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Jegyzőkönyv 

 
Készült Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2008. december 22-én 16.15 órakor 
a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.) 

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

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

Meghívottak: Vezér Ákos jegyző 
 Galambos Zoltán Pusztaszabolcsi Sport Club elnöke 
 Tomasek Sándorné Temetőüzemeltető,Styx Kft.  
 Bognárné Tomasek Edina Styx Kft. munkatársa 
 Dr. Szász Károlyné Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője 
 Wasserné Ősi Márta Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője 
 Ármai Gyula közterület-felügyelő 
 Sterné Kenyér Mariann jegyzőkönyvvezető 
 
 
Czompó István: Köszöntötte a megjelenteket, az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, mivel 14 képviselőből 12 fő megjelent. Elmondta, hogy Czöndör Mihály és 
Zsuffa Tünde képviselők jelezték távollétüket. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Paál Huba és 
Szajkó János képviselőket. 
 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
431/2008. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Csombók Pál és Filotás József 
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Czompó István: Ismertette napirend-tervezetét. Javasolta, hogy 21. napirendi pontot a „Lakásbérleti 
kérelmet” nyílt ülésen tárgyalják, mert nem tartalmaz semmi olyan adatot, amely személyiségi jogokat 
sértene. Szavazásra bocsátotta napirend-tervezetét. 
 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
432/2008. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak 
szerint határozza meg: 
 
Napirendek előtt: 
- Tájékoztató a két ülés közti eseményekről 
- Kérdések, interpellációk 
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Napirend 1. pontja 
 Javaslat települési szilárd hulladék kezelésére vonatkozó 
 közszolgáltatásai díjak megállapítására 
 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

Napirend 2. pontja 
Javaslat a kegyeleti közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 3. pontja 
 Sírhelyek és urnafülkék árainak felülvizsgálata 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 4. pontja 
 A Pusztaszabolcsi Sport Club támogatási kérelme  

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 5. pontja 
 A helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedés 
 2009. évi díjtételeinek változása 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 6. pontja 
 Pedagógiai program határidejének módosítása 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 7. pontja 
 Települési folyékony hulladék kezelésére vonatkozó közszolgáltatás 
 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

Napirend 8. pontja 
 A szociális ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet módosítása 
 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

Napirend 9. pontja 
 Pusztaszabolcs Város Önkormányzat tulajdonában lévő 
 viziközmű üzemeltetése 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 10. pontja 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzatának 2008. évi 
éves ellenőrzési jelentése 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 11. pontja 
Az önkormányzati intézmények bérmegtakarításának felhasználása 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 12. pontja 
A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

Napirend 13. pontja 
A Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének módosítása 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

Napirend 14. pontja 
 Kiemelt célok megállapítása 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 15. pontja 
 A Képviselő-testület 2009. év első félévi munkaterve 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
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Napirend 16. pontja 
 A regionális vízmű társaságok önkormányzati tulajdonba adása 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 17. pontja 
 Javaslat az egységes hulladékgazdálkodási rendszer 
 pályázatához szükséges döntések meghozatalára 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 18. pontja 
 Javaslat földterület bérbeadására 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 19. pontja 
Ingatlan értékesítési lehetőség a CBA üzletlánc részére 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 20. pontja 
Fejér megyei kamarai álláspont 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 21. pontja 
Lakásbérleti kérelem 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
Zárt ülés 

 

Napirend 22. pontja 
„Fejér Megye Díszpolgára” kitüntető cím, és egyéb 
kitüntető címek adományozása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Tájékoztató a két ülés közti eseményekről 
 
Czompó István: Az előző testületi ülésen foglalkozott a Képviselő-testület szociális ellátásnak a 
kistérségi fenntartásba történő átadásával, melynek értelmében 2008. december 31-ével a Családsegítő 
és Gyermekjólét Szolgálat megszűnik. Ennek következménye, hogy az intézményvezető vezetői 
megbízása is megszűnik és továbbiakban családsegítőként fog dolgozni. Megköszönte 
dr. Szász Károlyné eddigi munkáját. 
 
Dr. Szász Károlyné: Megköszönte a Képviselő-testület eddigi segítő együttműködését. 
 

Czompó István: December 1-jén a Tiszta utak élő táj civil szervezet által meghirdetett rajzpályázat 
eredményhirdetése volt. Megköszönte a civil szervezet munkáját. December 3-án a Középiskola 
fűtésrendszerében újabb csőtörés keletkezett. Remélhetőleg a sok hibából adódóan kicserélődik a 
negyvenéves csőrendszer és ezek a problémák megszűnnek. Ezen a napon egyeztetés történt a Máv 
Vagyonkezelő Zrt.-vel a sportpálya eladásával kapcsolatban. December 4-én az előző testületi döntés 
értelmében újbóli tárgyalásokat folytatott Ferencz Károly úrral, a Vertikál Zrt. igazgatójával a 
település szilárd hulladék 2009. évi díjairól. December 5-én rendkívüli testületi ülés volt. December 9-
én nem fűtés, hanem vízvezeték csőtörés probléma volt a Középiskolában. December 10-én a Magyar 
Telekom Zrt. érdeklődött. Ez a téma a napirendek között szerepel. A Heitz Élfurnér Művektől kapott 
egy levelet, hogy a jövő évben nem kívánják a Glóbuszon a reklámfelületet használni és a 240 ezer 
Forintos éves díjat fizetni. Válaszolt a levelükre, hogy el tud tekinteni az Önkormányzat a 2009. évi 
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díjtól, amennyiben a reklámtábla 2008. december 31-ig leszerelésre kerül. Az Igazgató Úrral beszélt, a 
táblát ez év végéig nem tudják leszerelni. Úgy egyeztek meg, hogy a tábla 2009. június 30-ig 
leszerelésre kerül, és az Önkormányzat féléves díjat kiszámlázza. 15-én volt a Pénzügyi és Igazgatási 
Bizottság, a Szociális ás Egészségügyi Bizottság és az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság 
ülése. Ezen a napon Csombók Pál elhozta a szeretet lángját Ráckeresztúrról. 16-án volt a 
Településfejlesztési Bizottság ülése. 17-én Város Karácsony az általános iskola tornatermében. 18-án 
az Idősek Otthonában volt az a hagyományos karácsonyi műsor, amit a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat dolgozói tartanak. Kérte őket arra, hogy ezt a szép hagyományt vigyék tovább, attól 
függetlenül, hogy már nem az Önkormányzat lesz az intézmény fenntartója. Nagyon kellemes dolog 
történt, példa értékű, Büki Szabolcs édesanyja levélben megköszönte, hogy a Képviselő-testület Bursa 
Hungarica Ösztöndíjpályázatban támogatta fiát. A Violin Zeneiskola évzáró koncertje is ezen a napon 
volt, amelyen sajnos nem tudott részt venni. 20-án az általános iskolában Fenyő Ünnepet tartottak. 
Elmondta még, hogy a Zöld Pardon Kft. Munkatársa megkereste, hogy a Felsőcikolai Kastélyt 
megvásárolták. 
 
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy a csőtörések javítási munkálatai befejeződtek, a biztosító is járt kinn 
felmérni a kárt. Remélhetőleg a közeljövőben semmiféle probléma nem keletkezik sem a fűtés, sem a 
vízrendszerben.  
 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
433/2008. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előző Képviselő-testületi ülés óta eltelt 
időszak eseményeiről szóló polgármesteri tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Kérdések, interpellációk 
 
Szajkó János: A MÁV-közlekedéssel most a sztrájk miatt problémák vannak, de az új menetrenddel is 
vannak problémák. Sokan kifogásolják, hogy Pusztaszabolcson szinte nincs gyorsvonat. Megkérdezte, 
hogy kapott-e a polgármester választ az Inrecity közlekedéssel kapcsolatos levelére. Hozzátette, hogy 
a városban látszik, hogy az árkok tisztításra felszólítások lettek kiküldve. Sokan pucolgatták az 
árkokat.  
 
Paál Huba: Vannak, akik megkapták a felszólítást, és kitisztították az árkot. Nem tudják azt, hogy 
mások is kaptak-e felszólítást, mert azok nem csinálnak semmit, pedig az árok előttük is rendezetlen. 
Hiába tisztítják ők, ha mások nem. Akinél rendetlen az árok, az kapjon felszólítást. A Városháza 
építéssel kapcsolatban megkérdezte, hogy van-e egyezség a vállalkozókkal arról, hogy a levonulás 
után a területet megtisztítják-e, mert nagyon szemetes a városháza környéke. 
 
Csombók Pál: A sorompó felújítás megtörtént. De maradtak ott kiegészítő elemek, amelyekkel 
dolgoztak. Nagyon veszélyesek, mert a gyalogos közlekedés útjában van. 
 
Csányi Kálmán: Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és 
Hagyományteremtő Alapítvány kuratóriumának tagjai közül Nagy László betegsége miatt lemondott 
kuratóriumi tagságáról és Molnár Sándort jelölte kuratóriumi tagnak. Az alapító díjadományozással 
bízta meg a kuratóriumot, ehhez szeretné kérni a Képviselő testület javaslatát. 
 
Tüke László: Bejelentette, hogy 2008. december 9-én megalakult a Kereszténydemokrata Néppártnak 
a helyi szervezete, Pusztaszabolcsi csoportja. 
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Czompó István: Elmondta, hogy a MÁV Zrt.-től ma kapott egy válaszlevelet a korábban elküldött 
menetrend és intercity vonatközlekedéssel kapcsolatos levelére. A MÁV másnak látja a közlekedést, 
nagyon jónak minősítik a pusztaszabolcsi vonatközlekedést. Igaz, hogy vonatok szűntek meg, de Pécs 
irányába, azért óránként el lehet jutni. Pusztaszabolcs-Budapest Déli Pályaudvar irányába sűrűbben 
járnak a vonatok. Az intercity közlekedésről azonban nem tett említést a levél. 
Az árkokkal kapcsolatban elmondta, hogy jó, hogy elkészült az árokrendszer, mert az elmúlt két 
hétben rengeteg csapadék esett. Igen, mentek a felszólítások, de nem tesznek kivételt, mindenhova lett 
küldve felszólítás, ahova szükséges volt. A lakók érzékenyek. Főleg azokra a dolgokra, amik 
negatívan érintik. Nem magában keresi a hibát. Jó magyar mentalitás itt is érvényesül. A hivatal 
építésével kapcsolatban elmondta, hogy konténerrel, folyamatosan elszállítatták a szemetet. A sarat is 
takarították, de a mostani időjárás ennek nem kedvez. A sorompó felújítását végző cég vezetőjével 
már beszélt arról a problémáról, amit az alpolgármester úr említett. Ígéretet kapott rá, hogy elszállítják 
azokat ez elemeket. Tüke Lászlótól megkérdezte, hogy ki a helyi csoport vezetője, mert a városi 
rendezvényekre meg szokta hívni a civil szervezetek, pártok helyi vezetőit. 
 
Tüke László: Elmondta, hogy ő. 
 
Csombók Pál: Aki felszólítást kapott az árok tisztítására, az ne arra mutogasson, aki még nem 
tisztította ki, hanem arról vegyen példát, aki már ezt megtette. Mert ők vannak többen, akik nem 
kaptak felszólítást. A gondolkodásmóddal van a gond. 
 
Czompó István: Elmondta, hogy egyik nap járt benn egy idős bácsi, aki szintén kapott felszólítást, de ő 
kérte az Önkormányzat segítségét, mert ő nem tudja elvégezni az árok kitisztítását. Azért ilyenre is van 
példa.  
 
Paál Huba: Nem kell egyből rosszindulatúan kezelni ezeket az észrevételeket, mert nem másra 
mutogatásról volt szó, hanem arról, hogy akit ő említett az megcsinálta, de más, pár száz méterrel 
arrébb nem, akkor ő hiába csinálta meg az árok kitisztítását, a víz így nem fog tudni elfolyni. 
 
Czompó István: A Szikra hit és közéletű lap számában megjelent Tüke László képviselő „Tiszta vizet 
az uszodába” című cikkéből idézett: „Amit az egyes képviselő-társaim hangsúlyoznak, hogy minden 
gyerek tanuljon meg úszni Pusztaszabolcson, az teljességgel lehetetlen, demagóg és populista szólam.” 
Megkérdezte, hogy milyen értelmezésben használta a demagóg és populista szavakat. 
 
Tüke László: Olyan értelemben használta, amely értelemben a Magyar Értelmező Kéziszótárban is 
benne van. A cikket korrekt módon jegyzőkönyvek alapján írta. Többek szájából elhangzott, hogy 800 
gyerek úszni tanulása veszik el, ha nem lesz az uszoda megszavazva. Ez nem igaz, mert 
Pusztaszabolcsról 800 gyerek nem fog ebben az uszodában meg tanulni úszni egy év alatt. Ez az állítás 
ilyen módon mindenképp helytálló. Úgy gondolja népszerűség-hajhász. 
 
Czompó István: Ő igennel szavazott az uszodai döntéseknél. A többi igennel szavazó képviselővel 
nem egyeztetett, nem tudja, hogy ők olvasták-e ezt a cikket. Azért is kérdezte meg, hogy milyen 
értelemben használta a két szót, mert ő úgy gondolja nincs szüksége népszerűsködni, mert 1990 óta 5 
választás során egyszer sem véletlenül került be a képviselő-testületbe. Ezt vissza lehet nézni. A 
populáris és demagóg szavakat lehet közönséges és lázító értelemben is használni. Mindenki 
eldöntheti, hogy melyik kategóriába tartozik. Ő sosem használt semmilyen jelzőt azon képviselő-
társaira, akik az ő véleményével nem értettek egyet. Szeretné, ha a jövőben senki sem ragasztana a 
másikra olyan jelzőt, ami neki a személyes véleménye és ez szíve joga, de úgy gondolja, hogy ennek 
sem egy újságban, sem egy testületi ülésen nincs helye. 
 
Csombók Pál: Kérte képviselőtestületet, hogy erről ne nyissanak vitát. Ezt meg lehet beszélni a 
szünetben, vagy egymással leülve.  
 
Czompó: István: Egyetért arról, hogy erről ne nyissanak vitát, de ajánlotta a cikk elolvasását. 
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(16,47 órakor Szajkó János, Csombók Pál, Filotás József, Csányi Kálmán képviselők távoztak, létszám 
8 fő) 
 
Paál Huba: Döbbenten hallgatta, ő nem olvasta a cikket. És kikéri magának mind a két jelzőt. Tudja, 
hogy demokrácia van és szabad vélemény-nyilvánítás, de ha személyre vonatkozóan titulálnak valakit, 
annak személyiségi jogai vannak.  
 
Kátai György: Nyilvánosan megjelent a testület egy részének minősítése. Ezt nem a szünetben kell 
megbeszélni, hanem nyilvánosan. Ő mindig is a gyerekeket nézte, és furcsa, hogy ezért egy pedagógus 
őt populistának nevezi. 
 
Tüke László: Személy szerint ő senkit nem említett. Jegyzőkönyvek alapján írta.  
 
16,51 órakor Csombók Pál és Szajkó János képviselők megérkeztek, létszám 10 fő. 
 
Kátai György: Javasolta módosítani a képviselő elfogadott napirendjében a 19. napirendként szereplő 
„Ingatlan értékesítési lehetőség a CBA üzletlánc részére” a megjelent vendégek miatt vegyék előre 7. 
napirendi pontként. 
 
Czompó István Szavazásra bocsátotta Kátai György képviselő javaslatát, mely szerint a meghívóban 
19. napirendi pontként szereplő az „Ingatlan értékesítési lehetőség a CBA üzletlánc részére” című 
előterjesztést 7. napirendi pont legyen. Így a 7.-17. napirendi pontok 8-18. napirendi pontokra 
változnak. 
 
A Képviselő-testület 10 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
434/2008. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a 432/2008. (XII. 22.) Kt. számú 
határozattal elfogadott napirend meghatározást módosítja, az alábbiak szerint: 
Napirendek előtt: 
- Tájékoztató a két ülés közti eseményekről 
- Kérdések, interpellációk 

Napirend 1. pontja 
 Javaslat települési szilárd hulladék kezelésére vonatkozó 
 közszolgáltatásai díjak megállapítására 
 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

Napirend 2. pontja 
Javaslat a kegyeleti közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 3. pontja 
 Sírhelyek és urnafülkék árainak felülvizsgálata 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 4. pontja 
 A Pusztaszabolcsi Sport Club támogatási kérelme  

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 5. pontja 
 A helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedés 
 2009. évi díjtételeinek változása 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
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Napirend 6. pontja 
 Pedagógiai program határidejének módosítása 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 7. pontja 
Ingatlan értékesítési lehetőség a CBA üzletlánc részére 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 8. pontja 
Települési folyékony hulladék kezelésére vonatkozó közszolgáltatás 

 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

Napirend 9. pontja 
 A szociális ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet módosítása 
 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

Napirend 10. pontja 
 Pusztaszabolcs Város Önkormányzat tulajdonában lévő 
 viziközmű üzemeltetése 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 11. pontja 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzatának 2008. évi 
éves ellenőrzési jelentése 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 12. pontja 
Az önkormányzati intézmények bérmegtakarításának felhasználása 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 13. pontja 
A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

Napirend 14. pontja 
A Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének módosítása 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

Napirend 15. pontja 
 Kiemelt célok megállapítása 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 16. pontja 
 A Képviselő-testület 2009. év első félévi munkaterve 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 17. pontja 
 A regionális vízmű társaságok önkormányzati tulajdonba adása 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 18. pontja 
 Javaslat az egységes hulladékgazdálkodási rendszer 
 pályázatához szükséges döntések meghozatalára 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 19. pontja 
 Javaslat földterület bérbeadására 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 20. pontja 
Fejér megyei kamarai álláspont 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
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Napirend 21. pontja 
Lakásbérleti kérelem 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
Zárt ülés 

 

Napirend 22. pontja 
„Fejér Megye Díszpolgára” kitüntető cím, és egyéb 
kitüntető címek adományozása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Napirend 1. pontja 
 Javaslat települési szilárd hulladék kezelésére vonatkozó 
 közszolgáltatásai díjak megállapítására 
 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

Czompó István: Elmondta, hogy újból tárgyalt a Vertikál Zrt. vezérigazgatójával. Nincs változás az 
előzőhöz képest. Annyi lehetősége van az önkormányzatnak, hogy nem emel ekkora mértékben, de 
akkor a különbözetet a költségvetésből kell kifizetni. Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási 
Bizottság és a Településfejlesztési Bizottság tárgyalta és mindkét bizottság a házhoz menő szelektív 
hulladékszállítást javasolta elfogadásra. 
 
(16.54 órakor Csányi Kálmán és Filotás József képviselők megérkeztek, a létszám 12 fő.) 
 
Csombók Pál: Ő hangját hallatta a szelektív gyűjtés módja ellen, de így, hogy az autógumit is elszállítják, 
ami veszélyes hulladék, így támogatja. 
 
Kátai Gyögy: Elolvasta a díj megállapításra vonatkozó jogszabályt, amely előírja, hogy a szolgáltatónak 
részletes költségvetést kell készíteni a díjmegállapításáról az önkormányzat számára. Ez nem történt meg. 
Valamint ebben a költségvetésben ki kell mutatni, hogy például a szelektív hulladékgyűjtésből, annak 
újraértékesítéséből milyen bevétele származik, és ezt hogyan érvényesíti a díjban. A következő évben ezt 
kérje az önkormányzat a szolgáltatótól. 
Czompó István: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
435/2008. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a települési szilárd hulladék kezelésére 
vonatkozó közszolgáltatási díjakról szóló 30/2001.(XII.20.) Kt. számú rendelet módosításáról szóló 
rendelet-tervezet szövegét elfogadja. 
 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
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A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: 
 
21/2008. (XII. 23.) Kt. számú rendelet 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a települési szilárd hulladék kezelésére 
vonatkozó közszolgáltatási díjakról szóló 30/2001. (XII.20.) Kt. számú rendeletének módosításáról 
szóló rendeletét megalkotja. 
 
 

Napirend 2. pontja 
Javaslat a kegyeleti közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
Czompó István: Köszöntötte a Styx Kegyelet Kft. Képviseletében megjelent Tomasek Sándornét és 
Bognárné Tomasek Edinát. Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a 
Településfejlesztési Bizottság tárgyalta és mindkét bizottság javasolta, hogy az eredeti határozati 
javaslattal szemben, 5 évre hosszabbítsák meg a szerződést. 
 
Tüke László: Elmondta, ha elégedett az Önkormányzat a helyi vállalkozóval, akkor hosszabb időre is 
kaphat bizalmat. 
 
Czompó István: A bizottsági ülésen ez felmerült, de erre az volt a válasz, hogy ha elégedettek a 
szolgáltatással, akkor 5 év múlva is meg lehet hosszabbítani a szerződést, úgy, mint most. 
 
Jakus János: Elmondta, hogy a bizottsági ülésen elhangzott, hogy 2-3 év múlva szükségessé válik a 
temető bővítése. 
 
Czompó István: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát a Pénzügyi és Igazgatásügy 
és Településfejlesztési Bizottságok módosításával. 
 
A Képviselő-testület 10 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
436/2008. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a STYX Kegyelet Kft. (Pusztaszabolcs, 
Velencei u. 86.) és az Önkormányzat között jelenleg fennálló kegyeleti közszolgáltatási szerződés 
érvényességi idejét 2013. december 31-ig meghosszabbítja. Az üzemeltetési díjnak az idei havi 
61.218,- Ft + ÁFA összegről 2009. január 1-től 64.891,- Ft + ÁFA összegre történő növelését 
elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal. 
 
 

Napirend 3. pontja 
 Sírhelyek és urnafülkék árainak felülvizsgálata 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Az elmúlt testületi ülésen, a rendelet alkotás során az urnafülke árainak 
meghatározása kimaradt. A jelenleg 1.000,-Forintos díj helyett 2.000,-Forintos díj kerüljön 
meghatározásra. Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a Településfejlesztési 
Bizottság tárgyalta és mindkét bizottság javasolta a rendelet szövegének elfogadását és a rendelet 
megalkotást. 
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Paál Huba: 25 évre vagy 10 évre szól az urnafülke megváltása 2.000 Ft-ért. Gyakori az, hogy már 
meglévő sírhelyben helyezik el az urnát. Akkor mennyi a megváltási időtartam? Javasolta a bizottság, 
hogy ez tisztázódjon. 
 
Tomasek Sándorné: A koporsós sírhely 25 év időtartamra szól, ha bekerül ebbe a sírhelybe egy urna, 
akkor az nem hosszabbítja meg a sírhely érvényességét. 
 
Paál Huba: Nem ez volt a probléma. 
 
Czompó István: Az egyik probléma ez, a másik hogy az urnasírhelybe elhelyezett urna, az 10 évre 
szóljon.  
 
Vezér Ákos: 10 év, de az önkormányzat a rendeletében 25 évet is meghatározhat. 
 
Szajkó János: Szerinte jó a 25 év, mert területre kisebb helyet foglal a temetőben, mint a koporsós 
sírhely. 
 
Czompó István: Az urnasírhelyre vonatkozóan az előterjesztésben 25 év van. Szavazásra bocsátotta a 
rendelet-tervezet szövegét azzal a módosítással, hogy az urnasírhelyre vonatkozó időtartam 10 évre 
szóljon. 
 
A Képviselő-testület 12igen, 0 nem szavazattal és 0tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
437/2008. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztemető üzemeltetéséről szóló, többször 
módosított 12/1992. (V. 1.) Kt. számú rendelet módosításáról szóló rendelet- tervezet szövegét 
elfogadja azzal a módosítással, hogy a rendelet-tervezet 1. számú mellékletében meghatározott, 
urnasírhely megváltás időtartamára vonatkozó 25 éves időtartam törlésre kerül, és 10 éves időtartamra 
módosul. 
 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: 
 
22/2008. (XII. 23.) Kt. számú rendelet 

 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztemető üzemeltetéséről szóló, többször 
módosított 12/1992. (V. 1.) Kt. számú rendelet módosításáról szóló rendeletét megalkotja. 
 
 

Napirend 4. pontja 
 A Pusztaszabolcsi Sport Club támogatási kérelme  

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Köszöntötte Galambos Zoltánt, a Pusztaszabolcsi Sport Club elnökét. Az 
előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottsága 
tárgyalta. Mindkét bizottság javasolta az előterjesztésben szereplő két határozati javaslat elfogadását. 
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Kátai György: Elmondta, hogy tudja, hogy a civil szervezeteknek nincs pótköltségvetés benyújtására 
lehetőségük. A Sport Club vezetőségi tagként elmondta, hogy egy ében sem történt, olyan takarékos 
gazdálkodás, mint az idén. Az előző évek alatt felhalmozódott egy nagy mértékű bérleti tartozás, 
melynek törlesztése most is tart. Csak a kötelező kiadások és a tartozás törlesztése miatt a 2009-es 
tavaszi indulásra veszélyes helyzetbe kerül az egyesület. Csökkentek a jegyeladásból származó 
bevételek, más rendezvényekkel próbál plusz bevételekhez jutnia a Klub. Igennel szavazna, de ami 
miatt érintett is az ügyben valószínű, hogy tartózkodni fog. 
 
Ádám László: A búcsú bevétele az a közterület használatból és iparűzési adóból áll, és a 
mutatványosok kötöttek külön szerződést a Sport Clubbal? 
 
Czompó István: Nem köthetnek külön szerződést. 

 
Galambos Zoltán a Sport Club elnöke: Elmondta, hogy az Önkormányzattól 1.600.000,-Ft támogatást 
kaptak. A működésükhöz ennek a duplájára lenne szükség. Azt mindig előteremtik. Nem tudja, melyik 
civil szervezet lenne képes erre. 
 
Csombók Pál: Arra kérte a civil szervezet vezetőit, hogy ne mutogassanak egymásra. Erre már volt 
példa, hogy a pénzosztásnál egymásra mutogatnak a civil szervezetek. Inkább olyan összefogásra van 
szükség, mint például a Szabolcs Napoknál szervezésekor. 
 
Paál Huba: Elismerését fejezte ki a Sport Club új vezetőségének, ami a rendet és pénzügyi elszámolást 
illeti. A civil szervezetek ne csak abból próbáljanak működni, amit az Önkormányzat ad. Más 
szervezetek is közreműködnek a búcsúban, ők is jöhetnének ilyen kérelemmel. Van arra rendelet, 
hogyan és miként lehet pályázat útján működési pénzhez jutni, illetve ezek tevékenységhez nyújtanak 
támogatást, nem pedig a működés alapvető feltételeihez. A pozitívumok mellett szerinte probléma van, 
ha egy 3.500.000,-Ft-os működésnél 200.000 Ft problémát jelent. Mivel az egyesület nem köthet 
szerződést a mutatványosokkal, el kell gondolkodni azon, hogy a jövő évi támogatásoknál figyelembe 
legyen ez véve, mivel ez az edzőpályát érinti, akarja-e, tudja-e az Önkormányzat valamilyen módon 
ezt kompenzálni. Most nem lenne szerencsés precedenst teremteni azzal, hogy a Sport Clubnak ad az 
Önkormányzat a búcsúbevételéből, másnak pedig nem. 
 
Galambos Zoltán a Sport Club elnöke: Elmondta, hogy ő nem a többi szervezetet bírálta, csak azt 
szerette volna szemléltetni, mennyi mindent megtesznek, azért, hogy előteremtsék a szükséges pénzt. 
 
Czompó István: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatait. 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 4 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
438/2008. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Sport Club támogatási 
kérelmét forrás hiány miatt nem támogatja. 
 
Felelős: Czompó István polgármester  
Határidő: azonnal 
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A Képviselő-testület 9 igen, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
439/2008. (XII. 22.) Kt. számú határozat 

 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2008. évi búcsú 
megrendezéséből származó 353 ezer forint bevételt a 2008. évi pénzmaradvány részeként 2009-ben 2 
db damilos fűkasza vásárlásra kívánja felhasználni. 
 
Felelős: Czompó István polgármester  
Határidő: 2009. évi költségvetés tervezése 

(17.14 órakor Czompó István polgármester szünetet rendelt el.) 

(17.34 órakor a Képviselő-testület ülése az 5. napi rendi pont tárgyalásával folytatódott, létszám 12 fő.) 
 
 
Napirend 5. pontja 
 A helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedés 
 2009. évi díjtételeinek változása 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a Településfejlesztési 
Bizottság tárgyalta és mindkét bizottság javasolta a rendelet szövegének elfogadását és a rendelet 
megalkotását. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
440/2008. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a menetrendszerinti helyi autóbusz-
közlekedés viteldíjairól szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: 
 
23/2008. (XII. 23.) Kt. számú rendelet 
 
Pusztaszabolcs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a menetrendszerinti helyi autóbusz-
közlekedés viteldíjairól szóló rendeletét 2009. január 1-jei hatállyal megalkotja. 
 
 
Napirend 6. pontja 
 Pedagógiai program határidejének módosítása 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és az Oktatási, Közművelődési és 
Sport Bizottság tárgyalta és mindkét bizottság javasolta a határidő módosítását azzal a különbséggel, 
hogy az Oktatási Bizottság 2009. március 31-i határidőt javasol.  
 
Czompó István: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatait Oktatási, Közművelődési 
és Sport Bizottság módosításával. 
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A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
441/2008. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 375/2007.(X.25.) Kt. 
számú határozata 9. pontjában meghatározott dokumentumok elkészítési határidejét 
2009. március 31-ére módosítja. 
 
Felelős: Kocsis József igazgató 
Határidő: azonnal 
 
 

Napirend 7. pontja 
Ingatlan értékesítési lehetőség a CBA üzletlánc részére 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 

Czompó István: Köszöntötte a megjelent helyi vállalkozókat. Kérte, hogy egy valaki mondja el a 
véleményüket, amennyiben hozzászólnak. Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, a 
Településfejlesztési Bizottság és a Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta és mindhárom 
bizottság javasolta az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 
 
Csombók Pál: Érintettségét bejelentette, és jelezte, hogy nem kíván szavazni. 
 
Csányi Kálmán: A szerkezeti terv szerint ezt a területnek valamilyen kereskedelmi szerepet kell, hogy 
betöltsön. Ez a javaslat az előkészítés egyfajta megindításához kapcsolódik. El kell indítani. Érkezett 
egy megkeresés. Az előkészítést tudja támogatni. 
 
Kátai György: Támogatja az ingatlanértékesítést, azért mert minőségileg egy kultúráltabb vásárlási 
lehetőséget fog biztosítani. Megérti a helyi vállalkozókat, de az összlakosságot nézve, támogatni kell a 
CBA esetleges felépítését. A másodlagos érve az, hogy ezt a területet, az Önkormányzat, önerőből 
nagyon sokára tudná kulturáltabbá tenni. Amennyiben ez az áruház megépül, ez a terület egy kultúrált 
környezetté fog átalakulni. Az itt élő emberek érdeke az, hogy egy ekkora településen egy ilyen 
áruházlánc kapjon lehetőséget. 
 
Paál Huba: Ez csak egy lehetőség. Ez még nem jelenti azt, hogy Pusztaszabolcson CBA fog épülni. 
Fontos az, hogy ez egy magyar üzletlánc. Nem kétes eredetű termékeket forgalmaz, hanem magyar 
árukat. Szerencsétlen lenne, ha Pusztaszabolcs nem élne a lehetőségeivel. Gárdonyban is több 
üzletlánc áruháza is megfér egymás mellett. Meg kell tanulni ezzel együtt élni. Gárdonyban, ahogy ő 
tudja egy kiskereskedelmi áruház nem zárt be azért, mert ezek a nagy áruházak ott vannak. Ez lehet 
ösztönző is akár, és ezzel a lakosság mindenképpen jól jár. A szolgáltatás tekintetében is a minőséget 
kellene a Képviselő-testületnek preferálni. Ha ez megvalósul, akkor elképzelhető, hogy nem kell 
elutazni más településekre, hanem helyben meg lehet oldani a lakosságnak a havi nagy bevásárlást. 
 
Jakus János: Ezzel a nagy egybefüggő területtel kell kezdeni valamit. Erre ez egy lehetőség. Megjelent 
egyik oldalon egyfajta lakossági igény. Itt ez a kettő találkozhat. A város legértékesebb területe. A 
város lakóinak érdekeit kell a Képviselő-testületnek képviselnie. Főleg azokét, akiknek nincs meg a 
lehetőségük arra, hogy egy ilyen jellegű áruházban tudnák megoldani a havi bevásárlását. A kisboltok 
továbbra is biztosítani tudják napi bevásárlást. 
 
Csiki Ottó: A CBA árai drágábbak, mint a pusztaszabolcsi boltok árai. Ez tény. Ő elment és megnézte. 
A helyi munkaerő foglakoztatás kérdését fel lehet hozni a tárgyalásokon, de ezt biztos nem fogják 
komolyan venni. Az emberek érdekeit nem képviseli a cég. Valószínű, hogy annyi embert sem tudna a 
cég alkalmazni, akik munkanélkülivé válnak a kisboltok forgalom csökkenése miatt. Ez nem bevásárló 
központ lesz, hanem egy újabb bolt. Biztos csökkenni fog a kisboltok forgalma. Azok, akik autóval 
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eljártak bevásárló központokba vásárolni, azok továbbra is eljárnak, mert ez nem az a fajta üzlet lesz. 
Úgy gondolja 10-15 embernél nem fog tudni több alkalmazottat foglalkoztatni egy ilyen jellegű bolt. 
A kocsi-tologatás miatt lesz kultúráltabb a bevásárlás, mint a többi helyi boltban? 
 
Molnár István, helyi vállalkozó: A sorompóval szembeni üzletsor megépítésénél is volt egy tender 
kiírva, amire lehetett pályázni. Most van egy megkeresés a CBA felől, de az előbb elhangzott, hogy ez 
a város legértékesebb területe, pont egy CBA vegye meg? Ki kellene írni egy pályázatot, ahol többen 
tudnának pályázni ennek a területnek a hasznosítására. Meg kell azt is nézni, hogy hány embert 
alkalmazna itt a CBA, és valójában hány ember munkahelye szűnne meg. 
 
Czompó István: Szerinte igenis lényeges az ár, ő még nem járt CBA-ban. Azt sem tudja, hogy itt 
helyben mi mennyibe kerül. A kultúrált bevásárláson ő nem a kocsi-tologatást érti, hanem azt, hogy 
nem kell átlépni az árut, kicsit nagyobb a tér. Ha drágább a CBA, a helyi boltok árainál, akkor nem 
gondolja, hogy bemennek az emberek. Ez még csak feltételezés, hogy ha ez megvalósul, akkor mi 
milyen mértékben fog változni. A CBA kereste meg az Önkormányzatot. Csányi Kálmán 
képviselő,amit elmondott, ahhoz hozzátette, hogy a rendezési tervet kell módosítani, mert addig a cég 
építési engedélyt sem kap. A vállalkozókat megérti, de a lakosság többsége biztosan azt mondaná, 
hogy ez kell ide. 
 
Csiki Ottó: Nem számít az ár, erre helyi példa is van. Az emberek most is bemennek az olcsóbb és a 
drágább boltba is. Egy bolttal több lesz, forgalomoszlás mindenképp lesz. 
 
Vezér Ákos: Az a bolt, amely olyan híresen olcsó volt, évekig működési engedély nélkül üzemelt, 
bejelentetlen alkalmazottakkal. 
 
Szabó Richárd, helyi vállalkozó: Nagy áruházláncról van szó. A nagy hal megeszi a kis halat. 
Könnyen megteheti, hogy az árait leviszi és a kisboltok maradék forgalmát is elszippantja. 
Egyeduralkodóként ő fogja diktálni az árakat.  
 
Czompó István: Ő úgy tudja, hogy az áruházláncok az üzleteikben egységes árakkal dolgoznak. 
Fontosnak tartja az árkérdést. Ha a CBA drágább árakkal dolgozik, akkor ezt a fajta problémát nem 
érti. A város területén elég jól helyezkednek el az üzletek. 2 forintért olcsóbb valamiért a város egyik 
széléről nem fognak a város másik szélére nap, mint nap eljárni. Ha meg nem olcsóbb, akkor meg 
pláne nem. 
 
Paál Huba: Ha összefognak a vállalkozók és tesznek egy javaslatot az önkormányzatnak, hogy ők 
felépíthessenek egy 1500 m2-es üzletet, akkor lenne mit mérlegelni. 
 
Czompó István: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát 
 
(Csombók Pál nem szavazott) 
 
A Képviselő-testület 10 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
442/2008. (XII. 22.) Kt. számú határozat 

 
Pusztaszabolcs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a CBA Kereskedelmi Kft-
nek áruház építés céljából felajánlja megvételre a MÁV iskola mögötti, 702/28, 702/29, és 702/30 
helyrajzi számú, összesen 4341 m2 területű önkormányzati tulajdonú telkeket. A Képviselő-testület 
hozzájárul ahhoz, hogy a polgármester tárgyalásokat folytasson a CBA Kereskedelmi Kft. 
képviselőjével a telekeladás és áruházépítés előkészítése ügyében. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
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18.10 órakor Csiki Ottó képviselő elmondta, hogy már többször említette, hogy régóta nem érzi jól 
magát ebben a testületben, most sem lett az megerősítve, hogy neki itt kell ülnie, ezért képviselői 
megbízásáról lemond. 
 
Czompó István: Nagyon sajnálja, hogy lemond a képviselő, és hogy a CBA-val kapcsolatos döntés a 
végső oka, azt meg még jobban sajnálja.  
 
(18.14 órakor Csiki Ottó képviselő távozott, a létszám: 11 fő.) 
 
 
Napirend 8. pontja 
 Települési folyékony hulladék kezelésére vonatkozó közszolgáltatás 
 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
 
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a Településfejlesztési 
Bizottság tárgyalta és mindkét bizottság javasolta az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 
Elmondta, hogy a folyékony hulladék elszállítására kell egy partnert találni, aki ezt elszállítja a 
településről. Kétélű dolog ez, mert attól kell elszállítani a folyékony hulladékot, aki nem kötött rá a 
csatornára, de az önkormányzatnak kötelessége az is, hogy ezt a szolgáltatást is biztosítsa.  
 
A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
443/2008. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a települési folyékony hulladék kezelésére 
vonatkozó 2009. évi közszolgáltatási díjak megállapításáról szóló rendelet tervezet szövegét elfogadja. 
 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: 
 
24/2008. (XII. 23.) Kt. számú rendelet 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a települési folyékony hulladék kezelésére 
vonatkozó 2009. évi közszolgáltatási díjak megállapításáról szóló rendeletét megalkotja. 
 
A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
444/2008. (XII. 22.) Kt. számú rendelet 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a települési folyékony 
hulladék kezelésére vonatkozóan Varga János (1457 Adony, Dózsa György u- 35/1.) vállalkozóval és 
a DRV. Zrt.-vel (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) köt háromoldalú szerződést. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a háromoldalú szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 9. pontja 
 A szociális ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet módosítása 
 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
 
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, a Településfejlesztési Bizottság 
és a Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta és mindhárom bizottság javasolta az előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatainak 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
445/2008. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város 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 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: 
 
25/2008. (XII. 23.) Kt. számú rendelet 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 
8/2006. (III.31.) Kt. számú rendelet módosításáról szóló rendeletét megalkotja. 
 
Czompó István: Elmondta, hogy a Településfejlesztési Bizottság javasolta, hogy ne előnyt jelentsen a 
B kategóriás jogosítvány, hanem feltételként szerepeljen a kiírásban. 
 
Vezér Ákos: Azért így szerepel ebben a pályázati kiírásban, mert dilemma volt, hogy lehet-e tenni 
szigorúbb feltételeket a pályázás kiírása során, mint amit a törvény ír elő.  
 
Czompó István: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
446/2008. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tanyagondnoki álláshelyet a pályázati 
felhívás szerint meghirdeti. 
A Képviselőt-testület felkéri a jegyzőt, hogy a mellékelt pályázati felhívást a jogszabályban előírtak 
szerint és a helyben szokásos módon tegye közzé. 
 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 

Napirend 10. pontja 
 Pusztaszabolcs Város Önkormányzat tulajdonában lévő 
 viziközmű üzemeltetése 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, a Településfejlesztési Bizottság 
tárgyalta és mindhárom bizottság javasolta az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
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A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
447/2008. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  víziközműveinek 
üzemeltetését 2009. április 1-gyel koncessziós szerződés keretében kívánja használatba adni. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
448/2008. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  viziközműveinek 
üzemeltetésére kiírandó pályázat lefolytatására megbízza a  Target Consulting Tanácsadó és 
Szolgáltató Irodát, ehhez a 2009. évi költségvetésben 1.320.000 forintot különít el. 
Felkéri a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a koncessziós pályázat lebonyolításába vonjon be műszaki 
szakértőt és ennek költségét a 2009. évi költségvetés összeállításánál vegye figyelembe. 
  
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

Napirend 11. pontja 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzatának 2008. évi 
éves ellenőrzési jelentése 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság és az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottsága tárgyalta. Mindhárom bizottság javasolta 
az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés 
határozati javaslatát. 
 
A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
449/2008. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Adonyi Többcélú Kistérségi 
Társulás Munkaszervezete által elkészített 2008. évi éves ellenőrzési jelentést 
 
Felelős: Czompó István polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 

Napirend 12. pontja 
Az önkormányzati intézmények bérmegtakarításának felhasználása 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, és az Oktatási, Közművelődési 
és Sport Bizottsága tárgyalta. Mindkét bizottság javasolta az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslat elfogadását. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
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A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
450/2008. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású intézmények 
részére biztosított külön juttatás alapján az alábbi előirányzat módosításokat hagyja jóvá. 

- A József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvodánál a személyi juttatás 
előirányzatát megemeli 352 ezer forinttal a munkáltatót terhelő járulék előirányzatának azonos 
összegű csökkentése mellett  

- A Könyvtár és Művelődési Háznál a személyi juttatás előirányzatát megemeli 80 ezer forinttal 
a munkáltatót terhelő járulék előirányzatának azonos összegű csökkentése mellett  

- A Polgármesteri Hivatalnál a személyi juttatás előirányzatot lecsökkenti 61 ezer forinttal a 
munkáltatót terhelő járulék előirányzatát lecsökkenti 239 ezer forinttal, a dologi kiadás 
előirányzatot megemeli 320 ezer forinttal, az intézményfinanszírozás előirányzatot megemeli 
241 ezer forinttal,  a támogatás értékű  működési bevétel előirányzatának 241 ezer forintos 
növelése mellett. 

- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál a személyi juttatás előirányzatát megemeli 736 
ezer forinttal a munkáltatót terhelő járulék előirányzatát lecsökkenti 495 ezer forinttal az 
önkormányzati támogatás előirányzatának 241 ezer forintos növelése mellett.  

 
Felkéri a Polgármestert az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendelete módosításának 
beterjesztésére. 
 
Felelős: Czompó István polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 
Napirend 13. pontja 

A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
 

Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság tárgyalta. Mindkét bizottság javasolta az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
elfogadását. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
451/2008. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal (Pusztaszabolcs, Velencei u.2.)  14/1999. (II.1.) Kt. számú határozatával 
jóváhagyott alapító okiratát az előterjesztés szerint módosítja. 
 
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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Napirend 14. pontja 

A Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének módosítása 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

 
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság tárgyalta és javasolta az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.  
 
Vezér Ákos: Kiegészítette azzal, hogy az előterjesztésében a hivatal szervezeti felépítésénél a 
pénzügyi osztály 6 fővel szerepel, de 2 fő a titkárságról átkerült a pénzügyi osztály irányításába. Így, 
az 8 fő lenne. 
 
Czompó István: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
452/2008. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 168/2008. (IV. 24) Kt 
számú határozattal elfogadott Polgármesteri Hivatal (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.) Ügyrendjét 
a melléklet szerint módosítja. 
 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: 2008. január 1. 
 
 

Napirend 15. pontja 
 Kiemelt célok megállapítása 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, a Településfejlesztési Bizottság 
és az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottsága tárgyalta. Mindhárom bizottság javasolta az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. A Pénzügyi Bizottság kiegészítette azzal, 
hogy pénzügyi-költségvetési gazdálkodás és működés területe szövegrész egészüljön ki a pályázatírás 
és kezelés hatékonyságának növelésével. Illetve az Oktatási Bizottság azzal egészítette ki, hogy tovább 
kell erősíteni a Staufenbergi és Kisiratosi kapcsolatokat. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés 
határozati javaslatát a bizottságok kiegészítéseivel. 
 
A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
453/2008. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők egyéni munkateljesítmény-
értékelését megalapozó teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló kiemelt célokat az 
előterjesztés szerint megállapítja, azzal a kiegészítéssel, hogy pénzügyi-költségvetési gazdálkodás és 
működés területe szövegrész egészüljön ki a pályázatírás és kezelés hatékonyságának növelésével. 
Továbbá a tevékenységi célkitűzések rendszere, a helyi gazdaság fejlesztése, célfeladatok 
szövegrészében szereplő „Tovább kell erősíteni a német nemzetközi kapcsolatokat” helyett a „Tovább 
kell erősíteni a Staufenbergi és Kisiratosi kapcsolatokat” szöveg szerepeljen. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a köztisztviselők vonatkoztatásában a teljesítmény-
követelményeket időben készítse el. 
 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: 2009. február 28. 
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Napirend 16. pontja 
 A Képviselő-testület 2009. év első félévi munkaterve 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, a Településfejlesztési Bizottság, 
a Szociális és Egészségügyi Bizottság és az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottsága tárgyalta. 
Mind a négy bizottság javasolta az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 
 
Csányi Kálmán: Örült, hogy ő is mondhatott beszédet, de amikor felkészült az ünnepi beszédére, 
kibukott belőle a politikus és nem tudta a saját személyét átlépni. Ő ezt tapasztalta. Nem lenne-e jobb, 
hogy a polgármester mondaná a beszédeket az ünnepeken. 
 
Czompó István: Akkor a polgármestereknek nem lehet ilyen dilemmájuk? Ő mindenkit megkérdezett, 
hogy vállalja-e, de ha valaki nem akarja vállalni, ez nem kötelező. De így változatosabb, hogy mindig 
más mond beszédet, nem csak a polgármester. 
 
Szajkó János: Elmondta, hogy szerinte maradjon ez, hogy mindig más mond beszédet. Így több színű 
lehet az ünneplés módja. Egyik oldalról is hangzik vélemény, meg a másik oldalról is. 
 
Czompó István: A célja nem ez volt.  
 
Kátai György: Bízzuk minden képviselő politikai kultúrájára, hogy él vagy hogy él vissza az ilyen 
lehetőséggel. 
 
Paál Huba: Egy képviselő közéleti szerepet vállal. Ebbe beletartozik az is, hogy nemzeti ünnepen 
beszédet mondjon. A nemzet az egységes, a történelem egységes, nem lehet egyik oldalra sem 
beállítani, ha a múltra emlékezünk. Legyen ez egy megtiszteltetés, hogy beszédet mond egy képviselő. 
Ő támogatja. 
 
Jakus János: Még sosem szónokolt, de ő szívesen vállalta. 
 
Czompó István Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
454/2008. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. első félévi munkatervét elfogadja. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

Napirend 17. pontja 
 A regionális vízmű társaságok önkormányzati tulajdonba adása 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a Településfejlesztési 
Bizottság tárgyalta, mindkét bizottság javasolta az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
elfogadását. 
 
Kátai György: Elhamarkodottnak érzi ezt a tiltakozást. Törvénytervezet még nincs, csak a 
privatizációnak a gondolata. Sokszor volt már arról szó, hogy egyes vízi társaságok 
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monopolhelyzetben vannak, és nem lehet mit tenni ez ellen. Nem tudja, hogy a törvény 
versenyhelyzetet teremt-e valamilyen módon és hogy a lakosságnak olcsóbb lesz-e ez a szolgáltatás.  
 
Czompó István: Kb.1 évvel ezelőtt ezzel kapcsolatban, az Esztergomi Önkormányzat 
kedvezményezésére, hasonló határozatokat hozott a testület. Nem arról, hogy ki privatizálja. A kutak 
tulajdonba adásáról van szó. Ez a dolog alfája és omegája. Teljesen mindegy, hogy minek hívják, ha a 
privatizációs cég a vízbázist megkapja, attól kezdve monopolhelyzetben van. 2009. tavaszán részt vett 
egy tanácskozáson, Velencén, ahol ugyanerről volt szó, hogy az önkormányzatok tulajdonába jusson, 
ami eddig nem jutott 1990 óta sem. Más lenne a helyzet, ha a környékbeli önkormányzatok ezeket a 
kutakat közös tulajdonba kapták volna. A vízbázist nem szabad, hogy más kapja meg. Emiatt 
támogatja. 
 
Csombók Pál : Európában stratégiai a víz készlet. Ez maradjon a mi kincsünk. Erre multicégek 
pályáznak, spanyolok, franciák. Spanyolországban nyáron nagy problémák voltak a vízhiány miatt. 
Magyar állami tulajdonban, önkormányzati tulajdonban kell ezt a hatalmas vízkészletet tartani. 
 
Tüke László: Egyetért Csombók Pállal. Ez egy stratégiai fontosságú nemzeti kincs, amelyet 
mindenáron meg kell őrizni. 
 
Kátai György: Úgy gondolja, meg kell várni a törvényjavaslatot, hogy mit fog tartalmazni, csak azután 
kellene tiltakozást kezdeni. 
 
Czompó István: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
A Képviselő-testület 10 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
455/2008. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a regionális 
víziközművek tervezett összevonása és privatizációja veszélyezteti az érintett települések 
vízellátásának biztonságát, ellehetetleníti az önkormányzatokat a vízellátás terén fennálló ellátási 
kötelezettségének teljesítésében. A helyzetet tovább rontja a tervezett víziközmű törvény 
módosításának elhúzódása, ami elbizonytalanítja a vízellátás résztvevőit. 
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 101. §-a alapján Pusztaszabolcs Városi 
Önkormányzat Képviselő-testülete felterjesztési jogával élve kéri a Magyar Köztársaság Kormányát, 
hogy a szükséges egyeztetések után minél előbb készítse elő és terjessze az Országgyűlés elé az 1995. 
évi LVII. törvény „a vízgazdálkodásról” módosítását, olyan módon, hogy ne legyen lehetőség a 
vízellátás egyetlen elemének a privatizációjára sem, ne legyen lehetőség a regionális vízművek 
ésszerűtlen összevonására, és biztosítsa az önkormányzatok számára a regionális vízművek 
tulajdonának térítésmentes megszerzését.  
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

Napirend 18. pontja 
 Javaslat az egységes hulladékgazdálkodási rendszer 
 pályázatához szükséges döntések meghozatalára 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a Településfejlesztési 
Bizottság tárgyalta, mindkét bizottság javasolta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatok 
elfogadását. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatait. 
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A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
456/2008. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását – a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás által készített – előterjesztés IV/1. fejezet Határozat-tervezete szerint 
módosítja. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a megállapodás módosításáról a Társulást 
tájékoztassa. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2008. december 30. 
 
 
A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
457/2008. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagja, a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás által megvalósítani tervezett hulladékgazdálkodási rendszer Részletes 
Megvalósíthatósági Tanulmányának 7.7.2. –Működtetés, üzemeltetés- pontjához tartozó mellékletek, 
nyilatkozatok tárgyában a következő határozatot hozza: 
A Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány 7.7.2. Működtetés, üzemeltetés részéhez a Képviselő-
testület által az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, az 1-5. számú mellékletben 
feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek, továbbá a megvalósíthatósági 
tanulmányban bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést a Képviselő-testület 
megismerte és annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2008. december 30. 
 
 

Napirend 19. pontja 
 Javaslat földterület bérbeadására 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a Településfejlesztési 
Bizottság tárgyalta, mindkét bizottság javasolta az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
elfogadását. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
458/2008. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő, 
Pusztaszabolcs, Magyar u. 6. sz. alatti, 702/42. hrsz-ú ingatlan területéből 150 m2 földterületet, 2020. 
december 31-ig  bérbead a Magyar Telekom NyRt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) részére, 
bázisállomás elhelyezése céljából. 
A Képviselő-testület a földterületért 1.000.000,- Ft+ÁFA/év bérleti díjat határoz meg. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a bérbeadásra vonatkozó szerződést aláírja. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2009. január 31. 
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Napirend 20. pontja 
Fejér megyei kamarai álláspont 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság tárgyalta, és javasolta az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását a francia bekezdés nélkül. 
 
A Képviselő-testület 10 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
459/2008. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Fejér Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara 2008. december 1-i álláspontját és az abban megfogalmazottakat figyelembe veszi. 

 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

Napirend 21. pontja 
Lakásbérleti kérelem 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság és a Településfejlesztési Bizottság tárgyalta, mindhárom bizottság mást javasolt. A 
Településfejlesztési Bizottság kérte, hogy a Családsegítő Szolgálatnál tájékozódjon arról, hogy a 
család kérte-e az intézménytől segítséget. Ezt a tájékoztatást írásban a Családsegítő Szolgálat megtette, 
eddig a család tőlük még nem kért segítséget. A Pénzügyi Bizottság javasolta, az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslat elfogadását. A Szociális Bizottság javasolta a rendelet szövegének 
módosítását, illetve javasolta, hogy amíg nem érkezik házi orvos, addig használhassák az 
Önkormányzati bérlakást. 
 
Jakus János: Annyit tud a családról, hogy lakást szeretnének vásárolni, de nem tudnak kölcsönhöz 
jutni, mert nincs állandó lakcímük. A jelenleg, ahol albérletben élnek, az majd körülbelül 1 év múlva 
lesz esedékes, hogy el kell onnan jönniük, a hazaköltöző gyerekek miatt. Ebben az 1 éves időszakban 
kellene számukra valamilyen tartós megoldást találni, akár a hiteljutáshoz segítséget nyújtani 
valamilyen formában. Nekik az önkormányzati lakás csak ideiglenes megoldás lenne, mert 
amennyiben ki kell költözniük, mert megérkezik a házi orvos, akkor ugyanez a helyzet áll elő. 
 
Vezér Ákos: Lakóhelyét mindenki köteles bejelenti. A tartózkodási hely 2 év után automatikusan 
megszűnik. Az állandó lakcím is megoldható lenne, a tulajdonos hozzájárulásával. Ha elköltöznek, 
akkor kijelentkeznek, de ha ezt nem teszik meg, akkor a tulajdonos ki tudja őket jelenteni a lakásból. 
 
Csombók Pál: Ő már egyszer érdeklődött, hogy lehet-e számukra valamilyen támogatást biztosítani. 
 
Vezér Ákos: Jelenleg nincs arra lehetősége az Önkormányzatnak, hogy pénzben tudna ebben segíteni. 
 
Csombók Pál: Az önkormányzati lakás üresen áll. Úgy gondolja, hogy most van a családnak szüksége 
segítségre. Tudni kell a családról, hogy egy beteg gyereket nevelnek, akit egyszer már Svájcban 
műtöttek. Akkor a műtétre gyűjtöttek. Támogatja a családot a német testvértelepülés, az Operett 
Színház is. Ez ideiglenes megoldás lenne, mert ha háziorvos érkezik, és jelentkezik a bérlakásra, akkor 
nekik el kell onnan jönniük. Ők ezzel tisztában vannak, és ezt vállalták. 
 



 25 

Czompó István: Pár hónappal itt járt egy édesanya hasonló gonddal és neki azt mondta, hogy nincs 
olyan lehetőség, hogy az Önkormányzat lakást biztosítson számára. Ezért ő nemmel fog szavazni. 
Milyen alapon döntsék azt el, hogy ki az, aki megkaphatja, még ha csak ideiglenesen is, és más meg 
nem. Jakus János képviselő nagyon jól mondta, mikor azt mondta, hogy nem lesz továbbra sem 
lehetőségük hitelfelvételre a bankoknál, de időközben megérkezik az orvos. Akkor ki kell menniük. 
Hova? 
 
Kátai György: Nagyon nehéz ez a helyzet. Egyetért a polgármesterrel, de aggályai vannak ezzel 
kapcsolatban. Pusztaszabolcs Önkormányzatnak nagyon rossz sajtó lehetne, hogy nem adott bérlakást 
egy beteg gyereket nevelő családnak. 
 
Szajkó János: Az is nagyon rossz sajtóhír lenne, ha megérkezik a háziorvos arra a praxisra, amely 
lakással együtt lett meghirdetve, és még sincs lakás, mert laknak benne. 
 
Szőke Erzsébet: Ő úgy tudja, hogy nem csak a lakcím a probléma, a hiteligénylésnél, hanem azért sem 
kapnak hitelt, mert csak egy kereső van, a férj. 
 
Jakus János: A család hosszútávon mindenképp abban gondolkozik, hogy családi házat vásárol. Meg 
lehetne kérni a családsegítő szolgálatot, hogy segítsen nekik albérlethez jutni, ha esetleg tud olyan, 
idős egyedül élő emberről, akivel talán eltartási szerződést is lehetne kötni.  
 
Paál Huba: Mindenkit egyformán bíráljon el a testület. Ő támogatja Jakus János képviselő 
kezdeményezését. Valóban lehetne ebből média botrányt csinálni, de félév vagy egy év múlva még 
nagyobb médiabotrány lehetne, ha ezt a családot az Önkormányzat kiköltöztetné, mert szüksége van a 
megérkező háziorvosnak a bérlakásra. Utcára tenni egy családot megrázóbb. Kérje a képviselő-testület 
a Családsegítő szolgálat segítségét. 
 
Szőke Erzsébet: Ha még van egy év, akkor kérje Képviselő-testület a Családsegítő Szolgálat 
segítségét. 
 
Csombók Pál: Szerinte a Családsegítő Szolgálat nem fog tudni megoldást találni a család 
lakásproblémájára. Életszerűtlen. 
 
(19.32 órakor Paál Huba képviselő távozott, létszám 10 fő)l 
 
Vezér Ákos: Tudomása szerint már oldott meg a Családsegítő Szolgálat ilyen problémát, oly módon, 
hogy ők kutattak fel albérletbe vehető lakást.  
 
(19.35 órakor Paál Huba képviselő megérkezett, létszám 11 fő)l 
 
Jakus János: A bizottság nem tudta volt-e megkeresés a Családsegítő Szolgálat felé a család részéről, 
amennyiben nem, akkor ez lehetne egy következő lépés. 
 
Czompó István: A Családsegítő Szolgálat most már csak kérni lehet, kötelezni nem tudja az 
Önkormányzat. De úgy gondolja, hogy az intézmény dolgozói, függetlenül a fenntartótól, nem 
zárkóznak el ettől a feladatot. Ő felvállalja, hogy személyesen felkeresi a Szolgálat dolgozóit. 
 
Vezér Ákos: A Testület és a Szolgálat között nem lesz függelmi viszony, de a Családsegítő 
Szolgálatnak bárki adhat jelzést, hogy ha valahol probléma van. A feladatát el kell, hogy lássa. 
 
Jakus János: Javasolta, hogy az eredeti határozati javaslat egészüljön ki azzal, hogy a képviselő-
testület felkéri a polgármestert, hogy keresse meg és kérje fel a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálatot, hogy segítsen a család lakhatási problémájára megoldást találni. 
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Czompó István: Szavazásra bocsátotta Jakus János képviselő határozati javaslatát. Elrendelte a név 
szerinti szavazást. 
 
A Képviselő-testület név szerinti szavazással (jegyzőkönyv mellékelve) 9 igen, 2 nem szavazattal és 0 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
460/2008. (XII. 22.) Kt. számú határozat 

 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérbeadásáról szóló 
19/2008. (XI. 28.) Kt számú rendelet értelmében Kászi Andrásné Pusztaszabolcs, Vasút u. 40. szám 
alatti lakos kérelmére nem tud biztosítani önkormányzati bérlakást. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy keresse meg és kérje fel a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálatot, hogy segítsen a család lakhatási problémájára megoldást találni. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
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A Képviselő-testület ülése 19.50 órakor – a 22. napirendi pont tárgyalásának idejére – zárt üléssel 
folytatódott. 
 
 
20.15 órakor a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. 
 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 

Czompó István 
polgármester 

 
 
 
 
 

Vezér Ákos 
jegyző 

Paál Huba Szajkó János 
jegyzőkönyv-hitelesítők 

 


