. hrsz. alatti lakos kérelmére a tulajdonában lévő pusztaszabolcsi 1621/6. hrsz-ú 1462 m2 területű 
beépítetlen ingatlant a 2005. október 21-én kelt adásvételi szerződés 9. pontjában rögzítettek szerint, a 
beépítési kötelezettség nem teljesítése miatt, az eredeti eladási áron – 438.600,- Ft + 109.650,- Ft ÁFA, 
összesen 548.250,- Ft-ért –, visszavásárolja. A telek visszavásárlásával kapcsolatos ügyvédi költség 
Juhász Zoltánné kérelmezőt terheli. 
A Képviselő-testület a telek vételárára 548.250,- Ft-ot a költségvetési tartalékból átcsoportosít. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetés módosítását terjessze elő. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2008. augusztus 31. 
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A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
244/2008. (VI. 26.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pataki József Pusztaszabolcs, Május 1. u. 
24. szám alatti lakos tulajdonában lévő 1621/13. hrsz-ú 1441 m2 területű beépítetlen ingatlant a 2003. 
szeptember 14-én kelt adásvételi szerződés 9. pontjában rögzítettek szerint, a beépítési kötelezettség nem 
teljesítése miatt, az eredeti eladási áron 432.300,- Ft-ért visszavásárolja. A visszavásárlással egy időben a 
megvalósult közművesítés számlával igazolt – állami támogatással csökkentett – költségét, 42.500,- Ft-ot  
is megtéríti az önkormányzat.  
A telek visszavásárlásával kapcsolatos ügyvédi költség Pataki Józsefet terheli. 
A Képviselő-testület a telek vételárára 432.300,- Ft-ot, a közművesítés számlával igazolt költségére 
42.500,- Ft-ot a költségvetési tartalékból átcsoportosít. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetés módosítását terjessze elő. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2008. augusztus 31. 
 
 
Napirend 17. pontja 

Védőnői Szolgálat épületének érintésvédelmi felülvizsgálata 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
 
Czompó István: A témát már tárgyalta a képviselő-testület és a korábbi döntésnek megfelelően kértek 
árajánlatokat. Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a Településfejlesztési Bizottság 
tárgyalta és javasolták a határozati javaslat elfogadását. 
 
Jakus János: Megjegyezte, sokallja az árajánlatokban szereplő összegeket és nem tudja, hogy ez az összeg 
milyen munkák elvégzését takarja, de ettől függetlenül elfogadja. 
 
Vezér Ákos: Ezzel kapcsolatban olyan információja van, hogy bartell gyanús az üzlet, mert volt olyan 
vállalkozó, akit megkerestek és azt mondta, hogy nem ad ajánlatot, mert a barátja már adott be és tud róla. 
 
Czompó István: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 3 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
245/2008. (VI. 26.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Lászlóvill Kft-t (8000 
Székesfehérvár, Adonyi út 50.), hogy a Védőnői Szolgálat épületének érintésvédelmi mérései során feltárt 
hiányosságokat szüntesse meg és erről az érintésvédelmi okiratot készítse el. A felújítás fedezetét a 
következőképpen biztosítja az önkormányzat: 
- A „villanyhálózat felújítás (Családsegítő Szolgálat, Védőnői Szolgálat)” című 400.000,- forintos 

előirányzatot 1.114.000,- forintra megemeli „Védőnői Szolgálat elektromos hálózat felújítása” címen. 
Az előirányzat emeléséhez szükséges 714.000,- forint többletköltséget a Képviselő-testület az általános 
tartalék keret terhére biztosítja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a 2008. évi költségvetési rendelet módosításának 
beterjesztésére. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 18. pontja 
Közbiztonsági helyzet alakulása 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
 
Czompó István: Elmondta, hogy a jegyző kérésére a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság és a Fejér Megyei 
Rendőr-főkapitányság tájékoztatást adott az elmúlt hónapokban Pusztaszabolcson elkövetett 
bűncselekményekről. 
 
Vezér Ákos: A rendőrségi adatok összességében olyan tragikusnak nem tűnhetnek, de ha csak a lopásokat 
és betöréses lopásokat adják össze, akkor emelkedést látnak, mert 2006-ban 20, 2007-ben 16 és 2008-ban 
23 volt. A lakosokat ez az utóbbi adat aggasztotta leginkább. A rendőrség véleménye szerint a betörők 
most egy-két hónapra visszavonultak, mert addig az emberek jobban vigyáznak értékeikre, de aztán ezt a 
problémát elfelejtik és a bűnözők újra visszajönnek a területre. A lakossági kéréseknek megfelelően a 
polgármester tárgyalt a Fejérvéd Szolgálattal. Ezt a rendszert ki lehetne építtetni az intézményekben, de 
ennek csak úgy van értelme, ha 24 órás szolgálat megvalósul Pusztaszabolcson, amihez a cég szerint 100 
lakos kell, ezért olvasható az utolsó oldalon a felhívás, hogy gondolják meg a képviselők, hogy maguk, az 
intézmények, vagy esetleg a boltjuk ebben részt venne. A kiépítés költsége viszonylag magasabb, kb. 
100 ezer forint, de a havidíj nem mondható magasnak úgy, hogy itt lesz egy ember, aki azonnal reagál, 
tehát két percen belül odaér, ha valami probléma van. A költségeket növeli, hogy a központ és a lakásban 
lévő biztonsági rendszer kommunikál egymással, ezért valamekkora telefondíját kell fizetni, így a 
telefondíjban is megjelenik 1-2 ezer forintos költség. Ha úgy gondolják, akkor lehet erre agitálni és ha 
olyan nagy a részvétel, hogy megérje nekik ideküldeni egy embert, akkor az biztosan javítana a 
közbiztonsági helyzeten és akkor be lehetne vezetni az önkormányzati intézményekbe is, így nem lenne 
az, hogy ki-be járnak a fűnyírókért. Ezt talán megakadályozná, ha a riasztást követő 2-3 percen belül a 
helyszínre érkezik a szolgálat embere, ami visszatartaná ezeket az embereket. 
 
Czompó István: Felajánlotta, hogy a szórólapokat elhelyezhetik a Polgármesteri Hivatalban és 
kihelyeznek egy ládát a jelentkezési lapoknak. A rendszer kiépítésének csak akkor lesz értelme, ha 
helyben lesz valaki, aki a riasztás után a helyszínre érkezik és ez a szolgálat 24 órás lesz. Ha beindul a 
szolgáltatás, akkor még később is lehet csatlakozni. 
 
Jakus János: Megkérdezte, van-e információ arról, hogy ez a rendszer már működik-e Pusztaszabolcson 
és a jelenlegi rendszerek felhasználhatók-e? 
 
Czompó István: Tudomása szerint ez a fajta rendszer itt még nem működik, csak olyan van, amikor 
telefonon értesítik a tulajdonost, hogy betörés történt. A szolgálat képviselője elmondta, az ajánlatot azért 
tették, mert a lakosok részéről felmerült egy ilyen igény. 
 
Vezér Ákos: A jelenlegi rendszerek felhasználhatók, tehát így olcsóbban is ki lehet építeni. Példaként 
említette, hogy a Polgármesteri Hivatalban működő rendszert is át tudják venni, így csökkentve a 
költségeket. Elmondta még, hogy a telefont URH-val ki lehet váltani. 
 
Czompó István: A szolgálat szerint biztonságosabb az URH rendszer alkalmazása. Szavazásra bocsátotta 
a határozati javaslatot. 
 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
246/2008. (VI. 26.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Fejérvéd Biztonsági Szolgálat Kft. (2481 Velence, Tó u. 3.) távfelügyeleti biztonsági rendszerét az 
önkormányzati ingatlanokra igénybe kívánja venni a következő feltételekkel és módon: 
- A távfelügyeleti rendszert az önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok közül a 

Mátyás király u. 14. szám alatti iskola, a Velencei út 65. és a Deák F. u. 21/1. szám alatti óvodák, a 
Magyar u. 6. szám alatti Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és a Velencei út 2. szám alatti 
Polgármesteri Hivatal épületében építi ki URH-s rendszerrel. 
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- A távfelügyeleti rendszert 2009. évben építi ki az önkormányzat, ezért a Képviselő-testület felkéri a 
polgármestert, hogy a kiépítés költségét a 2009. évi költségvetésbe tervezze be 1.000.000,- forintos 
összeggel. 

- A távfelügyeleti rendszerhez csak abban az esetben kapcsolódik az önkormányzat, amennyiben a 24 
órás őrzési szolgáltatás Pusztaszabolcs belterületén biztosított. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vagyon elleni bűncselekmények számának változása 
miatt plakáton felhívást tegyen közzé a lakosoknak, mely szerint segítsék elő a közbiztonsági helyzet 
javulását, a szomszédos ingatlanon történő gyanús mozgásokat a Polgárőrségnek, rendőrségnek időben 
jelezzék. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: költségvetés tervezésre és kiépítésre: 2009. február 15., illetve 2009. év folyamán 
    plakátok közzétételére: 2008. július 31. 
 
 
Napirend 19. pontja:  

Koncessziós pályázat játékkaszinó működtetésére 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
 
Czompó István: Ismertette az előterjesztést és szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 
 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
247/2008. (VI. 26.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a koncesszióról szóló 
1991. évi XVI. törvény 5. § (2) bekezdése, illetve a szerencsejáték szervezéséről szóló 
1991. évi XXXIV. törvény 4. § (1) bekezdése alapján egyetért azzal, hogy a pénzügyminiszter a 
játékkaszinók üzemeltetésére vonatkozó olyan tartalmú koncessziós pályázatot írjon ki, amelynek 
értelmében az önkormányzat területén I. kategóriába sorolt játékkaszinó működhet. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Napirend 20. pontja: 

Perkáta és Pusztaszabolcs oktatási társulási megállapodás előkészítése 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
 
Czompó István: Ismertette az előterjesztést. Elmondta, a perkátai polgármester azt írta a levelében, hogy 
Perkáta Nagyközség tudna vállalni 500 ezer forintos hozzájárulást, illetve akár a többcélú óvodás 
gyermekek után járó normatíva tanulói létszámok szerint megosztását. A többcélú társulási normatíva kb. 
11 millió forintot jelentene Perkátának. A polgármesternek elmondta, hogy ebből az összegből 7 millió 
forintot kér Pusztaszabolcs és további 6 millió forint lenne a hozzájárulás, ezért javasolta a 13 millió 
forintos összeget. Véleménye szerint ez egy korrekt ajánlat, de a korábban meghatározott feltételekkel, 
amit továbbra sem fogad el Perkáta Önkormányzata. Nem zárkózik el a társulástól akkor sem, ha 
Pusztaszabolcs város lesz, de ha a hozzájárulás kért összegét nem fogadja el Perkáta, akkor nem szavazza 
meg. 
 
Csombók Pál: Megkérdezte, hogy Perkáta Polgármesterének ajánlata 13 millió, vagy 10 millió forintot 
jelent? 
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Czompó István: Csak Perkáta 11 millió forintot kap az óvodások után a többcélú kistérségi társuláson 
keresztül és még ezen kívül iskolásokra, óvodásokra 45 ezer forint normatívát fejenként. A 11 millió 
forintos összeg 65-35 %-ban történő megosztása 7 millió forintot jelentene, ami a havi 500 ezer forintos 
hozzájárulással éves szinten 13 millió forint lenne. 
 
Csombók Pál: Neki az a problémája, ha ilyen ajánlatot tesz Perkáta, akkor miért mondanak 10 millió 
forintot? 
 
Czompó István: A polgármester ezt a 10 millió forintos összeget telefonon mondta. Nem érzi úgy, hogy 
ezt a társulást nagyon akarnák, mert közben Mezőfalvával tárgyalnak. 
 
Paál Huba: Véleménye szerint a pusztaszabolcsi képviselő-testület mindig korrekt volt ebben az ügyben 
és továbbra is annak kell maradnia. A perkátai határozat szerint a megállapodás-tervezet további 
pontosítása érdekében jogi és oktatási szakértők részvételével testületi szintű egyeztető tárgyalást 
megtartását javasolják, tehát nem a polgármestert hatalmazták fel a tárgyalásra. Megkérdezte, hogy nem 
lesz-e az a következő kifogás, hogy a perkátai polgármester tett egy ajánlatot, Pusztaszabolcs hozott egy 
határozatot és nem hajtották végre azt, hogy itt szakértő bevonásával tegyék meg a pontosításokat. 
 
Czompó István: Az oktatási szakértőt a perkátai jegyző és az intézményvezető nem engedte be az 
intézménybe. Elmondta, hogy a perkátai határozat alapján nem kezdeményezi rendkívüli ülés megtartását. 
Véleménye szerint az önkormányzat soha nem volt inkorrekt. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés 
határozati javaslatát. 
 
 
A Képviselő-testület 11 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
248/2008. (VI. 26.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy továbbra is Perkáta 
Önkormányzatával közös oktatási intézményi társulást kíván létrehozni az alábbi feltételekkel: 
- Pusztaszabolcs Önkormányzata ismételten megerősíti 2008. május 26-i polgármesteri nyilatkozatát és 

212/2008. (VI. 11.) Kt. számú határozatát az alábbi módosításokkal: 
- Pusztaszabolcs Önkormányzata továbbra is feltételként tekint a Perkáta által meg nem indokolt 

jogszerűtlennek és szükségtelennek tartott gazdálkodási részfeladatok meghatározására. 
- 212/2008. (VI. 11.) Kt. számú határozat utolsó bekezdését önkormányzatunk úgy módosítja, hogy 

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat a várossá nyilvánítást követően (2008. július 1.) is 
társulni kíván Perkáta Nagyközség Önkormányzatával úgy, hogy az intézményi társulással 
elérhető többlet állami költségvetési normatív támogatásból Perkáta Önkormányzata kb. 13 millió 
forinttal járul hozzá a közös igazgatású intézmény pusztaszabolcsi feladataihoz (kb. 500 ezer 
forint/hó intézményvezetői és gazdálkodási feladatok + 600 ezer forint/hó egyéb hozzájárulás). 

- A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pusztaszabolcsi közoktatási intézmények 
dolgozóinak szociális juttatásairól adjon tájékoztatást Perkáta Polgármesterének. 

 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Napirend 21. pontja:  

Pusztaszabolcs várossá nyilvánításával összefüggő néhány feladatról 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
 
Czompó István: A várossá nyilvánítási ünnepség megtartásával kapcsolatban felvetődött, hogy sátrat 
kellene bérelni, aminek a költsége 300 ezer forint. Beszélt a hantosi polgármesterrel, aki elmondta, hogy 
térítés nélkül kölcsönadják a sátrat, mivel azt a Leader pályázaton nyerték, így nem kérhetnek bérleti díjat 
a használatért. Annyit kért csak, ha a ponyvát néhány év múlva fel kell újítani, akkor kéri azoknak az 
önkormányzatoknak a támogatását, amelyek használták a sátrat. Érkezett egy 300 ezer forintos ajánlat is 
sátor felállítására. Nagyon lényeges kérdés a helyszín kiválasztása is. Úgy gondolta, mivel a majorett 
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csoport a templomtól indul, ezért a Hivatalnál lett volna a protokoll vendégek gyülekezése és utána a 
majorett csoporttal együtt indultak volna a középiskolához a megnyitó ünnepség helyszínére. Több 
képviselő javasolta, hogy a Hivatal előtti parkolóban tartsák az ünnepséget, hiszen itt van a park is. 
Véleménye szerint a sátrat inkább a kastélykertben kellene felállítani a délutáni műsorok idejére, mert 
luxus lenne az egy órás várossá avatási ünnepség miatt 300 ezer forintért sátrat bérelni. Elmondta még, 
hogy a környező települések kiadványait készítő cég elkészítené Pusztaszabolcs kiadványát is, 2500 
példányszámban 300 ezer forintért. A kiadványt a tervek szerint minden ingatlanra eljuttatják a Szabolcs 
Napok programjairól készülő Szabolcs Híradó kiadvánnyal együtt. Rendelt továbbá még 300 darab bronz 
kitűzőt is. Biztosan lesznek majd olyan megjegyzések, hogy ezt az összeget inkább az utakra kellett volna 
fordítani, de ez olyan esemény a település életében, amelyre még egyszer nem kerül sor. 
 
Paál Huba: A Pénzügyi Bizottságnak azt kellene mondani, hogy erre nincs pénz, de Pusztaszabolcs több 
száz éves történetében egyszer adódik egy ilyen alkalom. Találják meg azt az összeget, aminek 
segítségével méltóan meg tudják ünnepelni, hogy sok-sok pályázat után végre város lesz a település. 
Javasolta, a polgármester a Tó Tévén keresztül kérje a lakosokat arra, hogy a várossá avatási ünnepség 
előtt a portájukat tegyék rendbe. Még azt is el tudja képzelni, hogy ez ügyben valamilyen versenyt 
hirdessenek valamilyen szerény díj biztosításával. Megemlítette még, nagy bánata, hogy az állomás 
környéke kissé elhanyagolt, amin változtatni kellene. 
 
Czompó István: Az említett terület a MÁV tulajdona és nagy probléma, hogy nehezen lehet megtalálni az 
illetékest, illetve sok idő telik el mire intézkednek. Reménykeltő lehet, hogy a kormány jóváhagyta a 
gyorsvasúttal kapcsolatos fejlesztéseket, amelyben érintett Pusztaszabolcs is. Nem látja 
megvalósíthatónak, hogy versenyt hirdessenek az ingatlantulajdonosoknak, de a Tó Tévében jövő héten 
ad interjút, ahol megemlítheti, hogy a várossá avatási ünnepségre szépítsék az ingatlanokat. Véleménye 
szerint fel kell készülni arra, hogy a Szabolcs Napok megnyitó ünnepségén idén többen vesznek részt a 
várossá avatás miatt. 
 
Szajkó János: Javasolta a képviselőknek, hogy vásároljanak fejenként 10-15 darab zászlót, hogy még 
többet tudjanak kihelyezni a településen. Javasolta továbbá, hogy vegyenek fűnyírót, mert az árokszélen 
nem tudnak kaszálni. Ne várjanak a biztosítóra, mert legalább félévbe telik mire a rendőrség lezárja a 
nyomozást. További javaslata volt, hogy a várossá nyilvánítás tiszteletére a parkban helyezzenek el egy 
követ egy márványtáblával. 
 
Tüke László: Az előterjesztés utolsó bekezdésében arról van szó, hogy megváltozzon a település neve és 
erre keresni kellene a lehetőséget. Örömmel hallotta ezt a dolgot, mert a „Puszta” előtagot nem tartja 
szerencsésnek egy város nevében. Jót tenne Pusztaszabolcs megítélésének az is, ha a település neve 
megváltozna azzal, hogy a „Szabolcs” név megmaradna benne. 
 
Czompó István: „Szabolcs” már nem lehet a település, mert van egy ilyen nevű község a Nyírségben. 
Nem is biztos, hogy lehetséges egyáltalán a névváltoztatás. 
 
Csányi Kálmán: Azt gondolja, a szóösszetétel két fontos elemre utal: a „Szabolcs” a honfoglaláskori 
időszakra, a „Puszta” pedig a XVIII-XIX-XX. századi időszakra utal, hogy miből alakult ki. A következő 
száz évben is érteni fogják, ha máshogy nem, el lehet olvasni a „Puszták népét” Illyés Gyulától. 
 
Csombók Pál: Véleménye szerint a település neve továbbra is Pusztaszabolcs marad. 
 
Ádám László: Szerinte sincsen realitása a névváltoztatásnak, de harmadik lehetőségként felmerülhet a 
„Mezőszabolcs” név, mert az a Mezőfölddel és a pusztával is összefüggésben van. 
 
Czompó István: A határozati javaslat arról szól, hogy tájékozódjanak, egyáltalán van-e lehetőség a 
névváltoztatásra. 
 
Vezér Ákos: Elmondta, átnézték a köztársasági határozatokat 1990-től, de igazából nem találtak olyant, 
hogy olyan jelentős névváltoztatásra hozott volna határozatot, mint amit elképzeltek. Nincs is igazán 
jogszabályi körbehatárolása úgy, mint a várossá nyilvánítási pályázat készítésének. Nincs olyan 
jogszabály, amely konkrétan arról szólna, hogy névváltozást hogyan tud felterjeszteni az önkormányzat, 
csak arról, hogy a belügyminiszter útján a köztársasági elnökhöz kell benyújtani. Biztos abban, hogy ezt 
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nem tudják megírni úgy, mint a várossá nyilvánítási pályázatot. A javaslatban azért szerepel 
„Fejérszabolcs”, mert olvasta, hogy a „fehér” szó az uralkodó osztályt jelképezte és a Szabolcs vezér a 
törzsfő szállásterületek körül is volt egy település „Zabvos”, illetve „Szabolcs” néven. Az „Újszabolcs” 
nevet azért javasolta, mert 82 évvel ezelőtt az elöljáróság tett egy ilyen felterjesztést, amit a megye 
támogatott is, de a Belügyminisztérium nem fogadta el a névváltozást. A határozati javaslat arról szól, ha 
a testület részéről lenne ilyen szándék, hogy ezen gondolkodjanak el, akkor tájékozódni lehetne, hogy 
egyáltalán van-e ennek valamilyen kialakult formája és van-e realitása. 
 
Czompó István: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint történjen tájékozódás azzal 
kapcsolatban, hogy a névváltoztatásra van-e jogszerű és reális lehetőség. 
 
 
A Képviselő-testület 1 igen, 11 nem szavazattal és 0 tartózkodással a javaslatot elutasította: 
 
249/2008. (VI. 26.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint az 
önkormányzat tájékozódjon az ügyben, hogy Pusztaszabolcs településnév „Újszabolcs”-ra, vagy 
„Fejérszabolcs”-ra történő változtatására van-e jogszerű és reális lehetőség. 
 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
Czompó István: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés I. határozati javaslatát. 
 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
250/2008. (VI. 26.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megemeli az általános 
tartalék terhére az önkormányzati fenntartású intézmények dologi költségvetését, hogy a települési 
ranggal összefüggő változásokat (fejlécek, pecsétek, címerek) el tudják végezni. Érintett intézmények: 
József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda: 100 ezer forint, Polgármesteri Hivatal: 
1 millió forint, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: 50 ezer forint, Könyvtár és Művelődési Ház: 
50 ezer forint (összesen: 1.200 ezer forint). 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a városi címmel összefüggő rendelet-módosítást készítse el. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közművelődés-szervező útján a városavató 
ünnepséget a 2008. évi Szabolcs Napok keretében 2008. július 25-én szervezze meg és a költségvetés 
módosítását terjessze be. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
  Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
Napirend 22. pontja 

Beiskolázási támogatás kérése 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
 
Czompó István: Az előterjesztést a bizottságok nem tárgyalták, mivel az ülések megtartása után érkezett a 
kérelem. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
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251/2008. (VI. 26.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
(2490 Pusztaszabolcs, Magyar u. 6.) Közalkalmazotti Tanácsának beiskolázási támogatási kérelmét 
megtárgyalta. 
A Képviselő-testületnek 2008. évben nem áll módjában, hogy ilyen címen adómentes támogatást 
nyújtson, mivel a költségvetés állapota erre nem ad lehetőséget. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Napirend 23. pontja 

Polgármesteri Hivatal bővítés műszaki ellenőrének kiválasztása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
 
Czompó István: Elmondta, hogy a kiválasztott műszaki ellenőrrel csak abban az esetben kerül megkötésre 
a megállapodás, amennyiben a közbeszerzési eljárás eredményesen zárul le és a 2008. augusztus 5-én 
tartandó rendkívüli ülésen ki tudják választani a kivitelezőt. A szerződéskötésre 2008. augusztus 6-án 
kerülhet sor, amelyen a műszaki ellenőrnek is részt kell venni. 
 
Csombók Pál: Megkérdezte, hogy a rendkívüli ülésen nem lehetne ez a második napirendi pont? 
 
Czompó István: Ez nem befolyásol semmit, a műszaki ellenőrnek kell tudomásul venni, hogy a 
szerződéskötésre csak akkor kerül sor, ha eredményes lesz a közbeszerzési eljárás. 
 
Vezér Ákos: Elmondta, a várossá nyilvánítási pályázatba bele volt írva, mert voltak bizonyos 
szempontból, bizonyos időszakokban eléggé merev álláspontok, hogy akkor, amikor az önkormányzat 
ezeket a felterjesztéseket, kezdeményezéseket írta, akkor mindig arról is határozatot hozott, hogy a 
várossá nyilvánítással kapcsolatban felmerült többletfeladatok ellátását vállalja az önkormányzat. 
 
Paál Huba: Megkérdezte, hogy a határozatban szereplő 1,8 millió forint áfás ár, továbbá biztosnak tűnik-
e, hogy ennyivel magasabb lesz az iparűzési adó bevétel? 
 
(Tüke László képviselő 20.22 órakor távozott, a létszám 11 fő.) 
 
Vezér Ákos: Kérte, ne tételezzék fel, hogy olyan előterjesztést írnak, ami nem valós, vagy félre akarják 
vezetni a testületet. Nem azért néz így ki a határozati javaslat csak hogy erre vonatkozóan megéljen a 
testületi döntés és a költségvetésben egy fiktív bevétel emelést hajtanának végre, hanem a tény az, hogy 
jelenleg iparűzési adó 70 %-át az ipari létesítmények adják úgy, hogy a MÁV soha nem fizetett még. Ez 
az év iparűzési adó bevétel szempontjából lényegesen kedvezőbben alakul, mert a Stadler és az Élfurnér 
hozta az elvárhatót. A Stadler most fizette be a tavalyit és fizeti az ideit is, ezzel számoltak és úgy néz ki, 
hogy a Lédem kijött a kátyúból és a pár százezer forintos várakozáshoz képest 6 millió forintos bevallást 
adtak. A mezőgazdasági üzemek sajnos inkább visszakérnek, mint befizetnek. Az előzetesen tervezett 
iparűzési adó bevétel összegnek már a 60 %-a befolyt, ami egyrészt szerencse is, mert korábbi években 
40 % körül szokott lenne az iparűzési adó bevétel. Valóban fiktív dolog lenne, ha pl. 20 %-kal 
megemelnék az iparűzési adó bevételt, de ez egy reális bevétel növekedés és úgy remélik, hogy amit a 
testület elfogad bevétel növekedésként az befizetésre kerül, mert a Hivatalra ez egy kötelezettséget is ró, 
aminek a teljesítése veszélybe kerülne. 
 
(Tüke László képviselő 20.25 órakor megérkezett, a létszám 12 fő.) 
 
Czompó István: Hozzátette, hogy újra kell számolni az adóerő képességet, illetve nagyobb mértékű SZJA 
bevételhez jut a település. 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
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A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
252/2008. (VI. 26.) 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 a Polgármesteri Hivatal bővítés építési műszaki ellenőri 
feladatainak elvégzésére adott árajánlatok közül a legkedvezőbbet az Édes Szilárd Mérnöki Irodája által 
benyújtottat fogadja el. 
A Képviselő-testület hozzájárul a Polgármesteri Hivatal bővítés építési műszaki ellenőri feladatainak az 
Édes Szilárd Mérnöki Irodájával (8000 Székesfehérvár, Horváth I. u. 20.) bruttó 1.884.000,- Ft vállalási 
összegért történő elvégeztetéséhez. 
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal szakértői díj dologi kiadás előirányzatát megemeli 
1.884.000,- Ft-tal a helyi iparűzési adó bevétel előirányzatának azonos összegű növelése mellett. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a költségvetési rendelet módosításának beterjesztésére. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Szajkó János: Felhívta a figyelmet, hogy az ülés során korábban javasolta zászlók és fűnyíró vásárlását. 
Kérte, hogy döntsenek ez ügyben. 
 
Csányi Kálmán: Javasolta, adják meg a döntés lehetőségét a polgármesternek abban, hogy amennyiben 
lehetséges, a várossá nyilvánítással kapcsolatban átcsoportosított összegből vásárolja meg a fűnyírót. 
 
Vezér Ákos: Felhívta a figyelmet, konkrétan meg kell határozni azt az összeget, amit felhalmozási 
kiadásra a testület ilyen célra odatesz. Javasolta, hogy erre a célra 300 ezer forintos összeget határozzanak 
meg, mert a fennmaradó 700 ezer forint elegendő lenne a kiadványokra és az egyéb kiadásokra. 
 
Czompó István: Javasolta, hogy az egymillió forintos összegből inkább bruttó 250 ezer forintot 
fordítsanak fűkasza vásárlásra és a fennmaradó 750 ezer forintot pedig a Szabolcs Napokra a várossá 
nyilvánítási ünnepséggel összefüggésben használják fel. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 
 
 
A Képviselő-testület 11 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
253/2008. (VI. 26.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 250/2008. (VI. 26.) Kt. számú 
határozatát úgy módosítja, hogy a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásait 1.000.000,- Ft helyett 750.000,- 
forinttal emeli meg (így összesen a 4 intézménynél 950 ezer forintot csoportosít át az általános 
tartalékba). 
A Képviselő-testület 250.000,- Ft-ot az általános tartalékból átcsoportosít a beruházási kiadások közé 
fűkasza vásárlására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását terjessze be. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
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20.34 órakor a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 

Czompó István 
polgármester 

 
 
 
 
 

Vezér Ákos 
jegyző 

Szajkó János Szőke Erzsébet 
jegyzőkönyv-hitelesítők 

 


