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Jegyzőkönyv
Készült Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2008. szeptember 25-én 16.15 órakor
a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.)
megtartott nyílt üléséről

Jelen voltak:

Czompó István
polgármester
Csombók Pál
alpolgármester
Ádám László, Czöndör Mihály, Csányi Kálmán, Csiki Ottó, Filotás József, Jakus János,
Kátai György, Paál Huba, Szajkó János, Tüke László, Zsuffa Tünde – képviselők

Meghívottak:

Vezér Ákos
Kocsis József
Bartókné Piller Magdolna
Czompó Istvánné
Kiss Kornélia
Wasserné Ősi Márta
Ármai Gyula
Horváth Éva

jegyző
József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda
igazgatója
József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda
óvodaegység-vezetője
József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda
általános igazgató-helyettese
közművelődés-szervező
Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője
közterület-felügyelő
jegyzőkönyvvezető

Czompó István: Köszöntötte a megjelenteket, az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes, mivel 14 képviselőből 13 fő megjelent. Elmondta, hogy Szőke Erzsébet képviselő jelezte
távolmaradását. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Jakus János és Kátai György képviselőket.

A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
299/2008. (IX. 25.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Jakus János és Kátai György
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Czompó István: Ismertette napirend-tervezetét. Javasolta, hogy 15. napirendi pont a „Javaslat
hulladékgyűjtő szigetek elhelyezésére”, 16. napirendi pont a „Pályázat létszámcsökkentéssel kapcsolatos
többletkiadások egyszeri költségvetési támogatásának igénylésére”, 17. napirendi pont a „Javaslat
bérlakás berendezésének cseréjére” és 18. napirendi pont a „Javaslat ingatlan értékesítésére” című
előterjesztés legyen.
Tüke László: Javasolta, hogy az „Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Cím elnyerésére pályázat” című
előterjesztést 1. napirendi pontként tárgyalják az ügy fontosságára tekintettel.
Czompó István: Szavazásra bocsátotta Tüke László képviselő javaslatát, mely szerint az „Integrált
Közösségi és Szolgáltató Tér Cím elnyerésére pályázat” című előterjesztést 1. napirendi pontként
tárgyalják.
A Képviselő-testület 8 igen, 5 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
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300/2008. (IX. 25.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1. napirendi pontként tárgyalja
az „Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Cím elnyerésére pályázat” című előterjesztést, így az 1-12.
napirendi pontok 2-13. napirendi pontokra változnak.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
Czompó István: Szavazásra bocsátotta napirend-tervezetét.
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
301/2008. (IX. 25.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét – figyelembe véve a
300/2008. (IX. 25.) Kt. számú határozatban foglaltakat - az alábbiak szerint határozza meg:
Napirendek előtt:
- Tájékoztató a két ülés közti eseményekről
- Kérdések, interpellációk
Napirend 1. pontja:
Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Cím elnyerésére pályázat
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 2. pontja:
A kistérségi tanuszodával kapcsolatos megállapodás elfogadása
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 3. pontja:
Beszámoló a József Attila Általános Iskola 2007/2008. tanévben végzett munkájáról
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 4. pontja:
Beszámoló a Zsiráf Óvoda 2007/2008. nevelési évben végzett munkájáról
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 5. pontja:
Beszámoló a Manóvár Óvoda 2007/2008. nevelési évben végzett munkájáról
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 6. pontja:
Tájékoztató a Pusztaszabolcsi Iskola és Óvoda 2008/2009. tanév és nevelési év indításáról
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 7. pontja:
A Könyvtár és Művelődési Ház előirányzat módosítási kérelme
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 8. pontja:
Beszámoló a 2008. évi Életmód és Szenvedélyek Napjáról
Előterjesztő: Szőke Erzsébet képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
Napirend 9. pontja:
Lakossági kezdeményezés utcanyitásra, a Petőfi utca szélesítésére, valamint telekcsoport
újraosztására
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 10. pontja:
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 11. pontja:
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2009.
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 12. pontja:
Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztő: Czompó István polgármester
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Napirend 13. pontja:
Javaslat a falugazdász ügyfélszolgálat működési feltételeinek biztosítására
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 14. pontja:
Magyarország városai című könyvsorozatban megjelenés
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 15. pontja:
Javaslat hulladékgyűjtő szigetek elhelyezésére
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 16. pontja:
Pályázat létszámcsökkentéssel kapcsolatos többletkiadások egyszeri költségvetési támogatásának
igénylésére
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 17. pontja:
Javaslat bérlakás berendezésének cseréjére
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 18. pontja:
Javaslat ingatlan értékesítésére
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Tájékoztató a két ülés közti eseményekről

Czompó István: Szeptember 1-jén az ÉGISZ Kiadó munkatársa kereste fel a „Magyarország városai”
című kiadvánnyal kapcsolatban. Délután volt a Polgármesteri Hivatal építésének koordinációja. Az
egyeztetések minden hétfőn 14 órakor lesznek. Az általános iskola 8. évfolyamán az eddigi három
osztályból kettő került kialakításra, erről tájékoztatták a szülőket, amelyet követően sor került az
intézmény összdolgozói tanévnyitó értekezletére is. 2-án a szennyvíztisztító telep tervezésével
kapcsolatos egyeztetés volt, amelyen a DRV Zrt., a tervező és az önkormányzat vett részt. 3-án megjelent
a Mezőföldi Élet című újságban a „Tanuszoda tanulságokkal” című cikk, amely tartalmaz ugyan
részigazságokat, de nem objektív a kistérségi társulási tanács elnökével készült interjú. Úgy döntött, hogy
a hétfői társulási tanács ülésen elmondja ezzel kapcsolatos véleményét és lemond elnökhelyettesi
tisztségéről. 8-án és 15-én újabb koordináció volt a Polgármesteri Hivatal építésével kapcsolatban. 13-án
21. alkalommal került megrendezésre a hagyományos férfi-női fekvenyomó verseny az általános iskola
tornatermében. Ezen a hétvégén olyan szórólapot terjesztettek a településen, amelynek témája a kistérségi
tanuszoda volt és tartalmazta az említett cikket. 15-én ülésezett a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, a
Szociális és Egészségügyi Bizottság, 16-án a Településfejlesztési Bizottság és 17-én az Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottság. Kérte a bizottságok elnökeit, hogy októberben ne tegyék szerdai napra
a bizottsági ülést, mert az ünnep miatt szerdán már küldeni kell az anyagot a testületi ülésre. 23-ára
virradóra a Zsiráf Óvodánál a csengőt leverték, a szúnyoghálót kiégették, ezért újra szóba került a kerítés
kérdése. Az intézményvezetővel történt beszélgetés során felmerült, hogy kerítés készítése helyett talán
célszerűbb lenne, ha külső térfigyelő kamerákat helyeznének el.
Tájékoztatásul elmondta, hogy október 6-tól 12-ig lezárják a vasúti átjárót, teljes útzár lesz, csak a
gyalogosok és a kerékpárosok közlekedhetnek. Hétfőn lesz a helyszíni bejárás, amelyre levélben
megerősítették a kérést a gyalogos, illetve a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatban. Hozzátette, hogy a
kitermelésre kerülő kő elhelyezéséhez csak akkor járul hozzá, ha a Környezetvédelmi Felügyelőségtől
írásos nyilatkozatot hoznak.
Áprilisban az önkormányzat kisbusz vásárlására pályázott, most megérkezett a határozat, mely szerint
sikeres volt a pályázat és 8.538 ezer forintot nyertek. A buszt az önkormányzatnak kell megvásárolni és a
számlát a biztosításokkal együtt kell benyújtani az illetékes hatósághoz, hogy a megnyert összeget utalják.
Elmondta még, hogy a gyalogátkelőhelyeknél a lámpatesteket október 6-án kötik a közvilágításra és az
útjelek felfestése is akkor történik meg.
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Csombók Pál: Javasolta, hogy a sorompó lezárásának idejére jelöljenek ki egy alternatív útvonalat, mert
ha esős időszak lesz, akkor a Rózsadombon nem lehet közlekedni.
Czompó István: Nem tudnak más alternatív útvonalat kijelölni, csak a Rózsadombon keresztül lehet majd
közlekedni.
Csombók Pál: Javasolta, hogy azt a földet, amit a vasúti átjáróból kiszednek, a legszélső utcába vigyék,
mert az szinte járhatatlan.
Czompó István: Kérte, hogy erről a testület hozzon határozatot, mert nem szeretné, ha újabb bírságot
állapítana meg a Környezetvédelmi Felügyelőség.
Kátai György: A kistérségi tanuszodával kapcsolatban elhangzottakra reagálva elmondta, nagyon rossz
megoldásnak gondolja azt, hogy a polgármester lemondjon az alelnöki posztról. Alakulhatnak úgy is a
dolgok, hogy a kistérség megszűnik, de amíg létezik, addig a polgármesternek ott a helye alelnökként. A
cikkel, amiből idéznek az újságban, csak az a probléma, ha elolvassák a 2005-ös nyilatkozatot, illetve a
mostani döntést, akkor úgy tűnik – bár ez nincs leírva -, mintha a polgármester is a nemmel szavazók
között lenne, holott ez nem így van. Ezt lehet kommunikálni, de nem az a megoldás, hogy az alelnöki
posztról lemondjon a polgármester, ha az negatívum, hogy az önkormányzat nem lesz tagja a projektnek,
abban az esetben nem a polgármester az, akinek negatív cselekedeteket kell tenni.
Czompó István: A korábbi nyilatkozatát továbbra is vállalta. A cikk elején a kistérségi tanács elnöke azt
nyilatkozta, hogy a perkátai és a pusztaszabolcsi polgármester, mint alelnökök nem szavazták meg a
kistérségi oktatási társulást. Ez annyiban igaz, hogy azt a változatot nem szavazták meg, amelyben Adony
lett volna a központ, de a szövegben az meg sem jelenik, hogy volt egy másik alternatíva Pusztaszabolcs
központtal, amit a két polgármester képviselt. Aki nem ismeri az ügy hátterét, gondolhatja azt, hogy a
polgármester össze-vissza beszél két-három éven belül. Célszerű lett volna leírni, hogy melyik képviselő
hogyan szavazott. Megjegyezte, igaz a mentőállomással kapcsolatban, hogy az önkormányzat megkötötte
a megállapodást az Országos Mentőszolgálattal és utána írta a levelet a környező települések
önkormányzatainak. Ennek előzménye volt az, hogy az egészségügyi minisztertől megkérdezte egy kulcsi
rendezvényen, hogyan áll a mentőállomás ügye, amikor az ott lévők úgy nyilatkoztak, sokkal jobb lenne,
ha a mentőállomás az autópálya mérnökség területén lenne, mert az mindenkinek sokkal közelebb van. A
cikkben azt sem említették meg, hogy 1999-től Adony és Pusztaszabolcs versenyben volt azért, hogy hol
legyen a mentőállomás, de közben egy harmadik településen, Ercsiben valósul meg először. Ebben az
interjúban vannak csúsztatások. Elmondta a cikk írójának, hogy egy-két hónap múlva nem kíván interjút
adni, hanem vegyen részt a hétfői ülésen, ahol meghallgathatja a véleményét és le is írhatja. Etikailag
furcsán néz ki, hogy elnökhelyetteskedik a pusztaszabolcsi polgármester, közben a település nem vesz
részt.
Kátai György: Egyetértett azzal, hogy a polgármester az elnökségi ülésen elmondja véleményét. Ha
azonban lemond az elnökhelyettesi posztról, felgyorsítja a széthullását a kistérségnek és azoknak a célját
segíti elő, akik már régóta dolgoznak azon, hogy a kistérség ne tudjon úgy működni, ahogy más jól
működő kistérségek. Továbbra sem javasolta a lemondást.
Czompó István: Véleménye szerint attól, hogy lemond, nem szabad, hogy szétzülljön a kistérség. Nem
ezen múlik, hogy megmarad-e a kistérség, vagy nem. Nem érzi úgy, hogy ezzel bomlasztaná a kistérség
egységét.
Csombók Pál: A cikkel kapcsolatban hozzátette, a szeméttelep ügye sem valós tényeken alapul, ott is erős
csúsztatás volt. Hangulatkeltésnek jó ez a cikk és a szórólap, mert néhány embernél elérte célját. Igazán
nem kellett volna. Az egész uszoda ügyet ráerőltetik az önkormányzatokra és később mondják el azokat a
dolgokat, amelyeket a legelején kellett volna. Véleménye szerint erőltetik ezt a dolgot. A cikk indulatot
váltott ki az emberekből és ezzel nem a céljukat, hanem pont az ellenkezőjét érték el. A kistérség
felbomlása egyáltalán nem aktuális, mert jogilag csak a választás után félévvel lehet kistérséget váltani.
Egyetértett a Kátai György képviselő által elmondottakkal, de nem kívánta befolyásolni a polgármester
döntését.
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Paál Huba: A megjelent cikk megmutatja, hogy milyen a magyar írott sajtó országos, megyei és helyi
szinten. Nem objektív, nem teljeskörű és sok esetben egyoldalúak a cikkek. Véleménye szerint a
megjelentetés előtt meg kellett volna kérdezni a polgármestert is, így akkor módja lett volna nyilatkozni
az ügyben, elmondani véleményét. A maga és az önkormányzat nevében is kikérné ezt a cikket, azt, hogy
nem adta meg a lehetőséget, hogy a képviselő-testület döntését, illetve az indokokat a polgármester
elmondhassa és megismerjék a másik oldalt is. A lemondás egyéni döntés, a polgármesternek kell
megfontolni, hogy ennek a lépésnek milyen visszhangja, illetve következménye lesz. Kár lenne tovább
borzolni a kedélyeket, de a döntést el kell fogadni.
Czompó István: Ha tudná, hogy ez a döntés a városnak egyértelműen hátrányt okozhat, akkor nem mond
le. Ha bárki úgy érzi, hogy esetleg emiatt hátrányt szenvedne a település, akkor nem mond le. Elmondta,
hogy az újságíró felhívta múlt héten és a héten is, hogy nyilatkozzon az újság részére, de nem kívánt élni
a lehetőséggel.
Kátai György: Ha lemond, nem tudják, hogy abból hátrány származik-e, de előnye biztosan nem lesz.
Csombók Pál: Véleménye szerint a kistérséget az bomlasztja, aki a meghirdetett program előtt már
döntést hoz, így mire a pusztaszabolcsi polgármester megérzik, már eldöntenek mindent.
Czompó István: Kérte a két ülés közötti időszak eseményekről szóló tájékoztató tudomásulvételét.

A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
302/2008. (IX. 25.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a két képviselő-testületi ülés közötti időszak
eseményeiről szóló polgármesteri tájékoztatót tudomásul veszi.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Kérdések, interpellációk

Csányi Kálmán: A középiskola igazgatójaként ma szembesült azzal a ténnyel, hogy az 1996-ban átadott
4 db gázkazánból 2 db használhatatlan a karbantartást végző szerelők véleménye szerint és ezért az
égőket kiszerelték. 2005-ben egy gázkazán karbantartását 305 ezer forintért elvégeztették. A rendszert
úgy építették fel, hogy három kazánnak kell működni, egy pedig tartalékban van. A karbantartásra
szerződött cég ígérte, hogy a mai napig küldenek árajánlatot, de nem történt meg. Információi szerint egy
új kazán 660 ezer forint körüli összegbe kerül. A problémáról tájékoztatta a polgármestert, illetve a
fenntartó megyei önkormányzat karbantartásért, felújításért felelős munkacsoportját.
A Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány kuratóriumának elnökeként
elmondta, hogy elkészült a „Munkaerőpiaci felmérés Pusztaszabolcson” című kiadvány, amelyet a
Dunaújvárosi Főiskola készített 500 kisgyermekes anyuka és kismama körében 2006-ban. Véleménye
szerint ez a zárótanulmány tovább hasznosítható, hiszen olyan adatok találhatók meg benne, amely
segítséget nyújthat a képviselőknek, az önkormányzatnak, a Hivatalnak, a civil szervezeteknek, ha
munkahelyteremtésben gondolkodnak.
Az alapítványt augusztus végén tájékoztatták, hogy a Nemzeti Civil Alaptól támogatást kapott, amely
segítségével más civil szervezettel felveheti a kapcsolatot és tapasztalatot cserélhetnek, segítséget
nyújthatnak egymásnak. Az alapítvány a Szabolcson található hagyományőrző íjász egyesülettel vette fel
a kapcsolatot. Vasárnap érkeztek meg a településre és nemcsak az egyesület vezetője, hanem a
polgármester is fogadta a küldöttséget. Lakatos Dénes polgármester hiányolja azt, hogy a Szabolcs
Nemzetségbe tartozó települések már nem találkoznak, a találkozó elmaradt, valószínűleg azért, mert
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minden település a Szabolcs névnap környékén tartja a helyi rendezvényét. Felmerült az a gondolat, hogy
ezeket a találkozókat egy másik időpontban lehetne tartani.
Csiki Ottó: Jelezte, hogy az Iskola utca Mátyás király utca és Velencei út közötti szakaszán nincsen
közvilágítás, ezért ebben az ügyben kellene tenni valamit.
Információi szerint az ivóvíz arzén tartalmának csökkentéséről szóló jogszabály miatt a Fejérvíz Rt. a
vele szerződésben álló településeken szűrőberendezéseket helyeztet el az önkormányzatok költségére. Az
önkormányzat a DRV Zrt-vel áll szerződésben, ezért ezt az információt tájékoztatásképpen mondta el.
Felhívta a figyelmet, hogy Pusztaszabolcson megnőtt a betörések, lopások száma. Van olyan személy, aki
legalább hat üzletben lopott kisebb összegű tételeket naponta, de amikor szóltak neki, akkor tisztában volt
azzal, hogy csak szabálysértés lesz az ügyből az értékhatár miatt. Az üzlettulajdonosok úgy gondolták,
hogy együtt jelentik fel, mert így összeadódnak a tételek, így magasabb lesz összeg, ami miatt már nem
szabálysértésnek minősül, hanem rendőrségi ügy lesz belőle. Pusztaszabolcson két rendőr teljesít
szolgálatot, de most egy sincs az utcán, mert az egyik betegállományban, a másik pedig szabadságon van.
Véleménye szerint ez tarthatatlan állapot, a rendőrségnek ilyenkor meg kellene oldani a helyettesítést.
Ennek nem önkormányzati problémának kellene lenni. A polgármester a testületi döntésnek megfelelően
felhívásban fordult a lakossághoz, hogy jelentsék a településen a gyanús mozgásokat a rendőrségnek, a
polgárőrségnek. Volt, aki ilyen eseményt tapasztalva felhívta a rendőrséget, de nem történt semmi, nem
intézkedtek. A lakosok biztonságérzetét nagyban befolyásolja, hogy nincs rendőr az utcán, ezért nem
szabad hagyniuk, hogy csak az ígérgetés maradjon és nem történik intézkedés. Valami megoldást kell
találni.
(Csányi Kálmán képviselő 17.07 órakor távozott, a létszám 12 fő.)
Paál Huba: A költségvetés zárásánál, elszámolásánál a képviselő-testület elfogadta azt, hogy átvigyék a
Polgárőrség támogatási összegét azzal, hogy az egyesület gépkocsiját tegyék rendbe. A polgármester
személyesen intézkedett ez ügyben. A javítás nagyon lassan ment, egyre több hibát találtak. Az ígéretek
szerint a Szabolcs Napokon valóban látható volt az autó, de azóta nem. Már többször megkérdezte, mi a
probléma az autóval, hogy a polgárőrök nem tudják használni. Ha a lakosok látnák, hogy a polgárőrök
cirkálnak, akkor talán vissza lehetne fogni a bűnözést. Kérte a polgármestert, érdeklődjön, hogy miért
nem sikerült még mindig megcsinálni az autót és levizsgáztatni.
Két hete volt Pusztaszabolcson az Erőnlét Sportegyesület rendezésében egy országos fekvenyomó
verseny, amely nagy sikerű, színvonalas rendezvény volt. Az egyesület tagjai közül többen megkeresték
azzal, hogy az egyesület eredményei a Szabolcs Híradóban nem jelentek meg és a verseny időpontjáról
sem történt tájékoztatás. Kérte, hogy legyen egy utólagos tájékoztatás és mindig jelenjenek meg az
aktuális hírek. Indokot szeretne hallani arra vonatkozóan, hogy miért nem jelent meg a versenyről a
tájékoztatás a Szabolcs Híradóban, illetve miért nem jelentek meg az eredmények. Szeretné, ha a jövőben
nem lennének ilyen problémák és nagyon objektív, széleskörű tájékoztatás jelenne meg a pusztaszabolcsi
történésekről.
(Csányi Kálmán képviselő 17.10 órakor megérkezett, a létszám 13 fő.)
Kátai György: Meghívta a jelenlévőket a holnap 17 órakor az általános iskolában tartandó rendezvényre,
amelyen két olimpikon beszámolóját hallgathatják meg. Szeretettel várnak mindenkit és bíznak benne,
hogy sikeres, jó hangulatú rendezvény lesz.
Amikor valaki sötétedés után érkezik a pusztaszabolcsi állomásra vonattal, akkor nem tudja, hogy melyik
településen van, mert kiégtek a neoncsövek a „Pusztaszabolcs” feliratban. Javasolta, hogy ez ügyben
keressék meg az illetékest.
Javasolta Csányi Kálmán képviselőnek, hogy a fűtési szezon befejezésekor végeztessék el a karbantartást,
mert akkor van idő mérlegelni és megoldást találni.
Czompó István: Megköszönte Csányi Kálmán képviselő tájékoztatását. Úgy gondolja, hogy a kiadvány
biztosan hasznos lesz a település számára. A Szabolcs Nemzetségek találkozója valóban azért maradt el,
mert valamennyi település ugyanabban az időszakban tartotta rendezvényeit.
A testület döntése szükséges ahhoz, hogy megvalósítsák a közvilágítás bővítését. Felmérést kell készíteni
azokról az utcaszakaszokról, ahol nincs és árajánlatokat kérni, majd megrendelni a munkákat és a jövő évi
költségvetésbe betervezni a költségeket.
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Csiki Ottó tájékoztatása kapcsán elmondta, nem tudja, hogy milyen az ivóvíz arzén tartalma, de
megkérdezi a DRV-től. Véleménye szerint ezzel a vízzel nem lehet ilyen probléma.
Jogosnak tartotta a rendőrkérdést, illetve felháborítónak a bolti lopásokat. A két körzeti megbízottat a
nagyobb megmozdulások alkalmával Budapestre vezénylik. Elmondta, hogy meghívja az
őrsparancsnokot, illetve a megbízott dunaújvárosi rendőrkapitányt az októberi ülésre és akkor a
közbiztonsággal kapcsolatos problémát fel lehet vetni. Valamilyen szinten az is segítene, ha legalább a
polgárőröket látni lehetne a településen, bár a lehetőségeik lényegesen kisebbek mint a rendőröké.
Megkérdezi majd, mi lehet az oka annak, hogy a Polgárőrség gépkocsija 8 hónapja nem működik. A
rendszeresen szolgálatot vállaló polgárőrök nagyon kevesen vannak, ezért célszerű lenne valamilyen
módon elérni, hogy többen vegyenek részt.
A Szabolcs Híradó főszerkesztőjétől megkérdezi, hogy miért nem jelentek meg az Erőnlét Sportegyesület
eredményei.
Megköszönte Kátai György képviselő meghívását a holnapi rendezvényre. A vasútállomás neon
feliratával kapcsolatos észrevételt jelezni fogja az állomásfőnöknek.

Napirend 1. pontja:
Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Cím elnyerésére pályázat
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Az előterjesztést valamennyi bizottság tárgyalta. A pályázat benyújtását a Pénzügyi és
Igazgatási Bizottság és a Szociális és Egészségügyi Bizottság nem támogatta, de a Településfejlesztési
Bizottság és az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság támogatta.
Csombók Pál: Augusztusban egy beszélgetés során a jelenlévő képviselők többsége nem támogatta a
pályázat benyújtását. Mivel nagyon kevés pályázatot nyújtottak be, ezért a Földművelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium fontosnak tartotta, hogy meghosszabbítsa a határidőt. Információi szerint a
környező települések közül többen benyújtják pályázatukat. A pályázatot olyan települések részére írták
ki, amelyek 5000 főnél kevesebb lélekszámúak, vagy a külterületükön a lakosság 2 %-a él. A pályázati
kiírás három tengelyes. Az I. tengely a cím elnyerése, amely lehetőség ad arra, hogy beruházásra is
pályázhassanak, a III. tengelyben pedig működtetési rész is van. Az elnyerhető maximális összeg 200 ezer
euró. A Földművelésügyi Minisztérium írásbeli állásfoglalása szerint az önkormányzat megfelel a
pályázati kiírásnak, a kitétel az volt, hogy a felújításra váró épület a külterületen legyen, így esett a
választás a kastélyra, aminek most nagyon csekély a kihasználtsága. A pályázati kiírás lehetőséget adna
az alapterület felének hasznosítására, illetve az átalakításra és a felújításra, valamint arra, hogy több éven
keresztül működtetni tudják és rendezvényeket szervezzenek. A pályázatnak van kötelezően előírt
feladatellátási része, amelyet meg kell valósítani. Mivel könyvtár működik a településen, ezért azt nem
kell odavinni, de egy olvasósarkot be kell rendezni. Közösségi internet hozzáférést kell biztosítani
mindenképpen a megszűnt eMagyarország internet kapcsolódás folytatására. Helyszínt és a feltételeket
biztosítani kell a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási, valamint ügyfélszolgálati pont
működtetéséhez. Ifjúsági közösségi programokat kell szervezni, ifjúsági információs pontot működtetni, a
lakosság és a vállalkozások számára elősegíteni az információhoz jutást, közösségi teret kialakítani,
illetve közművelődési programokat szervezni. Véleménye szerint ezen feltételek mindegyikének
megfelelnek, mert vannak Pusztaszabolcson olyan szervezetek, amelyek be tudnak kapcsolódni ezekbe a
programokba. Ezekkel a szervezetekkel együttműködési megállapodást kell kötni, amely szükséges a
pályázat benyújtásához, ezért tartalmazza az előterjesztés is. Vannak továbbá opcionálisan ellátandó
feladatok, amelyek közül nem kell mindegyiket megvalósítani. Vázlatos terv készült, amelyen látható,
hogy milyen helyiségeket lehet kialakítani nagyon kevés ráfordítással. El kell majd dönteni, hogy a
beruházási, illetve a működtetési költség milyen arányban fog részt venni. Kérte a képviselő-testület
támogatását ahhoz, hogy ebben a pályázatban részt tudjanak venni.
Czompó István polgármester 17.38 órakor szünetet rendelt el. A Képviselő-testület ülése 17.53 órakor az
1. napirendi pont tárgyalásával folytatódott.
Czompó István: Elmondta, hogy a könyvtárban továbbra is működik az eMagyarország pont, csak az
állami támogatás szűnt meg. Valószínű, hogy a közösségi házban ezért szűnt meg.
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Csombók Pál: Kiegészítette tájékoztatóját azzal, hogy nem kell önrészt biztosítani a pályázathoz, mert
előre meg kell előlegezni és utólag lehet elszámolni.
Paál Huba: Az utolsó számla benyújtását követő öt évig működtetni kell.
Czompó István: A kiírás valóban arról szól, hogy az utolsó számla benyújtását követő 5 év, de az utolsó
finanszírozás csak a 3. évben lehet, azt követően nem plusz öt év, hanem összesen öt év.
Csombók Pál: A rajzhoz hozzáfűzte, hogy ha megmarad a kollégiumi funkció, akkor a régi bejáratot
megnyitják és ott lesz az IKSZT.
Czompó István: A tervek készítésekor célszerű lenne a kulturális rendezvény teremnél egy ajtót tervezni.
A megyével is szükséges lesz az egyeztetés, mert a pályázat megvalósítása esetén tárgyalni kell a
költségek megosztásáról, amennyiben megmarad a kollégium.
Paál Huba: Mivel a pályázati anyag és annak tartalma nem ismert, ezért javasolta, hogy most ne
nyissanak róla vitát. Javasolta, arról szavazzanak, hogy a képviselő-testület támogatja-e azt, hogy a cím
elnyerésére nyújtson be pályázatot az önkormányzat.
Czompó István: Egyértelműen arról kell most dönteni, hogy a címre pályáznak-e. Ha megkapják a címet,
akkor lehet eldönteni a pályázattal kapcsolatban, hogy az önkormányzat tudja-e vállalni. Fontos az
előfinanszírozás kérdése, hogy mi az a forrás, amiből az önkormányzat fel tudja vállalni a szükséges
összeget, maximum 50 millió forintot. A pályázat benyújtásához szükséges a három civil szervezettel
kötött megállapodás is.
Vezér Ákos: Elmondta, a megállapodás-tervezet elfogadásához nem szükséges, hogy alá legyen írva,
vagy jelen legyen a szervezet vezetője. Véleménye szerint a megállapodás-tervezetnek kicsit furcsa a
szövegezése, mert például az önkormányzat arra köt megállapodást a Hagyományőrző és
Hagyományteremtő Alapítvánnyal, hogy a települési rendezvénysorozat kulturális programjait szervezi,
illetve a Szabolcs Napok kulturális tevékenységeit, ami tudomása szerint eddig nem volt ilyen
egyértelmű, ezért lenne jó egy megszövegezést látni, ha más alapítványról, vagy más társadalmi
szervezetről van szó, hogy később ne legyen ebből gond, hogy ezt fogadta el a testület.
Csombók Pál: A cím elnyeréséhez szükséges a megvalósítási terv és a megállapodások is. Ha sikeres lesz
a pályázat, akkor nyolc minisztériumnál előnyt élveznek különböző pályázatoknál.
Paál Huba: Felmerült benne, hogy most látatlanba kell valamit támogatni, amire semmiféle pályázati
anyag nincs. A pályázati anyag nélkül nem tudja megítélni, hogy a szavazatával mire ad felhatalmazást,
hogy nyújtsák be. Mit nyújtanak be? A településen több közösségi tér van szétszórva, pl. Művelődési
Ház, Közösségi Ház és most lesz még egy a kastélyban. Nincs elképzelése a képviselő-testületnek, hogy
mit akarnak a közösségi színtérrel Pusztaszabolcson, szétaprózzák és ugyanakkor nincs egy normális
közösségi tér, ahol 300 emberrel közösségi tevékenységet lehet végezni? Elmondta, hogy nem szavazza
meg a javaslatot, mert nem tudja, hogy mit szavazna meg.
Csányi Kálmán: Véleménye szerint nem beszélték meg a pályázatok elkészítésének módszertanát, hogy
teljes anyagot terjesszenek elő, vagy pedig előzetesen olyan koncepciókat kialakítani, ami alapján a
képviselő-testület dönt, hogy mely célokat kell megvalósítani, ha a pályázat sikeres lesz. Nincs
kidolgozva ebben az esetben, hogy mi legyen a munkamódszer, hogy a pályázat elkészítőjének forintra
pontosan kell hozni egy költségvetést és akkor szavazzák le, vagy meg, vagy pedig fordítva, hogy
megvan a koncepció, mint ahogy jelen pillanatban kialakult és ennek folyományaként folytatja tovább a
pályázat készítője a pályázatot bízva abban, hogy megnyerik ezt a címet és a következő körben majd
döntenek a továbbiakról.
Kátai György: Tökéletesen érti, hogy első lépcsőben a cím elnyerése a feladat és ehhez a pályázatot
szeptember 30-ig be kell adni. Szerinte akkor van értelme az ilyen címre pályázni, ha nem a levegőben
lóg, hanem mögötte valamilyen tartalom van. Megkérdezte a polgármestertől, illetve a Pénzügyi
Bizottság elnökétől, hogy adott pillanatban, adott év költségvetésében akár hónapokra, vagy félévre, vagy
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még tovább is rendelkezik-e durván 40-50 millió forint likviditással az önkormányzat, mert ezt
nyilvánvalóan el fogják költeni és nagyon hosszú ideig nem jutnak a pénzhez. Ismerik az utófinanszírozás
nehézségeit, nem optimista egy ekkora összegnél, hogy nagyon rövid idő alatt hozzájutnak. Megkérdezte,
hogy adott pillanatban, egy költségvetési évben tudnak-e ekkora nagyságrendű összeget nélkülözni a
költségvetésből?
Czompó István: Véleménye szerint a kérdés költői, mindenki tudja rá a választ. A pályázattól függ, hogy
mekkora összegről van szó és nem tudják, hogy mennyi időre előre tudják megelőlegezni. A lehetőséget
veszítik el, ha nem pályáznak a címre. Ha nem látja a végét, akkor nem fogja megszavazni a
későbbiekben a pályázatot. Felhívta a figyelmet, hogy most a cím elnyerésére pályáznak és utána
döntenek arról, hogy benyújtanak-e további pályázatot a megvalósításra. Véleménye szerint nem
határozhatják meg, hogy ha 50 milliós pályázatot nyújtanak be, abból mennyit költenek működtetésre és
mennyit átalakításra. Támogatta, hogy a címre nyújtsanak be pályázatot.
Paál Huba: Megkérdezte, hogy mikor ismerhetik meg a képviselők a pályázati dokumentációt?
Czompó István: Hétfőn, mert az idő rövidsége miatt addigra készül el.
Kátai György: Továbbra is fenntartotta, el kell dönteni, hogy mit akarnak tenni a kastélyépülettel.
Egyetértett Paál Huba képviselővel, hogy sok közösségi tér lesz a településen. Tudomása szerint újra
kiírásra kerül az a típusú pályázat, amin formai okok miatt nem nyertek a művelődési ház és a könyvtár
felújítására. Oda koncentrálná a meglévő anyagi forrásokat és ezt a kiírást nagyon figyelné és újra
lecsapna rá, mert ott lehetne egy olyan, méretében, jellegében megfelelő közösségi teret kialakítani, ami
egy városi rangnak megfelelő. Ennyire nem szabad eldarabolni a közösségi funkciókat egy településen.
Ellentétben a polgármesterrel, magát a címre pályázást sem támogatta, mert ha a mögötte levő részt nem
tudja támogatni és nem feltétlenül csak anyagi okok miatt, akkor értelmetlennek tartja, hogy
megpályázzák a címet.
Csombók Pál: Elhangzott, hogy nincsenek források, de így az önkormányzatok 95 %-a nem tudna
pályázni. A kormánynak megállapodása van a bankokkal az önrész finanszírozására alacsony kamat
mellett. Véleménye szerint egy kicsit álságos volt Kátai György képviselő felvetése.
Czompó István polgármester 18.25 órakor szünetet rendelt el. A Képviselő-testület ülése 18.40 órakor az
1. napirendi pont tárgyalásával folytatódott.
Czompó István: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint a képviselő-testület támogatja
az „Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Cím” elnyerésére kiírt pályázat benyújtását.

A Képviselő-testület 12 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
303/2008. (IX. 25.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az „Integrált Közösségi és Szolgáltató
Tér Cím” elnyerésére kiírt pályázat benyújtását.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Czompó István: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint a képviselő-testület elfogadja
az „Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Cím” elnyerésére kiírt pályázat benyújtásához szükséges
megállapodás-tervezetek szövegét az előterjesztés szerint.

A Képviselő-testület 12 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
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304/2008. (IX. 25.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az „Integrált Közösségi és Szolgáltató
Tér Cím” elnyerésére kiírt pályázat benyújtásához szükséges Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és
Hagyományteremtő Alapítvánnyal, Csipesz Ifjúsági Egyesülettel és a Magyar Rákellenes Liga
Pusztaszabolcsi Szervezetével kötendő megállapodásokat az előterjesztés szerint.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az együttműködési megállapodásokat aláírja.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 2. pontja:
A kistérségi tanuszodával kapcsolatos megállapodás elfogadása
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Véleménye szerint nincs értelme a vitának, ezért a határozati javaslatról fognak csak
szavazni.
Kátai György: Nem tudja, miért van olyan érzése, hogy valakik be akarnak tartani azoknak, akik az
uszoda pártján állnak a képviselő-testületben, vagy Iváncsának, vagy a kistérségnek. Aki ezt a redukált
javaslatot, ha úgy tetszik, az eredetit nem szavazza meg, nem az uszoda pártiaknak, nem Iváncsának, nem
a kistérségnek tart be, hanem több mint ötszáz pusztaszabolcsi gyereknek. Hosszú éveken át
hallgathatják, hogy mások majd részt vehetnek ingyenes tanrendszerű úszásoktatásban. Kérte, hogy ezt a
gondolatot is vegyék figyelembe, amikor szavaznak.
Czompó István: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. Elrendelte a név szerinti
szavazást.

A Képviselő-testület név szerinti szavazással (jegyzőkönyv mellékelve) 4 igen, 9 nem szavazattal és 0
tartózkodással a javaslatot elutasította:
305/2008. (IX. 25.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint a
kistérségi tanuszodával kapcsolatos előterjesztést a melléklet szerint jóváhagyja úgy, hogy a 4. pont
harmadik bekezdésében a fizetendő szolgáltatási díj 7.221.927,- Ft legyen. Ebben az esetben az uszoda
igénybevétele 5 órára csökkenne.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Kátai György: Bejelentette, hogy a mai ülés munkájában a továbbiakban nem kíván részt venni, így
távozni fog.
(Kátai György képviselő 18.52 órakor távozott, a létszám 12 fő.)
Czompó István: Mivel a képviselő-testület által jegyzőkönyv-hitelesítésre felkért Kátai György képviselő
az ülésről távozott, ezért javasolta, hogy helyette Paál Huba képviselő legyen a jegyzőkönyv-hitelesítő.
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A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
306/2008. (IX. 25.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy módosítja 299/2008. (IX. 29.) Kt. számú
határozatát, hogy a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Kátai György képviselő helyett Paál Huba
képviselőt kéri fel.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 3. pontja:
Beszámoló a József Attila Általános Iskola 2007/2008. tanévben végzett munkájáról
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Az előterjesztést az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság és a Pénzügyi és
Igazgatási Bizottság tárgyalta. A bizottságok javasolták a határozati javaslat elfogadását.
Paál Huba: Felhívta a figyelmet a Pénzügyi Bizottság javaslatára, mely szerint a képviselő-testület
Czompó Istvánnénak, a József Attila Általános Iskola megbízott igazgatójának fejezze ki köszönetét és
elismerését a 2007/2008. tanévben végzett munkájáért.
Csányi Kálmán: Elnézést kért a volt intézményvezetőktől, amiért nem kaptak meghívást az Oktatási
Bizottság ülésére, így a bizottság sem tudta a beszámolókat olyan mélységben érdemben tárgyalni, mintha
ott lettek volna.
Czompó István: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a Pénzügyi Bizottság által javasolt
kiegészítéssel.

A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
307/2008. (IX. 25.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
102. § (2) bekezdés g.) pontja alapján az önkormányzat fenntartásában lévő József Attila Általános Iskola
(2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14.) 2007/2008. tanév értékeléséről szóló beszámolóját elfogadja.
A Képviselő-testület köszönetét és elismerését fejezi ki Czompó Istvánnénak, a József Attila Általános
Iskola megbízott igazgatójának a 2007/2008. tanévben végzett munkájáért.
Felelős: Kocsis József, a József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda igazgatója
Határidő: azonnal

Napirend 4. pontja:
Beszámoló a Zsiráf Óvoda 2007/2008. nevelési évben végzett munkájáról
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Az előterjesztést az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság és a Pénzügyi és
Igazgatási Bizottság tárgyalta. A bizottságok javasolták a határozati javaslat elfogadását.
Paál Huba: Javasolta, hogy mindkét óvodavezetőnek fejezzék ki köszönetüket és elismerésüket az elmúlt
évben végzett tevékenységéért.
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Czompó István: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát, kiegészítve azzal, hogy a
képviselő-testület köszönetét és elismerését fejezi ki Bartókné Piller Magdolnának, a Zsiráf Óvoda
vezetőjének a 2007/2008. nevelési évben végzett munkájáért.

A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
308/2008. (IX. 25.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
102. § (2) bekezdés g.) pontja alapján az önkormányzat fenntartásában lévő Zsiráf Óvoda (2490
Pusztaszabolcs, Deák F. u. 21/1.) 2007/2008. nevelési év értékeléséről szóló beszámolóját elfogadja.
A Képviselő-testület köszönetét és elismerését fejezi ki Bartókné Piller Magdolnának, a Zsiráf Óvoda
vezetőjének a 2007/2008. nevelési évben végzett munkájáért.
Felelős: Kocsis József, a József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda igazgatója
Határidő: azonnal

Napirend 5. pontja:
Beszámoló a Manóvár Óvoda 2007/2008. nevelési évben végzett munkájáról
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Elmondta, hogy Mihalekné Bartók Mária, a Manóvár Óvoda volt vezetője jelezte, nem
tud részt venni az ülésen.
Az előterjesztést az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság és a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság
tárgyalta. A bizottságok javasolták a határozati javaslat elfogadását.
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát azzal a kiegészítéssel, hogy a képviselőtestület köszönetét és elismerését fejezi ki Mihalekné Bartók Máriának, a Manóvár Óvoda vezetőjének a
2007/2008. nevelési évben végzett munkájáért.

A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
309/2008. (IX. 25.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
102. § (2) bekezdés g.) pontja alapján az önkormányzat fenntartásában lévő Manóvár Óvoda (2490
Pusztaszabolcs, Velencei út 65.) 2007/2008. nevelési év értékeléséről szóló beszámolóját elfogadja.
A Képviselő-testület köszönetét és elismerését fejezi ki Mihalekné Bartók Máriának, a Manóvár Óvoda
vezetőjének a 2007/2008. nevelési évben végzett munkájáért.
Felelős: Kocsis József, a József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda igazgatója
Határidő: azonnal

Napirend 6. pontja:
Tájékoztató a Pusztaszabolcsi Iskola és Óvoda 2008/2009. tanév és nevelési év indításáról
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Az előterjesztést valamennyi bizottság tárgyalta és javasolta a határozati javaslat
elfogadását. A Pénzügyi és Igazgatási Bizottság javasolta továbbá, hogy az intézmény vezetője az
intézményben szükséges felújítási munkákról készítsen összeállítást a sürgősségi sorrend megjelölésével.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a Pénzügyi Bizottság által javasolt kiegészítéssel.
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A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
310/2008. (IX. 25.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
102. § (2) bekezdés g.) pontja alapján az önkormányzat fenntartásában lévő József Attila Közös
Igazgatású Általános Iskola és Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14.) 2008/2009. tanév és
nevelési év indításáról szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.
A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt, hogy az intézményben szükséges felújítási munkákról
készítsen összeállítást a sürgősségi sorrend megjelölésével.
Felelős: Kocsis József, a József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda igazgatója
Határidő: azonnal

Napirend 7. pontja:
A Könyvtár és Művelődési Ház előirányzat módosítási kérelme
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Az eredeti előterjesztéshez képest egy új táblázat, illetve az adatok módosítása miatt egy
új határozati javaslat is készült. A bizottságok egyetértettek a korábbi javaslattal.
Szavazásra bocsátotta az új határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
311/2008. (IX. 25.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Terem bérbeadásából származó
bevételből és a közművelődési rendezvények jegybevételéből a Polgármesteri Hivatal intézményi
működési bevétel előirányzatát megemeli 305.000,- forinttal a dologi kiadás (Áfa befizetés)
előirányzatának 51.000,- forintos növelése és a Könyvtár és Művelődési Ház finanszírozása
előirányzatának 254.000,- forintos növelése mellett.
A Könyvtár és Művelődési Ház dologi kiadás (közművelődés) előirányzatát megemeli 254.000,- forinttal
az önkormányzati támogatás azonos összegű növelése mellett.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a 2008. évi költségvetési rendelet módosításának
beterjesztésére.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 8. pontja:
Beszámoló a 2008. évi Életmód és Szenvedélyek Napjáról
Előterjesztő: Szőke Erzsébet képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

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

A Képviselő-testület 11 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
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312/2008. (IX. 25.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2008. évi Életmód és Szenvedélyek
Napja rendezvényről készült beszámolót.
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a programok szervezésében résztvevőknek a közreműködésért és
a segítségért.
Felelős: Szőke Erzsébet képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
Határidő: azonnal

Napirend 9. pontja:
Lakossági kezdeményezés utcanyitásra, a Petőfi utca szélesítésére, valamint telekcsoport
újraosztására
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a Településfejlesztési Bizottság
tárgyalta. A bizottságok javasolták a határozati javaslat elfogadását.
Jakus János: A bizottsági ülésen kisebbségi véleményként elhangzott, hogy ennek a procedúrának a
költsége többe kerülne, mint amennyi az így kialakítandó telkek értéke. Az ülésen megjelent hölgynek is
elmondták ezt és egyetértett vele. Ha kezükben lesznek a vélemények, a hatósági eljárás költségei, akkor
azzal fognak szembesülni, hogy sokkal többe fog kerülni a telkek kialakítása, mint az értéke.
Czompó István: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
313/2008. (IX. 25.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcs, Szent Imre utca 39-47. szám
alatti ingatlanok tulajdonosai – utcanyitásra, telekcsoport újraosztására, valamint a Petőfi utca
szélesítésére vonatkozó – kérelmét megvizsgálta és az illetékes építési hatóság tájékoztatását kérte a
szükséges intézkedésekről.
A Képviselő-testület a kérelem támogatásáról az építési hatóság tájékoztatását követően a pontosan
meghatározott, szükséges intézkedések ismeretében dönt.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: az építéshatósági tájékoztatót követő képviselő-testületi ülés

Napirend 10. pontja:
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: A témát tárgyaló Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, Településfejlesztési Bizottság és
Szociális és Egészségügyi 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:
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314/2008. (IX. 25.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt
készült beszámolót elfogadja.
A Képviselő-testület az alábbi határozatokat visszavonja:
- 156/2008. (IV. 24.), 158/2008. (IV. 24.), 222/2007. (V. 31.).
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az alábbi 2007. évi
van:
- 219/2007. (V. 31.), 220/2007. (V. 31.), 224/2007.
375/2007. (X. 25.), 424/2007. (XI. 29.), 427/2007.
463/2007. (XII. 20.),
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az alábbi 2006. évi
van:
- 136/2006. (V. 25.), 250/2006. (IX. 28.).

határidejű határozatok végrehajtásáról

határozatok végrehajtása folyamatban
(V. 31.), 363/2007. (IX. 27.),
(XI. 29.), 462/2007. (XII. 20.),
határozatok végrehajtása folyamatban

Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 11. pontja:
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2009.
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Az előterjesztést a Szociális és Egészségügyi Bizottság, az Oktatási, Közművelődési és
Sport Bizottság és a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság tárgyalta. A bizottságok javasolták a határozati
javaslat elfogadását. Elmondta, hogy a határidő miatt rendkívüli ülést kell összehívni, mert a rendes ülés
november 27-én lesz és másnap van a döntés megküldésének határideje. Az Oktatási Bizottság ülésén
felmerült az átruházott hatáskör kérdése is, de ezt nem támogatta, ebben a témában inkább a testület
döntsön. Úgy határozza meg a rendkívüli ülés időpontját, hogy a bizottságoknak előtte lehetősége legyen
ülést tartani.
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
315/2008. (IX. 25.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójához, mely célra 2009. évben 400.000,Ft-os előirányzatot tervez be.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az „A” és „B” típusú pályázat kiírására 2008. október 1-ig.
A Képviselő-testület a pályázati kiírást az előterjesztés szerint jóváhagyja.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: 2008. október 1.

Napirend 12. pontja:
Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Igazgatási Bizottság javasolta a határozati javaslat
elfogadását.
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:
316/2008. (IX. 25.) Kt. számú határozat
1. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány”
Alapító okirata módosítását „a Polgári Törvénykönyvről” szóló 1959. évi IV. törvény 74/B. § (5)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – tekintettel a 2006. évi LXV. törvény 1. § (2) bekezdésében
foglaltakra is – 2008. október 1-jei hatállyal az alábbiak szerint elfogadja:
„Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány
Alapító okiratának módosítása
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, Pusztaszabolcs Önkormányzata, Nagyvenyim
Önkormányzata, Ercsi Önkormányzata, Mezőfalva Önkormányzata, Nagykarácsony Önkormányzata,
Előszállás Önkormányzata, valamint a Dunapack Rt. alapítók a „Dunaújváros és Környéke 04
Alapítvány” Dunaújvárosban 1991. november 6-i dátummal képviselőik által aláírt, majd az 1998. április
21-i, 1999. február 10-i, továbbá a 2008. június 1-jei módosítással egybeszerkesztett alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítják:
Az alapító okirat 6.b.) pontjában dr. Táborosi Éva kurátor neve Pálfalviné dr. Táborosi Éva névre
módosul.
Az alapítók az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezéseit egyebekben változatlanul
hatályban tartják.”
2. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
„Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány” alapító okiratának – a határozat 1. pontjában foglaltaknak
megfelelő – módosító okiratát, tovább a jelen módosítással is egybeszerkesztett alapító okiratát a többi
alapítóval együtt aláírja.
3. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Dunaújváros Megyei Jogú
Város Polgármesterét, a „Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány” jelen határozat 1. pontjában foglalt,
továbbá az alapítók által 2008. június 1-től hatályba lépett módosító okiratai alapján az alapítvány
nyilvántartott adataiban bekövetkezett változás bejegyzése iránt indult eljárásban a Fejér Megyei Bíróság
előtti képviseletre, továbbá meghatalmazza, hogy a változás- bejegyzés iránti kérelemformanyomtatványt az önkormányzat nevében aláírja.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő. 2008. október 1.

Napirend 13. pontja:
Javaslat a falugazdász ügyfélszolgálat működési feltételeinek biztosítására
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Véleménye szerint az ügyfélfogadás egy laptop és vezeték nélküli internet hozzáféréssel
megoldhatóvá válik akár a jelenlegi tanácsteremben, vagy a megépülő új szárny valamelyik helyiségében.
Úgy gondolja, hogy külön telefonvonal nem szükséges, mert erre korábban sem volt szükség. Elmondta
még, hogy Sziebler Péterné, a Pusztaszabolcs Agrár Zrt. elnöke felajánlotta, hogy helyiséget, internet
hozzáférést és telefonvonalat is biztosítanak, amennyiben ez az önkormányzatnak gondot okozna.
A témát a Településfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi és Igazgatási 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:
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317/2008. (IX. 25.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a falugazdász ügyfélszolgálat biztosítása
érdekében a Polgármesteri Hivatal bővítését követően irodahelyiséget és vezeték nélküli internet
hozzáférést bocsát térítésmentesen a Fejér Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal rendelkezésére.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Fejér Megyei
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatóságát.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: 2009. június 30.

Napirend 14. pontja:
Magyarország városai című könyvsorozatban megjelenés
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: A témát valamennyi 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:
318/2008. (IX. 25.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ÉGISZ Kiadóval (1025 Budapest, Ruthén u.
28.) szerződést köt a mellékelt szerződés minta alapján a „Magyarország városai” című kötetben történő
megjelenés érdekében. A szerződés aláírását követő 30 napon belül a megjelenési díj
– 200.000,- Ft+Áfa – 50 %-át kell átutalni, melyet az általános tartalék terhére biztosít. A további 50 %-ot
a könyv megjelenését követően (várhatóan 2010.) kell teljesíteni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, továbbá felkéri a költségvetési
rendelet módosításának beterjesztésére.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 15. pontja:
Javaslat hulladékgyűjtő szigetek elhelyezésére
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy az önkormányzat korábban öt hulladékgyűjtő
szigetnek a helyét határozta meg, de a jogszabályi változások miatt már csak háromra van lehetőség. A
hulladékudvar helye nem változna. A már működő hulladékgyűjtő sziget mellett működne további három,
amelyeket az előterjesztés szerint javasolt kijelölni.
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy a középiskola mellett működő szelektív hulladékgyűjtő szigetet
rendszeresen ürítik, de előfordul az is, hogy felgyülemlik olyan mennyiségű hulladék, amely gondot okoz.
Ez a gond talán megoldódik, ha szaporodik a hulladékgyűjtő szigetek száma. Javasolta, hogy ne
jelöljenek ki olyan területeket, amelyek frekventált helyeken lennének, mert adott esetben a PET
palackokat nejlonzacskóval együtt helyezik el a konténer mellé, nem pedig egyesével dobálják bele. A
korábbi döntés meghozatalakor a Településfejlesztési Bizottság tagjaként támogatta, hogy mindenképpen
látszódjon, hogy van ilyen lehetőség. Egy év alatt fel is fedezték a középiskola mellett található
hulladékszigetet.
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Czompó István: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
319/2008. (IX. 25.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja 277/2005. (IX. 29.) Kt. számú
határozatát és a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében a település közigazgatási
területén a
- 624. hrsz-ú (Zrínyi M. utcai szennyvíz átemelő mellett),
- 702/71. hrsz-ú (Sport utca, a sorompóval szemben),
- 1393. hrsz-ú (Jókai u. és Szent István utca sarkán)
ingatlanokon hulladékgyűjtő sziget telepítését elfogadja és támogatja.
A telepítés a Helyi Építési Szabályzatban foglaltakkal nem ellentétes.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében
megvalósuló létesítmények elfogadásáról, támogatásáról és helykijelöléséről a szükséges nyilatkozatokat
tegye meg.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 16. pontja:
Pályázat létszámcsökkentéssel kapcsolatos többletkiadások egyszeri költségvetési támogatásának
igénylésére
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy az intézmények összevonása során két fő
fizikai dolgozó került felmentésre. A felmentéssel összefüggő költségekre állami támogatást lehet
igényelni, amely sikeres pályázat esetén csökkenti az önkormányzat kiadásait.
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
320/2008. (IX. 25.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi
társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének,
döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 15/2008. (III. 27.)
ÖTM rendelet szerinti pályázatához kijelenti, hogy fenntartói körén belül költségvetési szerveinél és
polgármesteri hivatalánál a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken
vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében Pusztaszabolcs
Város Önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen
foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására
nincs lehetőség.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
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Napirend 17. pontja:
Javaslat bérlakás berendezésének cseréjére
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Ismertette az előterjesztést. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
321/2008. (IX. 25.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Juhászné Otrosinka Judit, a Pusztaszabolcs,
Sport u. 2/2. II/3. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérlőjének kérelmére a bérlakás villanybojler
cseréjének számlával igazolt költségét, maximum 43.000,- forintig a költségvetési tartalék terhére egy
összegben, a számla benyújtását követő 30 napon belül megtéríti a bérlő részére.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a költségvetési rendelet módosításának beterjesztésére.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: 2008. október 31.

Napirend 18. pontja:
Javaslat ingatlan értékesítésére
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Ismertette az előterjesztést. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A Képviselő-testület 10 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
322/2008. (IX. 25.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő
Pusztaszabolcs, Árok u. 1/3. szám alatti 168/1. hrsz-ú lakóház, udvar, gazdasági épület ingatlant
Lakatos Tibor és felesége Lakatos Tiborné Jónás Margit Pusztaszabolcs, Árok u. 1/3. szám alatti lakosok
részére – tulajdonjog fenntartással – értékesíti.
A Képviselő-testület az ingatlan vételárát bruttó 3.500.000,- Ft-ban határozza meg, amely vételárat vevők
a szerződés aláírását követő 90 napon belül egy összegben fizetnek meg az önkormányzat javára. A
határidő elmulasztása a szerződés semmisségét vonja maga után.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: 2009. január 31.
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19.22 órakor a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

K. m. f.

Czompó István
polgármester

Vezér Ákos
jegyző

Jakus János

Paál Huba
jegyzőkönyv-hitelesítők

