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Jegyzőkönyv 

 
Készült Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2009. január 29-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, Filotás József, Jakus János, 

Kátai György, Kovács Dénes, Paál Huba, Szajkó János, Szőke Erzsébet, – képviselők 

Meghívottak: Vezér Ákos jegyző 
 Támis Norbert Target Consulting ügyvezetője 
 Kocsis József József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és 

Óvoda igazgatója 
 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 10 fő megjelent. Zsuffa Tünde és Tüke László képviselők 
jelezték távolmaradásukat. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Szőke Erzsébet és Ádám László 
képviselőket. 
 
A Képviselő-testület 10 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással (Kovács Dénes képviselő nem 
szavazott) az alábbi határozatot hozta: 
 
1/2009. (I. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Szőke Erzsébet és 
Ádám László képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Czompó István: Elmondta, hogy Csiki Ottó képviselő a 2008. decemberi képviselő-testületi ülésen 
lemondott képviselői mandátumáról. A 2006. októberi önkormányzati választásokon a következő 
legtöbb szavazatot Kovács Dénes kapta, aki a Helyi Választási Bizottságtól a megbízólevelét már 
átvette, az eskü letétele után teljes jogú tagja lesz a képviselő-testületnek. 
Felkérte Kovács Dénest, hogy a Képviselő-testület előtt az esküt tegye le. 
 
Kovács Dénes képviselő a Képviselő-testület előtt letette az esküt. 
 
Czompó István polgármester megállapította, hogy Kovács Dénes képviselő a törvényben leírt esküt 
letette, ezzel a Képviselő-testület tagjainak száma 14 főre nőtt. (A jelenlévő képviselők létszáma 11 
fő.) Gratulált a képviselői mandátumhoz és munkájához sok erőt, jó egészséget kívánt. 
 
(16.23 órakor Csányi Kálmán képviselő megérkezett, a létszám: 12) 
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Czompó István: Ismertette napirend-tervezetét. Javasolta, hogy a meghívóban 9. napirendi pontként 
szereplő „A József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda támogatási kérelme” az 5 
napirendi pont legyen. Javasolta, hogy 11. napirendi pontként a „Pusztaszabolcs víziközműveinek 
üzemeltetéséről szóló szerződés módosítása”, 12. napirendi pontként a „Nyilatkozat a buszvásárlási 
pályázathoz”, 13. napirendi pontként a „Tó Tévé támogatási kérelme” és 14. napirendi pontként 
„Kistérségi fenntartású óvoda létrehozása” című előterjesztést tárgyalják. Szavazásra bocsátotta 
napirend-tervezetét. 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással  
 
2/2009. (I. 29.) 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 
 
Napirend 1. pontja 
 Bizottsági tag megválasztása 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 2. pontja 
 Koncessziós pályázat kiírása a vízi közmű üzemeltetésére 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 3. pontja 
 Az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetési tervezete 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 4. pontja 
 József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda  

előirányzat módosítási kérelme 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 5. pontja 
 A József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda  

támogatási kérelme 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 6. pontja 
 Javaslat a Helyi Építési Szabályzatról szóló 8/2001. (III.1.) Kt. számú  

rendelet helyesbítésére 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 7. pontja 
 Javaslat az egységes hulladékgazdálkodási rendszer pályázatához 
 szükséges döntés módosítására 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 8. pontja 
 A szociális ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet módosítása 
 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 9. pontja 
 Óvodába integrált bölcsődei csoport létrehozása 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 10. pontja 
 Megállapodás szociális normatíva átadására 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 11. pontja 
 Pusztaszabolcs vízi közműveinek üzemeltetéséről szóló szerződés módosítása 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
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Napirend 12. pontja 
 Nyilatkozat a buszvásárlási pályázathoz 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 13. pontja 
 Tó Tévé támogatási kérelme 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 14. pontja 
 Kistérségi fenntartású óvoda létrehozása 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Tájékoztató a két ülés közti eseményekről 
 
Czompó István: 2009. január 5-én, a szünet után fűtés probléma volt az általános iskolában. Ezen a 
napon Czöndör Mihályné telefonon értesítette, hogy lemondott a Szabolcs Híradó főszerkesztőségi 
megbízásáról, mert nyugdíjas lesz. De a munkát szeretné továbbra is folytatni. 6-án volt a Tiszta Utak 
Élő Táj civil szervezet közgyűlése. 8-án volt a kistérségi társulási tanács rendkívüli ülése, ami 
kizárólag az oktatási társulás és a tanuszoda kérdésével foglalkozott. Az oktatási társulással 
kapcsolatban nem azt a határozatot fogadta Perkáta, amit Pusztaszabolcs képviselő testülete a 2008. 
december 5-i rendkívüli testületi ülésen elfogadott, az uszodai megállapodással kapcsolatban pedig 
kitételei voltak. Ezt így Iváncsa Önkormányzata nem tudta elfogadni, ezért kilépett és így Kulcs is 
kilépett az oktatási társulás lehetőségéből. Így gyakorlatilag nincs előre lépés, a dolog ott áll, ahol 
2008 őszén. 9-én Csombók Pál alpolgármester, a Noble Kft, az önkéntes tűzoltók és még néhányan 
jégpályát szerettek volna építeni. De ez sajnos nem jött létre, mert a víz nem tudott megfagyni, mert 
reggelre - valószínűleg éjszakánként- összetördelték. Meghiúsult a dolog. Sajnálta, hogy nem sikerült 
de azért köszönetét fejezte ki. Kérte a szervezőket, hogy a földet takarítsák le a pályáról. 12-én 
Koordináció volt a Hivatal építésével kapcsolatban 13-án Duna-tér főszerkesztőjének adott interjút. 
15-én volt a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület közgyűlése. 16-án a Népszabadság újságírója 
megkereste a Tanuszodával kapcsolatban. Az újságírónak már voltak információi arról a határozatról, 
amit később nekünk is megküldtek Iváncsáról. Elmondta, hogy erről nem tud nyilatkozni, mert még 
ezt a határozatot nem látta, annyit tud elmondani, hogy a képviselő-testület a decemberi rendkívüli 
ülésen elfogadta a tanuszodával kapcsolatos határozati javaslatot. Nem kérdezte meg, hogy mikor fog 
megjelenni ez az újságcikk, de eddig még nem jelent meg. 17-én Világháborúk áldozataira történt 
megemlékezés. Köszönetét fejezte ki Jakus János képviselőnek az ünnepi beszédért és Kiss Kornélia 
közművelődés-szervezőnek a műsorért. 19-én érkezett Perkáta polgármesterének levele, ezen a napon 
volta Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, és a Szociális és Egészségügyi Bizottság ülése. 20-án részt vett 
Jauernik István, az Önkormányzati Minisztérium államtitkára által tartott költségvetéssel kapcsolatos 
fórumán, Szabadegyházán. Ezen a napon koordináció volt a Hivatal építésével kapcsolatban. Ezen a 
napon volt még az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság, és a Településfejlesztési Bizottság 
ülése. 21-én volt a Magyar Kultúra Napja alkalmából egy rendezvény a Petőfi-teremben, amin sajnos 
nem tudott részt venni, de a visszajelzések alapján színvonalasnak mondták. Megköszönte Kiss 
Kornélia közművelődés-szervezőnek a rendezvényt. 23-án érkezett Iváncsa határozata a tanuszodával 
kapcsolatban. 26-án az Általános Iskola félévi értekezletén vett részt. Ezen a napon volt még a 
gépállomás utca útépítési engedélyéhez bejárás és koordináció a Hivatal építésével kapcsolatban. 
28-án Adonyban részt vett egy víziközmű üzemeltetésével kapcsolatos tájékoztatón, ezen a napon volt 
a kistérségi társulási tanács ülése a szociális társulással kapcsolatban. 
Elmondta még, hogy 2009. január 28-án érkezett Hajdó Györgyné, az Alba Caritas Hungarica 
Pusztaszabolcsi vezetőjének levele, amiből minden képviselő kapott egy másolatot. Arra kérte a 
képviselőket, hogy aki tudja, az segítse, támogassa a szervezetet. 
 
Felhívta a figyelmet, hogy február 6-án pénteken 17 órakor lesz a közmeghallgatás. 
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Paál Huba: Elmondta, hogy 2009. január 9-én megalakult „A Motor Ördögei Baráti Egyesület” névvel 
egy újabb, mintegy 75 tagból álló civil szervezet. A bejegyzésük folyamatban van.  
 
Czompó István: Megköszönte az információt. 
 
Paál Huba: Részt vett az általános iskola félévi értékelő értekezletén. Nagyon színvonalasnak találta, 
reális képet adott az iskoláról. Elszomorította az a tény, annak ellenére, hogy most egyre nagyobb 
szükség lenne a tudás elsajátítására, az itteni gyerekek jelentős része, nem arra törekszik, hogy minél 
több tudást sajátítson el. Másik elszomorító tény a gyerekek viselkedése, ami még problematikusabb, 
az az, hogy a pedagógusoknak nincs semmilyen eszköze, hogy ezen a téren valahogy rendet tegyenek, 
hogy megpróbálják a tanulókat rávenni a fegyelmezettségre. Véleménye szerint a tantestület mindent 
megtesz azért, hogy az iskola jól működjön, hogy tudást közvetítsen. 
 
Csombók Pál: Megköszönte a jégpályaépítéshez a közreműködők segítségét. Sajnálatát fejezte ki, 
amiért nem sikerült ezt megvalósítani, mert minden reggelre szándékosan összetörték a jeget. A földet 
elviszik, csak arra várnak, hogy egy-két fokos fagy legyen és akkor géppel összeszedik, utána pedig a 
tűzoltók lemossák a betont. 
 
Czöndör Mihály: Örült annak, hogy a magyar kultúra napja megünneplésre került. Nagyon 
színvonalas műsort szervezet a közművelődés-szervező, sajnálatos, hogy nagyon kevesen voltak. 
Véleménye szerint be kell vonni az iskolásokat is az ilyen ünnepeken való részvételre. 
 
Czompó István: Sajnos az sokszor ilyen az érdeklődés, illetve érdektelenség. Lehetett tapasztalni 
párszor, hogy ekkora lakó számhoz képest gyalázatos a részt vevők száma. 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
3/2009. (I. 29.) 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 
 
Czöndör Mihály: Úgy látta, hogy az Adonyi úti rendelő előtt a tűzcsap szétfagyott.  
 
Czompó István: Köszöni az észrevételt, a múlt héten a József Attila utcában is volt probléma egy 
tűzcsappal, jelezték a szolgáltatónak a problémát, és másnap már ki is jöttek megjavítani. Holnap 
reggel mindenképp jelezve lesz ez a problémát. 
 
Paál Huba: El kell gondolkozni azon, amennyiben pénzügyi lehetőség lesz rá, valamikor tavasszal 
meg kell grédereztetni az utakat, mert hatalmas gödrök vannak. Több mint két hónapja probléma van a 
közvilágítással a lakótelepen, amit már ő többször is jelzett. Nem tudja, mit lehetne ez ügyben tenni. 
 
Czompó István: Egyetért a grédereztetés szükségességével. A héten többen is voltak benn a 
Hivatalban, a település különböző részeiről, és ezt kérdezték. Ha grédereztetésre sor kerül, akkor 
valószínűleg hengereztetni is kell és lehet, hogy valahol pótolni kell a kövezést. A közvilágítással 
kapcsolatos észrevételt megköszönte, elmondta, hogy jelezve volt már a probléma az E-ON felé és ez 
a reakció. Újra jelezve lesz. 
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Csányi Kálmán: Civil szervezetekkel kapcsolatban elmondta, hogy a székesfehérvári City egyesület 
megnyert egy pályázatot, amelynek az a témája, hogy az „Adonyi kistérség civil stratégiájának az 
elkészítése”. Erről november tájékoztatták is a civil szervezeteket és kérték a civil szervezetek 
vezetőjét, hogy vegyenek részt ebben a munkában. Stratégiakészítés elsőként Pusztaszabolcson történt 
2009. január 17-én. Az „Öreg diákok baráti köre” civil egyesület jelezte, hogy farsang végére, 
Húshagyókeddre, február 24-ére álarcos felvonulást szervez. Elmondta még, hogy mint a 
Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány kuratóriumának elnöke kérte az 
elmúlt testületi ülésen a javaslatokat az alapítványi kitüntetésére. Nagyon sok javaslat érkezet, amit 
megköszönt. Február 21-én 17 órakor, a Szabolcs Vezér Gimnáziumban szeretnék megrendezni a 
2009. évi díj átadását.  
 
Czompó István: Megköszönte az információkat. 
 
 
Napirend 1. pontja:  
 Bizottsági tag megválasztása 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a Településfejlesztési 
Bizottság tárgyalta és mindkét 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: 
 
4/2009. (I. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Csiki Ottó képviselő 
lemondása miatt a Szociális és Egészségügyi Bizottsági tagsága megszűnt. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 6/2007. (III. 30.) Kt. számú rendeletének függelékében a változást vezesse át. 
 
Felelős: Vezér Ákos jegyző  
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással (Kovács Dénes képviselő nem 
szavazott) az alábbi határozatot hozta: 
 
5/2009. (I. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
tagjává 

Kovács Dénes képviselőt 
megválasztja. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 6/2007. (III. 30.) Kt. számú rendeletének függelékében a változást vezesse át. 
 
Felelős: Vezér Ákos jegyző  
Határidő: azonnal 
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Napirend 2. pontja 
 Koncessziós pályázat kiírása a vízi közmű üzemeltetésére 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Köszöntötte Támis Norbertet, a Target Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Iroda 
ügyvezetőjét és munkatársait. Kérte, hogy mondja el észrevételeit a pályázati dokumentációval 
kapcsolatban. 
 
Támis Norbert, a Target Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Iroda ügyvezetője: Elmondta, hogy a 
pályázati dokumentáció harmadik oldalán található ütemezést módosítani kell amiatt, hogy a 
koncessziós törvény rendelkezik arról, hogy a pályázat kiírása és a pályázatok benyújtásának első 
napja között 30 napnak el kell telni. Emiatt a 2009. február 16-tól benyújtható pályázati kiírás nem 
lesz tartható. Szakmai kérdésekre is várnak választ, ha azokat mind megkapták, onnantól számítva 10 
napon belül ők elkészítik a teljes pályázati dokumentációt, és onnantól számított 30 napra lehet 
benyújtani a pályázatokat. Ez egy automatizmus.  
 
Vezér Ákos: Kérte, hogy most legyen letisztázva a pontos dátum, mert a kiírást úgy lehet megtenni, 
ahogy azt a képviselő-testület elfogadta. 
 
Támis Norbert, a Target Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Iroda ügyvezetője: Javasolta, hogy 
miután tisztázódtak a megválaszolandó kérdések, utána térjenek vissza az ütemezés pontosítására.  
Az 5. oldalon megjelölt médiák közül, javasolta kicserélni Fejér Megyei Hírlapot, mivel az nem 
országos napilap, mert a koncessziós törvény úgy rendelkezik, hogy két országos napilapban és egy 
helyi lapban kell megjelenni a kiírásnak. 
 
Vezér Ákos: A Szabolcs Híradó legyen inkább lecserélve, mert annak a megjelenése változó 
időszakonként van. Helyi lapként maradna a Fejér Megyei Hírlap és akkor a harmadik médiumként a 
Magyar Nemzet. 
 
Támis Norbert, a Target Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Iroda ügyvezetője: A 11. oldalon az 
ajánlati biztosíték 100.000,-Ft, a 4. oldalon 200.000,-Ft. A kettőt összhangba kell hozni. 
 
Czompó István: Javasolta, hogy a 200. 000,- Ft maradjon. 
 
Támis Norbert, a Target Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Iroda ügyvezetője: A 12. oldalon az 
„Ajánlatkérő a Pályázók számára teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít.” Kiegészülne, azzal, 
hogy „ugyanarra a dokumentumra egy alkalommal.” A 12. oldal alján van pontokba szedve, hogy mit 
kell kötelezően tartalmaznia a pályázati dokumentációnak. Ezt a tájékozásadást hiányosnak gondolták. 
A törvény előírja azt, hogy a folyamatos vízszolgáltatáshoz szükséges eszközöket és egyéb feltételeket 
tartalmazza a pályázat. Ezt meg lehet tenni katalógus jelleggel, felsorolva vagy táblázattal. Úgy hogy 
felsorolják vagy táblázatba szerkesztik Pusztaszabolcs Város tulajdonában lévő vízi közműveket, és 
ebben a felsorolásban vagy táblázatban lehet utalni az eszközök állapotára. 
 
Vezér Ákos: Önök ezt az anyagot előre megkapták. Most, hogy ebben döntést kell hozni a képviselő-
testületnek, most jelzik, hogy egy jó köteg adat hiányzik. Úgy gondolja, hogy ez az anyag most, így, 
hogy ennyi minden hiányzik, tárgyalásra alkalmatlan. Ezt itt nem lehet átdolgozni, most nem lehet 
hozzá csatolni egy tételes táblázatot. 
 
Czompó István: A probléma az, hogy itt senki sem tudja megmondani, hogy d.) ponttól j.) pontig 
miket kell beírni. Javasolta, hogy a képviselő-testület vegye le napirendjéről az előterjesztést. 
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A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
6/2009. (I. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Koncessziós pályázat 
kiírása a vízi közmű üzemeltetésére” című előterjesztést leveszi napirendjéről és a Target Consulting 
Tanácsadó és Szolgáltató Irodával történt egyeztetés után későbbi ülésén tűzi napirendre. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a Target Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Irodával 
történő egyeztetés lefolytatására. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
(18.00 órakor Czompó István polgármester szünetet rendelt el.) 

 

(18.35 órakor a Képviselő-testület ülése az 3. napi rendi pont tárgyalásával folytatódott, létszám 12 fő.) 
 
 
Napirend 3. pontja 
 Az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetési tervezete 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, az Oktatási, Közművelődési és 
Sport Bizottság és a Településfejlesztési Bizottság tárgyalta. Ma még nem lehet tudni, hogy milyen 
kormányzati intézkedésekre kerül sor, és ezek mennyire változtatják a már elfogadott 2009-es 
költségvetési törvényt, és ennek milyen következményei lesznek Pusztaszabolcs Város 
Önkormányzata költségvetési tervezetére nézve. Javasolta, hogy emiatt ne menjenek bele apró 
részletekbe. Viszont most kell dönteni a Településfejlesztési Bizottság javaslatáról, hogy a 
költségvetés egyeztetése során ez figyelembe legyen-e véve, vagy sem. A Településfejlesztési 
Bizottság javasolta „- a külső személyi juttatások mérséklését olyan módon, hogy az alpolgármester 
díjazása 50 %-kal csökkenjen, a képviselők és a külsős bizottsági tagok javadalmazása a 2009. évre 
vonatkozóan szűnjön meg.” 
 
Csombók Pál: Kérte, hogy külön szavazzanak, ne együtt. 
 
Paál Huba: Érti a Településfejlesztési Bizottság elképzelését, de ez a város költségvetési problémáit 
nem oldja meg. A képviselők tiszteletdíját megszüntetni nem lehet. Legfeljebb arról lehet szó, hogy 
aki akar, az lemond a tiszteletdíjáról. Nem fogja támogatni, mert ez a képviselők és az alpolgármester 
munkájának ledegradálása lenne. Valóban a tiszteletdíj a járulékaival együtt néhány millió Forint, de a 
képviselők ennél sokkal többet dolgoznak. 
 
Kátai György: A Magyar Nemzeti Bank elnöke, amikor felmerült az, hogy a valutából eladósodottakat 
az államnak meg kellene segítenie, azt mondta, hogy nincs ingyen ebéd. De ingyen munka sincs. Jóval 
az országos átlag alatt van az a tiszteletdíj, amit a pusztaszabolcsi képviselők kapnak. Nem lesz ezzel 
népszerű, sokkal népszerűbb kiállni és azt mondani, hogy lemondtak a tiszteletdíjról. Ebben az évben 
segít a költségvetésen, de jövőre nem. Jövőre miről kell lemondani? Nagyvállalatoknál, cégeknél 
százezreket, milliókat tesznek zsebre gyakorlatilag a semmiért, akkor ezek a képviselők, akik egy 
településnek a problémáit próbálják tudásuk szerint a lehető legjobban megoldani, ezt a minimális 
tiszteletdíjat-őszintén mondja, és vállalja, annak ellenérre, hogy nem lesz vele népszerű - 
megérdemlik. Ez egy nagyon szimbolikus összeg. Természetesen így gondolja az alpolgármester 
javadalmazását is. És ezt nem azért mondta, mert volt ő is alpolgármester, és hasonló összeget kapott, 
de úgy gondolta, már akkor is, hogy egy ekkora település alpolgármesterének ez az összeg adható. És 
azért az alpolgármester jóval többet dolgozik, mint egyes képviselők. Jó szándékú a javaslat, érti a 
motivációt, de nem tudja megszavazni. Korábban is ezt mondta, és most is ezt mondja. 
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Czompó István: Nem érintett, nem akar népszerű se lenni a képviselő-testület tagjai között, de teljesen 
egyetért azzal, amit Paál Huba és Kátai György képviselők elmondtak. De, ha van egy minimális 
tiszteletdíj, akkor, ha jogilag nem is, de erkölcsileg meg lehetne kérdezni bizonyos idő után, hogy 
miért nem vesz részt a képviselő a munkában, ha a tiszteletdíját viszont felveszi.  
 
Czompó István: Szavazásra bocsátotta a Településfejlesztési Bizottság javaslatát. 
 
A Képviselő-testület 1 igen, 9 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
7/2009. (I. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a Településfejlesztési Bizottság 
azon a javaslatát, hogy az alpolgármester díjazása 50%-kal csökkenjen. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 1 igen, 8 nem szavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
8/2009. (I. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a Településfejlesztési Bizottság 
azon a javaslatát, hogy szűnjön meg a képviselők és külsős bizottsági tagok javadalmazása 2009. évre 
vonatkozóan. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Csombók Pál: Az energiaválság időszakában keresni kell valamilyen alternatívát az iskola fűtésére. 
Ezzel kapcsolatban olvasott egy újság cikket, hogy egy alföldi település iskolájában olyan kazánokat 
üzemeltek be, amikben szalmabálával lehet fűteni. Elkérte az általános iskola gázfogyasztásának 
adatait, a tavalyi fűtési idényben 244 napot fűtöttek, és napi 26.800,-Ft-ba kerül a fűtés. Megújuló 
energiával a fűtés díja ennek töredéke lenne. Az említett újságcikkben egy 400 m2 – es iskolának napi 
fűtése 900,-Ft-ba kerül. Pusztaszabolcson is van már család, aki hasonló módszerrel fűt. Az Agrár Zrt. 
vezetőjével beszélt: 1 szalmabála kb.: 10 kg és 12 Ft/kg, így 120 Ft-ba kerül egy bála. Egy 
szalmatüzelésű-kazán, akkora kilowatt teljesítménnyel, mint a most működő gázkazánok 1.137.000,- 
Ft-ba kerül. Kettő darab van ebből a 140 kw-os kazánból, összesen 2.270.000,- Ft lenne a kazán 
beruházása. Hozzájönnének még a megvalósítási költségek: tervezés, engedélyezés, kivitelezés, 
tárolóhely kialakítása és a salaktároló kialakítása. Utánajárt, a salak nem minősül veszélyes 
hulladéknak. Üzemelési költségek is vannak: tüzelőanyag, szállítás, munkabér áramköltség, salak 
elhelyezés költsége. Számítása szerint 2-3 éven belül megtérülne a beruházás. A kistérségi menedzser 
küldött egy pályázati anyagot, amellyel még olcsóbbá lehetne tenni ezt a beruházást, ez a KEOP-5.3, a 
3-as része, az épületek energetikai fejlesztése. Ez egyfordulós pályázat 2009-ben, ami márciusban lesz 
kiírva. Van idő felkészülni rá, ha a Képviselő-testület úgy dönt, hogy ebben a pályázatban részt kíván 
venni. Hat milliárd forintról van szó és 500 támogatás lesz a pályázaton. Ezzel a pályázattal a külső 
szigetelésre és a nyílászárók cseréjére is lehet pályázni. Ez a pályázat a megtérülési időt 
megrövidítheti. Javasolta a képviselő-testületnek, hogy kérjenek fel szakértőt, aki elkészíti a 
megvalósíthatási tervet. Egy ilyen szakértői tanulmánynak 300.000,-Ft+Áfa körül lehet a költsége. 
Mérnök, pályázatíró és önkormányzat készíti el ezt a fejlesztési tervet. Az önkormányzat 
intézményeire készítessük el a szakértői véleményt, nem csak az általános iskolára. Ha a mérnök 
kidolgozná a szakértői véleményt, és ha ebbe az idei pályázatba nem is fér be az Önkormányzat, akkor 
jövőre ez már meglesz. Javasolta, hogy ezt a megvalósíthatási tanulmánytervet rendelje meg az 
önkormányzat és pályázzon. Ha a pályázattal nem sikerül pénzhez jutni, akkor még mindig lehet azon 
gondolkodni, hogy megcsinálja-e önerőből az önkormányzat a beruházást. 
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Kátai György: Egyetért Csombók Pál alpolgármesterrel, és támogatta a javaslatot. Az energiaválság 
időszakában ő is elgondolkodott ezen. Nem csak olcsóbbá lehetne így tenni, hanem biztonságosabbá 
is, mert így két lábon állna az iskola energiarendszere. Az ő elképzelése annyiban másabb, hogy 
együttműködve a Megyei Önkormányzattal, az általános iskolát és a középiskola fűtését együtt lehetne 
megoldani, mert utánanézett az interneten, és létezik olyan teljesítményű kazán, ami ezt elbírja. Illetve, 
ami még okot ad erre, az az, hogy a helyi Agrár Zrt. nem igazán tud mit kezdeni a szalmával. 
Felmerült náluk a brikett készítés lehetősége is. Ezért egy ilyen hárompólusú dologban gondolkodott, 
Megyei Önkormányzat, helyi Önkormányzat és az Agrár Zrt. Javasolta, hogy készítesse el az 
Önkormányzat a szakértői tanulmányt. 
 
Czompó István: Jó megoldásnak találta. Biztonságosabb lehet, bár lehet, hogy drágább a kivitelezése, 
a geotermikus fűtés. Végig kell gondolni. Itt nem lehetséges az, hogy elfogy a szalma, mert sokan 
használják ezt a fajta fűtést, vagy rossz év volt a mezőgazdaságnak és nem tudnak eladni, mert amit 
bebáláztak, arra szüksége van a termelőnek. A földbe leütött szondáknál ez a veszély nincs, és így 
biztonságosabb. Ha egy mérnöki irodával elkészíttet az Önkormányzat egy ilyen tanulmányt, akkor 
mindenképp úgy kell azt kérni, hogy az különböző alternatívákat tartalmazzon.  
 
Paál Huba: Jó gondolatnak találta, úgy gondolja, hogy rá fog kényszerülni az ország is a különböző 
alternatív energiaforrások feltárására. Napfény, szélenergia, stb. A képviselők nem szakértők. Ha az 
önkormányzat megbíz egy szakértőt az alternatív energiák alkalmazására, akkor a megoldások is 
alternatívák legyenek.  
 
Csombók Pál: A középiskolával közös fűtés lehetősége, mint fejér megyei önkormányzati képviselő, 
benne is felmerült. A technológia miatt tette ezt háttérbe, mert ezek a nagyobb teljesítményű kazánok 
körbálával működnek. Ezeket a bálákat gépek mozgatják, a kisebbhez elég egy ember. 
 
Csányi Kálmán: A Megyei Önkormányzat hivatalától érkezett egy külső szakértő valamikor 
december-január környékén, mert a Megyei Önkormányzat erre a pályázatra készülve felmérést 
készíttetett. A fűtés együttes megoldása nem elvetendő, mert néhány évvel ezelőtt ez már működött. 
Az általános iskola tornatermének fűtése a középiskola kazánjáról működött. Ötletnek jó volt, 
mérlegelni kell, hogy költség és megtérülés arányában ennek van-e értelme. 
 
Jakus János: A Polgármesteri Hivatal energiatakarékossága kapcsán ezt a lehetőséget ő már említette. 
Akkor nem gondolta volna, hogy két éven belül ez ilyen égető sürgősségű probléma lesz, hogy ez 
irányba lépni kell. Egyetértett a szakértői tanulmány készíttetésével, de mindenképp több alternatívára. 
 
Czompó István: Előirányzat még nincs, mivel még nincs elfogadott költségvetés, milyen összegbe 
határozza ezt meg a képviselő-testület? Vagy most meghatároz egy összeget a képviselő-testület, vagy 
ő kér árajánlatot különböző cégektől. Először megbízható céget kell találni, aki megfelelő 
szakvéleményt tud letenni. Megkérdezte, hogy a pályázat benyújtásához milyen szintű tervre van 
szükség? Mert a kiviteli szintű terv biztos nem készül el márciusig. 
 
Csombók Pál: Szerinte kiviteli szintű terv kell.  
 
Czompó István: A megvalósíthatási tanulmányterv viszonylag egyszerűbb, de szakhatósági 
egyeztetésre ott is van szükség, de a kivitelezési szintű terv hosszabb időt igényel, a szakhatósági 
engedélyek miatt. Február 6-án közmeghallgatás lesz, ami egyben testületi ülés is, addigra kér 
árajánlatokat, és akár akkor is lehet erről dönteni. 
 
Czompó István: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát a bizottsági javaslatokkal 
kiegészítve. 
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A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
9/2009. (I. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kastély utca végének 
javításáról szóló 158/2008. (IV.24.) Kt számú határozatát visszavonja. 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hiány megszűntetése érdekében tett 
javaslatok alapján felkéri a jegyzőt és a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság elnökét az intézményi 
költségvetési tervezetek átdolgozására a bizottsági javaslatok alapján.  
 
Felelős: Czompó István polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 
Napirend 4. pontja 
 József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda  

előirányzat módosítási kérelme 
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 az előterjesztés szerinti határozati javaslat 
elfogadását. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
10/2009. (I. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a József Attila Közös Igazgatású Általános 
Iskola 2008. évi előirányzatát az alábbiak szerint módosítja: 
Az intézményi működési bevétel előirányzatát megemeli 717 ezer forinttal, a működési célú támogatás 
értékű bevétel előirányzatát megemeli 594 ezer forinttal, a működési célú pénzeszközátvétel 
előirányzatát megemeli 278 ezer forinttal a személyi juttatás előirányzatának 204 ezer forintos 
emelése, a munkáltatókat terhelő járulék előirányzatának 74 ezer forintos emelése, a dologi kiadások 
előirányzatának 1.185 ezer forintos emelése és az ellátottak pénzbeli juttatása előirányzat 126 ezer 
forintos emelése mellett. 
Felkéri a Polgármestert a 2008. évi költségvetési rendelet módosításának beterjesztésére. 
 
Felelős: Czompó István polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 
Napirend 5. pontja 
 A József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda  

támogatási kérelme 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság és az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság tárgyalta és mindhárom bizottság 
javasolta az előterjesztés szerinti 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: 
 
11/2009. (I. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a József Attila Közös Igazgatású Általános 
Iskola és Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14) intézményét támogatja ökoiskolai céljai 
elérésében. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Napirend 6. pontja 
 Javaslat a Helyi Építési Szabályzatról szóló 8/2001. (III.1.) Kt. számú  

rendelet helyesbítésére 
 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: 
 
12/2009. (I. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi építési szabályzatról 
szóló 8/2001.(III.1.) Kt. számú rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: 
 
1/2009. (I. 30.) Kt. számú rendelet 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi építési szabályzatról 
szóló 8/2001.(III.1.) Kt. számú rendelet módosításáról szóló rendeletét megalkotja. 
 
 
Napirend 7. pontja 
 Javaslat az egységes hulladékgazdálkodási rendszer pályázatához 
 szükséges döntés módosítására 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a Településfejlesztési 
Bizottság tárgyalta és mindkét bizottság javasolta az előterjesztés szerinti 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: 
 
13/2009. (I. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását a következők szerint módosítja: 
 
A Társulási Megállapodás XIV. – Záró rendelkezések – fejezete a nyolcadik bekezdést követően egy 
új bekezdéssel egészül ki, a következők szerint: 
Tagok a Társulási Megállapodás IV/3. pontjában rögzített hatáskörüket a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Rendszer megvalósítását, a megvalósuló hulladékgazdálkodási létesítmények 
használatba vételét követően ruházzák át a Társulásra. 
A Társulás a Társulási Megállapodás IV/3. pontjában megfogalmazott feladatait a Közép-Duna 
Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer megvalósítását, a megvalósuló hulladékgazdálkodási 
létesítmények használatba vételét követően köteles ellátni. 
A IV/3.1.c) pontban meghatározott feladatot a Társulás minden tagjára nézve változó időponttól, a 
Tagnak a Hulladékgazdálkodási Rendszer használatba vételének időpontjában hatályos 
közszolgáltatási szerződésének hatályát követő nappal köteles ellátni.  
Tagok felhatalmazzák a Társulás Tanácsát, hogy a megvalósuló Hulladékgazdálkodási Rendszer 
üzemeltetőjének kiválasztása érdekében a közbeszerzési eljárást 2009. első félévében folytassa le. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Napirend 8. pontja 
 A szociális ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet módosítása 
 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
 
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság tárgyalta 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: 
 
14/2009. (I. 29.) 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 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: 
 
2/2009. (I. 30.) Kt. számú rendelet 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szociális ellátások helyi 
rendszeréről szóló 8/2006.(III. 31.) Kt. számú rendelet módosításáról szóló rendeletét megalkotja. 
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Napirend 9. pontja 
 Óvodába integrált bölcsődei csoport létrehozása 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság és az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság tárgyalta és mindhárom 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: 
 
15/2009. (I. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete óvodába integrált bölcsődei csoportot az 
önkormányzat pénzügyi helyzetére való tekintettel nem kíván létrehozni. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Napirend 10. pontja 
 Megállapodás szociális normatíva átadására 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság tárgyalta és a bizottság határozata 
arról szól, hogy számos nem egyértelmű tényező szerepel a megállapodásban, ezért egyeztetéseket kell 
folytatni. Ezek megtörténtek és ennek az eredménye a 2009. január 26-i bélyegzővel ellátott 
megállapodás-tervezet. 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
16/2009. (I. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel arra, hogy a szociális és 
gyermekjóléti alapszolgáltatásokkal 2009. január 1. napjától megbízta az Adonyi Többcélú Kistérségi 
Társulást – a 2009. január 23-i megállapodás-tervezet alapján megállapodást köt az Adonyi Többcélú 
Kistérségi Társulással a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás, szociális étkeztetés, házi 
segítségnyújtás, időskorúak nappali intézményi ellátása Önkormányzatunk által igényelt normatívák 
átadásáról. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Napirend 11. pontja 
 Pusztaszabolcs vízi közműveinek üzemeltetéséről szóló szerződés módosítása 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy 2009. január 21-én sikerült konzultálni 
DRV. Zrt.-vel a vízi közművek üzemeltetéséről szóló szerződés lehetséges módosításáról. Nagyon 
készségesen álltak a kérdéshez, olyannyira, hogy az előterjesztésben szereplő megállapodás-tervezet 
mintegy két órán belül megérkezett. Valószínűleg nem ez volt az első eset, hogy a megállapodás 
meghosszabbításra került. A szerződés-tervezet második és harmadik pontja biztosíték arra, hogy ha a 
kiírt koncessziós pályázat eredménytelen, akkor újból ki lehet írni, az idő nem sürgeti az 
önkormányzatot, mert a szolgáltatás, ezen módosítás miatt, folyamatos lesz, és nem fog megszűnni 
2009. március 31-vel.  
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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: 
 
17/2009. (I. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközművek üzemeltetésére a Dunántúli 
Regionális Vízmű Zrt.-vel kötött üzemeltetési szerződés időbeli hatályát a víziközműveinek 
koncessziós szerződés keretében történő használatba adás időpontjáig meghosszabbítja. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert az előterjesztés szerinti megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Napirend 12. pontja 
 Nyilatkozat a buszvásárlási pályázathoz 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Ismertette az előterjesztést. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2008. 
(II.29.) számú közleménye és a 9/2008. (I.24.) FVM rendelet alapján támogatási igényt nyújtottunk be 
a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztéséhez. Településünk a támogatást elnyerte, melynek 
értelmében 9 fős gépjármű vásárlására nyílik lehetőség. 
A támogatással kapcsolatosan a mellékelt tájékoztatást érkezett, melynek értelmében módosítási 
kérelem benyújtására van lehetőség. A módosítás arra vonatkozik, hogy városunkban nem egy új 
tanyagondnoki szolgáltatás keretében, hanem egyéb kistérségi közlekedési szolgáltatás keretében 
történne a gépjármű használata. A nyilatkozat tételével nem kell tanyagondnoki szolgáltatás 
beindításáról működési engedélyt szerezni, amely a levélben tévesen szerepel, mivel 
önkormányzatunk jogosult tanyagondnoki szolgáltatás beindítására. A döntéstől függetlenül el kell 
majd dönteni, hogy a tanyagondnoki szolgáltatás felállításával összefüggő határozatát vissza kívánja-e 
vonni önkormányzatunk. Elmondta még, hogy módosították a jogszabályt is, és a feltételként vállalt 
kötelezettségek nem teljesítése sem jár jogi következménnyel. 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
18/2009. (I. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatóságának 178/1901/48/7/2008. iktatószámú tájékoztató levelet a 
benyújtott támogatási kérelem módosításáról megismerte. Felhatalmazza a polgármestert a módosító 
kérelem benyújtására, továbbá felkéri a polgármestert és a jegyzőt a mellékelt kérelem aláírására.  
A tanyagondnoki szolgálat felállításával összefüggő döntés visszavonásáról a testület februári ülésén 
tárgyal. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
   Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
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Napirend 13. pontja 
 Tó Tévé támogatási kérelme 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Az előterjesztést ismertette. 
 
Kátai György: Egyetért azzal, hogy ne emeljék az összeget, mert egyre több olyan társaság van, akik 
televíziós csatornákat biztosítanak és olcsóbbak. Szerinte csökkeni fog az előfizetőik száma, mert 
sokan szolgáltatót fognak váltani. 
 
Czompó István: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
A Képviselő-testület 11 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
19/2009. (I. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kábeltelevízió Építő és 
Szolgáltató Kft. Tó Tévé Videostúdiójával (2483 Gárdony, Szabadság út 30/B., főszerkesztő: Máté G. 
Péter) 2008-ban határozatlan időre kötött megállapodást a Szabolcs Magazin c. televízióadás 
készítésére és sugározására nem kívánja módosítani. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a szolgáltatás költségét, 105.000,- Ft + Áfa / hó összeget a költségvetés 
készítésénél vegye figyelembe. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
Napirend 14. pontja 
 Kistérségi fenntartású óvoda támogatása 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Ma délután 14,30 órakor telefonált Molnár Tibor, Iváncsa polgármestere, és 
megkérdezte, hogy el tudja-e azt képzelni, hogy Pusztaszabolcs Város Önkormányzata hajlandó-e 
részt venni az óvodai társulásban, úgy, mint ahogy Adony kívánt részt venni az oktatási társulásban, 
hogy részt vesz a társulásban a létszám és a település szám miatt, de önállóan oldja meg az óvodai 
ellátást. Arról van ugyanis szó, hogy Besnyő, Iváncsa és Kulcs szeretne egy óvodai társulást 
létrehozni. Csak óvodai társulást. Pusztaszabolcson speciális helyzet az, hogy nem óvoda van, hanem 
közös intézmény. Nem tudja, hogy ilyen esetben, ahol közös intézmény van, ha hajlandóságot mutat 
az Önkormányzat a társulásra, jogilag erre van-e lehetőség. Ezt nem tudja. De, ha Adony és 
Pusztaszabolcs ehhez elviekben hozzájárul, akkor ez a kistérségi fenntartású intézmény létre tud jönni 
és plusz normatívákhoz jut. Molnár Tibor, Iváncsa polgármesterének annyit mondott, hogy a mai 
ülésre ezt a témát behozza. Van egy másik oldala is a dolognak, a tanuszoda kérdése. Itt kapcsolódik 
az iváncsai levél. Az iváncsai határozat első részében van az, hogy a bíróság jogi nyilatkozat tételre 
kötelezi Pusztaszabolcs és Perkáta önkormányzatát. Vagyis konkrét válasz kell. Ez vagy igen, vagy 
nem. Első körben tehát nyilatkozni kell. Feltételezhetően a válasz az nem lesz, ebből következik a 
bírósági per. Úgy érzi, hogy ha perre kerül a sor, akkor lehet esetleg peren kívüli közös megegyezés is, 
amiben ez a hozzájárulás segíthet. Felolvasta határozati javaslatát: „Pusztaszabolcs Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben támogatja a kistérségi fenntartású óvodai társulás 
létrehozását, amennyiben a jogszabályi feltételek azt engedélyezik és semmilyen gazdasági hátránnyal 
nem jár számára.” 
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Vezér Ákos: Nem tudja egészen pontosan, hogy most mit szeretne Iváncsa, részt vegyen a társulásban 
Pusztaszabolcs, vagy mégsem. Nem tudja, ez az ügyeskedés mennyire lesz jó Pusztaszabolcsnak. Az 
iskolai társulásban sem volt az igazán jogszerű, hogy részt vesz benne az önkormányzat és 
visszaosztják a normatívát. Igazából nincs olyan intézménye Pusztaszabolcsnak, amit be lehetne 
társítani óvoda címén.  
 
Czompó István: Ezt ő is megkérdezte, hogy ha elviekben hozzájárul a testület, de jogszabály nem 
engedélyezi, abban az esetben mi van. Erre nem kapott választ. Ebben a társulásban nincs 
visszaosztás. Kistérségi társulásoknál a települések több mint a felének be kell társulnia, ezért kell öt, 
illetve a lakosság 60 %-ának kell meglennie. Ha Adony mellett Perkáta is részt vesz, akkor 
Pusztaszabolcsra nincs szükség. Szabadegyháza azért nem vesz részt, mert alapítványi óvodája van. 
Beloiannisz nem száll be semmibe. Nem tudja, de valószínűleg a törvény engedélyezi ezt, hogy névleg 
részt vesz benne egy település, de gyakorlatilag nem. Ez dilemma számára. Ezért így mondta a 
határozati javaslatot. 
 
Csányi Kálmán: Javasolta, hogy a határozati javaslat egészüljön ki azzal a tagmondattal, hogy a 
„jelenlegi intézményi struktúra fenntartásával”. 
 
Vezér Ákos: Az önkormányzati törvényben meghatározott kötelező feladat az óvodai nevelés. Lehet 
egy szerződés arról, hogy óvodai nevelés feladataival Pusztaszabolcs megbízza az Adonyi Kistérséget, 
a Kistérség egy másik szerződéssel visszabízza a Pusztaszabolcs Önkormányzatát, és akkor teljesen 
mindegy, hogy milyen intézményben működik az óvoda. 
 
Czöndör Mihály: Ha ez így létrejön, akkor kettős vezetés esete forogna fönt. Megmarad a közös 
igazgatású intézményrendszer és az óvodai egység becsatlakozik a kistérséghez, akkor onnan is van 
egy vezetés. 
 
Kátai György: A jogi problémákat valóban tisztázni kell. A Kulcs TV-n megnézte a kistérségi ülést és 
az iváncsai rendkívüli ülést is. Ezek hangulatából nem véletlen, hogy ezzel Adony és Pusztaszabolcs 
lett megkeresve és nem Perkáta. Taktikai okokból, lezárva ezt a viharos időszakot, ő támogatja a 
határozati javaslatot. Ha jogi akadálya van, abban az esetben lehet azt mondani, hogy jogelleneset 
természetesen nem akar az Önkormányzat cselekedni. A kettős vezetés, abban az esetben nem 
alakulhat ki, ha szerződéssel van átadva a feladatellátás, ahogy azt a jegyző úr elmondta. 
 
Paál Huba: Szükséges mindenképp, hogy a jelenlegi intézményi struktúra fenntartása benne maradjon 
a határozati javaslatban. Nem tudja, hogy jogilag megoldható-e, hogy egy tagintézmény egy másik 
társulásban részt vegyen. Ha nem sikerül a társulás, mert jogilag nem lehetséges, akkor legalább a 
szándék legyen meg. Támogatja a határozati javaslat elfogadását, a kiegészítéssel. 
 
Czompó István: Óvodai egység van. Nem tagintézmény. Tagintézmény ilyet tehet. 
 
Vezér Ákos: Szerinte, ez csak úgy jöhet létre, ha nem az intézmény csatlakozik be a társulásba, hanem 
az önkormányzat feladatellátással bízza meg a kistérséget. A jogi problémákat meg fogják 
magyarázni, hogy így minden rendben van, hanem, majd ha például két év múlva ellenőrzik, akkor az 
ellenőrző szerv is ezt fogja-e mondani, hogy rendben van. Aki akkor éppen lesz, mint ellenőrző szerv, 
mert az ellenőrző szervek is folyton változnak. Ha csak feladatellátással bízza meg az önkormányzat a 
kistérséget és azok meg visszabízzák az önkormányzatot, akkor az a kérdés, hogy normatíva 
igénylésre jogosult lesz-e az önkormányzat. 
 
Czompó István: Városként nem jogosult Pusztaszabolcs kiegészítő normatívára. 
 
Vezér Ákos: Az alapnormatívára gondolt. 
 
Czompó István: Alapnormatívára remélhetőleg továbbra is jogosult marad az Önkormányzat. Ezeket a 
jogi kérdéseket kell megnézni, le kell tisztázni. 
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Czompó István: Szavazásra bocsátotta határozati javaslatát, Csányi Kálmán képviselő kiegészítésével. 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
20/2009. (I. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben támogatja a kistérségi fenntartású 
óvodai társulás létrehozását, amennyiben a jogszabályi feltételek azt engedélyezik és semmilyen 
gazdasági hátránnyal, illetve a jelenlegi intézményi struktúra változásával nem jár. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
19.15 órakor a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 

Czompó István 
polgármester 

 
 
 
 
 

Vezér Ákos 
Jegyző 
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