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Jegyzőkönyv 

 
Készült Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2009. március 26-án 16.15 órakor 
a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.) 

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

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

Meghívottak: Vezér Ákos jegyző 
 Kiss Kornélia Közművelődés-szervező 
 Szotyori-Nagy Istvánné aljegyző 
 Budavári Árpád r.őrnagy, kapitányságvezető, Dunaújvárosi 

Rendőrkapitányság 
 Stanczel Béla r.alezredes, osztályvezető Adonyi Rendőrőrs 
 Faragó Dávid körzeti megbízott 
 Královits Gábor Pusztaszabolcsi Mentőállomás 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. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta 
Kátai György és Paál Huba képviselőket. 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
73/2009. (III. 26.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Kátai György és Paál Huba 
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Czompó István: Ismertette napirend-tervezetét. Javasolta, hogy a meghívóban 5. napirendi pontként 
szereplő „Beszámoló a Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezet 2008. évi munkájáról” című 
előterjesztést 3. napirendi pontként, illetve a 8. napirendi pont után 9. napirendi pontként 
„Felzárkóztató pályázat a községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének 
támogatására”, 10. pontként a „Társulási Megállapodás módosítása”, 11. pontként „A szociális 
ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet módosítása” című előterjesztést tárgyalják. Továbbá javasolta, 
hogy a helyszíni kiosztású „Pusztaszabolcs Város Sportfejlesztési koncepciója”, a „Önkormányzati 
tulajdonú sportlétesítmények felújítási programja” és a „Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Sport 
rendeletének megalkotása” című előterjesztéseket egy rendkívüli ülésen tárgyalják.  
 
Csombók Pál: Véleménye szerint nem szükséges egy rendkívüli testületi ülést tartani, az Oktatási, 
Közművelődési és Sport Bizottságnak rendkívüli ülésén, pontról pontra, részletesen meg lett a 
koncepció és a sportfelújítási program tárgyalva. Javasolta, hogy a képviselő-testület tűzze napirendre 
ezeket az előterjesztéseket. 
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Paál Huba: Véleménye szerint ez egy hosszú távú program, alaposan át kell gondolni, javasolta, hogy 
ezt a három előterjesztést a képviselő-testület egy rendkívüli testületi ülésen tárgyalja. 
 
Vezér Ákos: Elmondta, hogy az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság Sportlétesítmény 
felújítási programot fogadott el, az előterjesztés címe: Pusztaszabolcs Város Sportfejlesztési 
Programja. Megkérdezte, hogy ez ugyanaz, vagy a cím rossz? 
 
Csombók Pál: Elmondta, hogy rossz a címe az előterjesztésnek. A pályázat is Sportlétesítmény 
felújítási programot és Sportfejlesztési koncepciót ír elő. 
Elmondta még, hogy az Önkormányzati Minisztérium írta ki ezt a pályázatot sportlétesítmények 
felújítására. 10 millió forintig lehet pályázni. A pályázat feltétele, hogy legyen az Önkormányzatnak 
Sportlétesítmény felújítási programja és Sportfejlesztési koncepciója. A pályázat beadási határideje 
2009. április 24. 
 
Tüke László: Véleménye szerint most kell a képviselő-testületnek ezt a három előterjesztést tárgyalni. 
Komolyabb témában is kellett már dönteni, úgy hogy az anyag helyszíni kiosztású volt. Például a 
Polgármesteri Hivatal bővítését is így szavazta meg a képviselő-testület, pedig ott 67 millió Forintról 
volt szó. 
 
Czompó István: A közbeszerzési pályázat eredményhirdetésénél volt helyszíni kiosztású az anyag, 
rendkívüli testületi ülésen. A polgármesteri hivatal bővítését a bizottságok véleményezték. 
Elmondta, hogy azért javasolta a rendkívüli ülést, mert véleménye szerint így minden képviselő át 
tudja tanulmányozni a koncepciót és a sportlétesítmény felújítási programot is.  
 
Csombók Pál: Véleménye szerint ez nem kardinális kérdés, ne nyissanak erről vitát. Fontosabb kérdés 
a városfejlesztési stratégia. Javasolta, hogy minél előbb kerüljön kidolgozásra az integrált 
városfejlesztési stratégia, amely későbbi pályázatokhoz szükséges lesz.  
 
 
A Képviselő-testület 10 igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
74/2009. (III. 26.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Pusztaszabolcs Város 
Sportfejlesztési koncepciója”, az „Önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények felújítási programja” 
és a „Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Sport rendeletének megalkotása” című előterjesztést egy 
rendkívüli ülésen tűzi napirendre. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
75/2009. (III. 26.) 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 
 Beszámoló a helyi közrend és közbiztonság helyzetéről 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
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Napirend 2. pontja 
Közművelődés-szervezői álláshely betöltése 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 3. pontja 

Beszámoló a Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezet 2008. évi munkájáról  
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 4. pontja  

Pályázat közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére  
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 5. pontja 
 Közfoglalkoztatási terv elfogadása 
 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző  
Napirend 6. pontja 
 Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2008. évi munkájáról 
 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 7. pontja  

Tanyagondnoki álláshely pályázata 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 8. pontja  
 Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 9. pontja 

Felzárkóztató pályázat a községi és városi könyvtárak állománygyarapítási 
 összegének támogatására 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 10. pontja 

Társulási Megállapodás módosítása 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 11. pontja 
 A szociális ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet módosítása 
 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
 
Zárt ülés  
 
Napirend 12. pontja 
 Önkormányzati tulajdonú lakásban lakó személlyel kapcsolatos bejelentés 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Tájékoztató a két ülés közti eseményekről 
 
Czompó István: Elmondta, hogy február 27-ére Glóbusz borítólemezei meglazultak. A szolgáltató 
értesítése megtörtént, de eddig még nem intézkedtek. Szerencsére még eddig nem történt baleset. 
Február 28-án Kiss Kornélia közművelődés-szervező fórumot szervezett a civil szervezetek 
vezetőinek. Március 2-án a Petőfi teremben a Rákellenes liga tartott egy előadást. Március 6-án 
Iváncsán a Kistérségi képviselő-testületek részvételével uszodában nyíltnapot tartottak, 
Pusztaszabolcsról Kátai György és Paál Huba képviselők vettek részt. Március 8-án éjszaka nagy erejű 
vihar volt, a glóbusz lemezei tovább bomlottak. Március 11-én volt egy megbeszélés a Szabolcs 
Napok előkészületeivel kapcsolatban, ezen a napon a Tó Tévének adott interjút az önkormányzat 
2009. évi költségvetésről. Március 12-én Testületi döntésnek megfelelően, megrendelésre került a 
házasságkötő terem bútorzata. Ezen a napon ülésezett a Szociális kerekasztal, a Közfoglalkoztatási 
terv elkészítése céljából. Március 14-én volt az Iváncsai tanuszoda ünnepélyes átadása. Elmondta, 
hogy nagyon rosszul érezte magát a rendezvényen. Március 15-én volt az ünnepi megemlékezés az 
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1848-49-es forradalom és szabadságharcról. Köszönetét fejezte az ünnepi műsorért Kiss Kornélia 
közművelődés-szervezőnek és Kátai György képviselőnek. Ezen a napon volt a Megyei Közgyűlése 
ünnepi ülése, ahol az önkormányzat javaslatára a Fejér Megyei Önkormányzat Terstyánszky Ödön 
Díjban részesítette Ádám Lászlót. Gratulált a díjhoz. Március 16-án volt a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság és a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság ülése. Március 17-én volt a Településfejlesztési 
Bizottság ülése. Március 18-án volt az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság ülése. Ezen a 
napon megkereste Csányi Kálmán, a Szabolcs Vezér Gimnázium igazgatója a Kastély épületének 
várható átadásával kapcsolatban, mert valószínűleg a Középiskola júniustól nem fogja kollégiumként 
használni az épületet. Március 20-án érkezett a Miniszterelnöki Hivataltól egy levél, a vízi közművek 
önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatban. A kormány levette napirendről a víziközművek 
privatizációját. Ezen a napon értesült arról, hogy az Államreform Operatív Program, a polgármesteri 
hivatalok szervezetfejlesztése című pályázaton az önkormányzat 13.800.000,- Ft támogatást kapott. A 
támogatás aránya 92 %-os. Március  21-én volt az Önkéntes Tűzoltók Egyesületének közgyűlése, ahol 
vezetőségi választás volt: elnök Koczkás József, parancsnok: Kaszás János lett. Március 24-én a CBA 
érdeklődött a felajánlott területre, Lukács Attila, a CBA hálózatfejlesztési munkatársa e-mailben kért 
ajánlati árat mind a négy ingatlanra, vagyis a festők boltjától egészen a Velencei útig terjedő területre, 
valamint tájékoztatást kért a közműellátottságról, és kérte a területre vonatkozó helyi építési 
szabályzatot és tulajdoni lapot. A négy telek összesen 6.238 m2. Pusztaszabolcson a lakótelkek ára 
2000-3000Ft/ m2. Javasolta, hogy a lakótelkek értékesítési árainak figyelembe vételével határozzák 
meg a lehetséges értékesítési árat. Felhívta a képviselők figyelmét, arra, hogy reális értékesítési árat 
határozzanak meg. 
Kérte a két ülés közti időszakról készült tájékoztató tudomásulvételét. 
 
Ádám László: Tájékoztatta a képviselőket, hogy 2009. március 15-én, a Megyeházán, az 
önkormányzat javaslatára a Fejér Megyei Önkormányzat Terstyánszky Ödön Díját vehette át. 
Megköszönte a képviselő-testületnek a jelölést. 
 
Csombók Pál: Véleménye szerint, ha a Kastély nem működik tovább kollégiumként, akkor a jelenlegi 
fenntartóval, a Fejér Megyei Önkormányzattal meg kell egyezni a kastély berendezésének átvételéről, 
mert azoknak hasznát tudja venni az Önkormányzat a testvér-települési csereüdülések során.  
A CBA részére történő telekértékesítéssel kapcsolatban elmondta, hogy az ajánlati ár meghatározására 
mindenképp kérje ki az önkormányzat egy szakértő véleményét. 
 
Csányi Kálmán: A Kastély átadásával kapcsolatban elmondta, hogy a Középiskolának van egy vállalt 
kötelezettsége, hogy biztosítani tudja tanulói számára a kollégiumi ellátását. Jelenleg átszervezések 
folynak a Kistérségen belül, és emiatt nem tudja megmondani, hogy mi lesz a kollégiummal. 
 
Kátai György: Véleménye szerint, ha a Kastély nem fog működni kollégiumként, akkor az őrzését 
mindenképp biztosítani kell. A telekértékesítéssel kapcsolatban elmondta, hogy a területnek van egy 
üzleti-piaci értéke, viszont az önkormányzat szeretné elősegíteni a városiasodást is. Véleménye szerint 
meg kell fontolni, ha lesz egy piaci értékelés, akkor biztos, hogy annál olcsóbb árban nem fogja az 
Önkormányzat az értékesítési árat meghatározni. Javasolta, hogy konszenzussal döntsön az érékesítési 
árról a képviselő-testület. 
 
Paál Huba: Véleménye szerint egy reális, elfogadható árat kell meghatározni, amihez nem feltétlenül 
szükséges szakértő által készített értékbecslés. Egy ajánlati árat kell meghatározni, a végeleges árról 
tárgyalásokat kell folytatni. Kiindulási alapként az ármeghatározásnál figyelembe lehet venni például 
Gárdonyban az Aldi részére értékesített terület m2 árát. A későbbi tárgyalások során, lehet arról is 
tárgyalni, hogy az építtető kötelezettséget vállal pl járda vagy leforduló sáv kiépítésére, ami szintén 
befolyásolja az értékesítési árat. 
 
Czompó István: Gárdony Városa üdülő övezetben, a 7-es főút mellett fekszik. Véleménye szerint ezért 
az ottani ingatlan árakat nem lehet kiindulási alapként figyelembe venni. 
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Tüke László: Egyetértett Paál Huba képviselővel. Véleménye szerint ez a város egyik legértékesebb 
területe, minden áron, félpénzért nem szabad értékesíteni. Utána kell nézni, hogy a közelmúltban 
üzletépítés céljából melyik településen mennyiért értékesítettek önkormányzati területeket. 
 
Czompó István: Megkérdezte, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatban információja? 
 
Szajkó János: Biatorbágyon tavaly adtak át egy üzletet. Véleménye szerint arányosítani kell az ottani 
telekárakat a pusztaszabolcsi telekárakkal, és az alapján kell meghatározni az értékesítési árat. 
Megkérdezte, hogy a CBA-nak mi a szándéka a MÁV iskola épületével? 
 
Czompó István: A CBA-nak nincs szüksége az épületre. Ezt is figyelembe kell venni az 
ármeghatározásnál. 
 
Csombók Pál: Véleménye szerint a képviselő-testület a következő testületi ülésén foglalkozzon az 
értékesítési ár meghatározásával. 
 
 
(Tüke László képviselő 17.05 órakor távozott, a létszám 11 fő.) 
 
A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
76/2009. (III. 26.) 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 
 
(Tüke László képviselő 17.06 órakor megérkezett, a létszám 12 fő.) 
 
Ádám László: Kocsis József, a József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda igazgatója 
megbízásából tájékoztatásul elmondta, hogy minden képviselőnek kapott a Minőségfejlesztési 
Programhoz szükséges fenntartói kérdőívből. Kérte a kérdőívek kitöltését és visszajuttatását az 
intézménybe. 
 
Csányi Kálmán: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Szabolcs Napok szervezésének 
előkészületei elkezdődtek. 
A Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány elnökeként tájékoztatásul elmondta, hogy az 
alapítvány benyújtotta a „Civil szervezetek stratégiai tervezése Pusztaszabolcson” című pályázatot, 
amellyel, ha sikeres, akkor alapot tudnak biztosítani az önkormányzat és a civil szervezetek valamint a 
civil szervezetek egymás közötti együttműködéséhez. 
Elmondta még, hogy a Szabolcs Vezér Gimnázium tanulói 53 pályaművet adtak be a Fáy András 
Alapítványhoz, melyből sok kiemelt helyen szerepelt kategóriájában és ezért a középiskola 530 ezer Ft 
támogatást nyert. Tánczos Krisztinai tanárnő is nyújtott be egy pályaművet, mely kategóriájában a 
legjobb eredményt érte el. Az Oktatási Közalapítvány pályázatára is pályázott a Középiskola. Feltétel 
az volt, hogy egy általános iskolával és egy civil szervezettel együtt kell működni. 100 ezer forint 
támogatást nyert ez a pályázat, mely összegből a „Tiszta Utak Élő Táj” civil szervezet programja kerül 
finanszírozásra.  
Régebben két fogorvos működött a településen, megkérdezte, hogyan lehetne Pusztaszabolcson még 
egy fogorvosi státuszt kialakítani? 
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Csombók Pál: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a megyei küldöttséggel Lengyelországban járt. 
Egy lengyel kisváros vezetőivel a Pusztaszabolcssal való testvér-települési kapcsolatok kialakításának 
lehetőségéről is beszélgettek. 
 
Paál Huba: Elmondta, hogy az Ady Endre utca vége és a Nándori leágazás tele van szeméttel, valamint 
Velence és Puszataszabolcs között a műanyag zsákokba összegyűjtött szemét nem lett elszállítva, van 
ahol a zsák is szétszakadt. 
 
Czompó István: Gratulált a Fáy András Alapítványhoz benyújtott pályázatok sikereihez. Csányi 
Kálmán képviselő, fogorvosi státusszal kapcsolatos kérdésével kapcsolatban elmondta, hogy régebben 
két fogorvos működött a településen, közalkalmazottként, ezért volt státusz. Jelenleg 
Pusztaszabolcsnak egy fogorvosi körzete van, mely ellátását a Gingiva Bt. látja el, több orvossal. 
Paál Huba képviselőnek elmondta, hogy a szemétlerakók ellen megoldást jelenthet a szemtanúk által 
felírt rendszám, ami alapján meg lehet indítani a szabálysértési eljárást. A Velencét és 
Pusztaszabolcsot összekötő út melletti zsákokban, szerevezetten összeszedett szemetet a közútkezelő 
nem szállította el. 
 
 
Napirend 1. pontja 
 Beszámoló a helyi közrend és közbiztonság helyzetéről 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Köszöntötte Budavári Árpád rendőr őrnagyot, a dunaújvárosi rendőrkapitányt, 
Stanczel Béla rendőr alezredes, az adonyi rendőrőrs őrsparancsnokát, illetve Faragó Dávid rendőr 
zászlóst, körzeti megbízottat. Elmondta, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság 
tárgyalta és a bizottság javasolta a beszámoló elfogadását. 
Megkérdezte, hogy kiegészítik-e a beszámolójukat? 
 
Budavári Árpád, Dunaújváros Rendőrkapitánya: Megköszönte az önkormányzat valamint Polgárőrség 
segítő együttműködését. Sajnálatos, hogy egy ideje nincs Pusztaszabolcson rendőrautó. A kapitányság 
gépkocsiparkja bővült, az adonyi rendőrőrsön 4 autó tud szolgálni, amelyből 1 autó pusztszabolcsi 
rendeltetésű lesz. 
Az Országos Rendőr Főkapitányság Közbiztonsági Háló programjában szerepel a Dunaújváros 
Rendőrkapitányság is, ami azt jelenti, hogy a Kapitánysághoz tartozó 18 településen minden nap 
rendőr kell, hogy legyen. Ehhez rendelkezésre állnak a gazdasági források is. A programnak 
köszönhetően, 2008. évhez képest kevesebb a bűncselekmény. 
 
Csombók Pál: Megköszönte a rendőrség munkáját, és a Szomszédok Egymásért Mozgalom 
megszervezéséhez nyújtott segítségét. Véleménye szerint a rendőrautó, polgárőr autó jelenlétének 
visszatartó ereje van. Megkérdezte, hogyan dolgozik a „mozgó akciócsoport”? 
 
Paál Huba: Véleménye szerint valódi együttműködés van az Önkormányzat és a rendőrség között, 
amely közös érdek, mert így lehet az itt élő emberek közbiztonságát fokozni és a rendőrség munkáját 
hatékonyabbá tenni. Megkérdezte, hogy a rendelkezésre álló gazdasági forrás biztosít-e 
létszámbővítést, vagy csak túlóra fizetésére nyújt fedezetet? Megkérdezte még, hogy milyen arányban 
vannak a kapitányságon tapasztalt rendőrök? 
 
Budavári Árpád, Dunaújváros Rendőrkapitánya: Elmondta, hogy a program csak túlóra fizetést 
biztosít, de több olyan országos főkapitányi koncepció van, amely a szervezet srtuktúrájának, személyi 
állományának átalakítására szolgál. Jelenleg nem tudni azt, hogy mikor kerül sor létszámbővítésre a 
kapitányságon. A mozgó akciócsoport lényege, hogy olyan településen, ahol nincsen beosztott rendőr, 
ott is teljesítenek a kapitányság rendőrei néhány órás szolgálatot. A kimutatások alapján, 
Puszataszabolcson 2008 márciusában 16, 2009 márciusában: 5, a kapitányság teljes területén 2008 
márciusában 754, 2009 márciusában: 259 bűncselekmény történt. 2008 márciusában 108, 2009 
márciusában 30 betörés történt. Ez a program eddigi eredménye. 
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Elmondta még, hogy a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon 45 év feletti rendőrök száma egy, 35 év 
feletti 10 és 20 fő között van. Az Adonyi Rendőrőrsön tapasztalt, 5, 10, 15 éve szolgáló rendőrök 
szolgálnak, ez az arány jobb, mint az országos átlag. Sokat számított a tapasztalat az Ausztriában 
elkövetett robogó lopások és helyi betörések elkövetői elfogásánál is. 
 
Czompó István: Megköszönte a Rendőrség eddigi munkáját és külön megköszönte a Rendőrség és a 
Polgárőrség a hasznos együttműködését. 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
77/2009. (III. 26.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat képviselő-testülete a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság, illetve az 
Adonyi Rendőrőrs (2457 Adony, Kossuth Lajos utca 27.) –az elmúlt év (2008) vonatkozásában – 
Pusztaszabolcs bűnügyi, szabálysértési, és közlekedési helyzetéről készült beszámolót elfogadja. 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Budavári Árpád rendőr őrnagy, Dunaújváros Rendőrkapitánya: Megköszönte az együttműködést és a 
munkájuk értékelését. 
 
 
Czompó István polgármester 17.42 órakor szünetet rendelt el. A Képviselő-testület ülése 17.57 órakor 
az 2. napirend pont tárgyalásával folytatódott. Létszám 11 fő. 
 
 
Czompó István Javasolta, hogy a Napirend 3. pontjaként szereplő „Beszámoló a Közép-dunántúli 
Regionális Mentőszervezet 2008. évi munkájáról” című előterjesztést 2. napirendi pont legyen. Így a 
2. napirendi pont 3. napirendi pontra változik. 
Szavazásra bocsátotta javaslatát. 
 
A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
78/2009. (III. 26.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a 75/2009. (III. 26.) Kt. számú határozattal 
elfogadott napirend meghatározást módosítja, az alábbiak szerint: 

Napirendek előtt: 
- Tájékoztató a két ülés közti eseményekről 
- Kérdések, interpellációk 
Napirend 1. pontja 
 Beszámoló a helyi közrend és közbiztonság helyzetéről 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 2. pontja 
 Beszámoló a Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezet 2008. évi munkájáról 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 3. pontja 

Közművelődés-szervezői álláshely betöltése  
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 4. pontja 
 Pályázat közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére  
 Előterjesztő: Czompó István polgármester  
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Napirend 5. pontja  
Közfoglalkoztatási terv elfogadása 

 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 6. pontja 
 Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2008. évi munkájáról 
 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 7. pontja  

Tanyagondnoki álláshely pályázata 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 8. pontja  
 Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 9. pontja 

Felzárkóztató pályázat a községi és városi könyvtárak állománygyarapítási 
 összegének támogatására 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 10. pontja 

Társulási Megállapodás módosítása 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 11. pontja 
 A szociális ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet módosítása 
 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
 
Zárt ülés  
 
Napirend 12. pontja 
 Önkormányzati tulajdonú lakásban lakó személlyel kapcsolatos bejelentés 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Napirend 2. pontja 
 Beszámoló a Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezet 2008. évi munkájáról 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Köszöntötte Královits Gábort, a Pusztaszabolcsi Mentőállomás vezetőjét. Elmondta, 
hogy az előterjesztés Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és Szociális és Egészségügyi Bizottság 
tárgyalta. Mindkét bizottság javasolta a beszámoló elfogadását. A Pénzügyi és Igazgatási Bizottság 
kiegészítette azzal, hogy a képviselő-testület fejezze ki köszönetét és elismerését a helyi Mentőállomás 
dolgozóinak az elmúlt évben végzett munkájáért. Megkérdezte, hogy kiegészíti-e a beszámolót? 
 
Královits Gábor, a pusztaszabolcsi mentőállomás vezetője: Kiegészítésül elmondta, hogy a 
mentőállomás dolgozói részt vettek egy életmentő egység tanfolyamon, sikeres vizsgát tettek, és 
ezáltal még több gyógyszeres beavatkozást tudnak ellátni. Emiatt a mentőautó felszereltsége bővült, 
van KET-mellény, amely gépkocsiba szorultak mentésére szolgál, pulsoximéter és többfajta 
gyógyszer. 
 
Czompó István: Megkérdezte, hogy ezek az eszközöket kapta a Dunaújvárosi 04 Alapítványtól a 
mentőállomás? 
 
(18.06 órakor Csányi Kálmán megérkezett, létszám 12 fő.) 
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Královits Gábor, a pusztaszabolcsi mentőállomás vezetője: Az Alapítványtól egy sürgősségi táskát 
kapott a mentőállomás. Lakossági felajánlás is volt, kapott a mentőállomás egy vérnyomásmérőt és 
egy fülhőmérőt. Elmondta, hogy terveik szerint május 8-án rendezik meg Pusztaszabolcson a Mentők 
Napját, amely során 8 órától 16 óráig nyitva áll a mentőállomás az érdeklődők számára és különböző 
vizsgálatokat is elvégeznek ingyen. Elmondta még, hogy négy sikeres újjáélesztése volt a 
mentőállomás dolgozóinak. 
 
Czompó István: Megköszönte a Mentőállomás dolgozóinak eddigi munkáját. Szavazásra bocsátotta az 
előterjesztés határozati javaslatát. 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
79/2009. (III. 26.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Dunántúli Régió Mentőszervezet 
(8200 Veszprém, Almádi u. 36.) 2008. évi munkáját megköszöni és szorgalmazza a további mentő 
mielőbbi munkába állását, továbbá a 2008. évi munkáról készült beszámolót tudomásul veszi. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Napirend 3. pontja 

Közművelődés-szervezői álláshely betöltése  
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Köszöntötte Kiss Kornélia Közművelődés-szervezőt. Elmondta, hogy az előterjesztést 
a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság tárgyalta. A 
Pénzügyi és Igazgatási Bizottság javasolta, az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság nem 
javasolta az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. Megkérdezte, hogy kiegészíti-e a 
beszámolóját? 
 
Kiss Kornélia, közművelődés-szervező: Kiegészítette a beszámolóját azzal, hogy kimaradt a 
beszámolóból, a 2007. novemberi mentőállomás átadás műsorának megszervezése, illetve 2008-ban a 
Petőfi-terem bérbeadásából –árusítás, aerobic edzés és a zenés előadások - nettó 490 ezer Forint 
bevétele volt az Önkormányzatnak. 2009-ben idáig 130 ezer Forint bevétel keletkezett a Petőfi-terem 
bérbeadásából. A tavalyi évhez hasonlóan, 2009-ben is ezt az összegeket városi rendezvények 
finanszírozására szeretné fordítani, ehhez kérni fogja a képviselő-testület hozzájárulását.  
 
Szajkó János: Egyetértett az előterjesztés határozati javaslatával. Véleménye szerint a Közművelődés-
szervező megérdemli a további bizalmat, a városból pozitív visszajelzéseket kapott munkájával 
kapcsolatban, az itt élő emberektől és az intézmények részéről is, ezért kérte a képviselőket fogadják el 
a határozati javaslatot. 
 
Paál Huba: Elmondta, hogy meglepődött az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság javaslatán, 
hogy nem támogatta Kiss Kornélia közművelődés-szervező további foglalkoztatását, megkérdezte, 
hogy miért? 
 
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy a bizottság két külsős tagjának igen szavazatával és a két képviselő 
tag tartózkodás szavazatával hozta meg a döntését. Az indokok között van a műhelymunka, amely a 
közművelődés-szervező pályázatában szerepelt, de nem valósult meg. Valamint a civil szervezeti 
kerekasztalt sokkal korábban kellett volna létrehozni. Véleménye szerint ezzel egy kicsit elkésett a 
közművelődés-szervező. A városi rendezvények - a Szabolcs Napok és a Szenvedély és Életmód 
Napja - megszervezése a közművelődés-szervező segítsége nélkül biztos, hogy nehezebb lesz, de ezek 
a programok már akkor is voltak, amikor a közművelődés-szervező félállásban dolgozott a városban. 
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Véleménye szerint a teljes állású közművelődés-szervezőtől a megfogalmazott elvárások nem 
teljesültek. 
 
Kátai György: Egyetértett Szajkó János képviselővel. Véleménye szerint, ha egy pályázatban vállalt 
pontokból egy pont nem teljesült, az nagyon jó arány. Mindenkinek ilyen munkavégzést kívánt. 
Csányi Kálmán képviselő indokát szubjektívnek vélte, mert a félállású közművelődés-szervező a 
kollégája.  
 
Szajkó János: Elmondta, hogy a pályázatíró tevékenységében is volt hiba, ennek ellenére a képviselő-
testület megszavazta a bizalmat. A pályázatíró szerződésének módosítása és meghosszabbítása 
véleménye szerint a köz érdekében történt, emiatt úgy gondolta, hogy a közművelődés-szervezővel 
kapcsolatban sem az önön érdekeket vegyék figyelembe a képviselők, hanem a közösségét. 
 
Szőke Erzsébet: Véleménye szerint Kiss Kornélia közművelődés-szervező által szervezett programok 
sokkal tartalmasabbak és színvonalasabbak voltak, mint az előző közművelődés-szervező által 
szervezett műsorok. 
 
Czompó István: Az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság ülésén kérdés volt az, hogy miért 
most került napirendre a közművelődés-szervezői álláshely. Elmondta, hogy 2009. június 18-ig van a 
közművelődés-szervezőnek határozott idejű megbízása. Ha minősített többséggel a képviselő-testület 
nem szavazza meg az előterjesztés határozati javaslatát, abban az esetben az áprilisi testületi ülésen ki 
kell írni a közművelődés-szervezői pályázatot, hogy a júniusi testületi ülésen lehessen közművelődés-
szervezőt választani, mert július végén kezdődnek a Szabolcs Napok. Elmondta, hogy a másik ok, 
amiért ez a napirend a márciusi testületi ülésre került, az, hogy meg van elégedve Kiss Kornélia 
munkájával, és véleménye szerint határozatlan idejűvé kell tenni a közművelődés-szervező 
közalkalmazotti jogviszonyát. 
 
 
Czompó István: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. Elrendelte a név szerint 
szavazást. 
 
A Képviselő-testület név szerinti szavazással (jegyzőkönyv mellékelve) 5 igen, 2 nem szavazattal és 
5 tartózkodással a javaslatot elutasította: 
 
80/2009. (III. 26.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint Kiss 
Kornélia közművelődés-szervező határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyát határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszonnyá alakítja át. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Czompó István: Felolvasta 2009. március 16-án, a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság ülése után írt 
levelét, amelyben leírta, hogy a közművelődés-szervezővel kapcsolatos előterjesztés határozati 
javaslatát a képviselő-testület nem fogja elfogadni. Véleménye szerint erődemonstráció történt, 
sajnálatát fejezte ki. 

 
Paál Huba: Javasolta, hogy Kiss Kornélia határozott idejű közalkalmazotti jogviszonya határozott 
időre, 2 évre kerüljön meghosszabbításra. 
 
Kiss Kornélia, közművelődés-szervező: Megköszönte Paál Huba képviselő javaslatát. 
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Csányi Kálmán: Véleménye szerint erről az április testületi ülésen szavazzon a képviselő-testület, 
alternatívaként, a pályázat kiírásával kapcsolatban. 
 
Paál Huba: Elmondta, hogy nem vonja vissza javaslatát. 
 
Czompó István: Szavazásra bocsátotta Paál Huba képviselő határozati javaslatát, mely szerint a 
képviselő-testület Kiss Kornélia határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyát határozott időre, 2 évre 
meghosszabbítja. Elrendelte a név szerint szavazást. 
 
 
A Képviselő-testület név szerinti szavazással (jegyzőkönyv mellékelve) 5 igen, 3 nem szavazattal és 
4 tartózkodással a javaslatot elutasította: 
 
81/2009. (III. 26.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint 
Kiss Kornélia közművelődés-szervező 2008. június 18-ig terjedő határozott idejű közalkalmazotti 
jogviszonyát határozott időre, két évre meghosszabbítja. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Czompó István: Megadta a szót Talló Ferencnének. 
 
Talló Ferencné: Elmondta, hogy nem meghívott vendégként van jelen, de fel van háborodva a 
képviselő-testület döntésén. A Harmónia Nyugdíjas Egyesület a Petőfi-teremben hetente szokott 
találkozni, amióta Kiss Kornélia közművelődés-szervező felügyeli a Petőfi-termet, azóta rend van. 
Véleménye szerint Kiss Kornélia lelkiismeretesen végezte a munkáját, nem érti a képviselő-testület 
döntését. 
 
Paál Huba: Véleménye szerint a képviselő testület ezzel a döntésével, megalapozatlanul, szakmai 
indok nélkül megalázott egy embert. 
 
Vezér Ákos: A hatályos törvények szerint, ha a munkáltató nem közli a határozat idejű szerződés 
lejártát az alkalmazottal, akkor az automatikusan határozatlan idejű munkaviszonnyá válik. Az eredeti 
javaslatot, ami a munkáltatói jogkör gyakorlójának javaslata volt, a képviselő testület elutasította. 
Javasolta, döntsenek arról, hogy Kiss Kornélia közművelődés-szervezőt, a munkaszerződése lejártával 
nem kívánja tovább foglalkoztatni az Önkormányzat. 
 
Csányi Kálmán: Véleménye szerint, a döntés értelmében a munkáltatónak kötelessége a határidő 
lejártakor tájékoztatni a munkavállalót arról, hogy a foglalkoztatása megszűnt. 
 
Czompó István: Javasolta, hogy döntsön a képviselő-testület arról, hogy Kiss Kornélia közművelődés-
szervezőt, a munkaszerződése lejártával nem kívánja tovább foglalkoztatni az Önkormányzat. 
 
Kátai György: Sajnálatát fejezte ki a képviselő-testület döntése miatt. Megkérdezte, hogy ki a jelöltje a 
nemmel szavazók képviselőknek?... 
 
Vezér Ákos: Egy javaslat elutasítása nem jelenti a döntés ellenkezőjét. Érdekes helyzet áll fenn akkor, 
ha a képviselő-testület nem mondja ki minősített többségi szavazattal, hogy nem kívánja Kiss Kornélia 
közművelődés-szervezőt tovább alkalmazni. Ebben az esetben a képviselő-testület azt a javaslatot 
utasítja el, hogy szűnjön meg a munkaviszonya a közművelődés-szervezőnek, de ez nem jelenti, hogy 
a további foglalkoztatásról döntöttek volna. 
 



 13 

 
Szajkó János: A nemmel és tartózkodással szavazó képviselőket kérte, gondolkozzanak el azon, hogy 
a döntésük a közösség érdekeit vagy önön érdekeiket szolgálják-e. 
 
Csányi Kálmán: Javasolta, hogy a képviselő-testület az április testületi ülésén tűzze napirendre a 
közművelődés-szervező pályázati kiírását. 
 
Czompó István: Elmondta, hogy először a jegyző által tett javaslatról, majd Csányi Kálmán képviselő 
javaslatáról fognak szavazni. 
 
Kátai György: Rosszallását fejezte ki képviselő társa viselkedése miatt, felhívta a figyelmet, hogy a 
képviselő-testület tagjai közül más is kerülhet olyan helyzetbe, hogy egy testület döntésén függ a 
sorsa. 
 
Czompó István: Véleménye szerint Csányi Kálmán képviselő azért tette ezt a javaslatot, mert 12 
képviselő van jelen. Az áprilisi testületi ülésen elképzelhető, hogy 14 képviselő lesz jelen, és meg lesz 
a minősített többséghez szükséges 8 szavazat. 
 
 
Kiss Kornélia, közművelődés-szervező: A szavazások előtt megköszönte a Czompó István 
polgármester, Vezér Ákos jegyző és a mellette szavazó képviselők támogatását. Sajnálatát fejezte ki, 
amiért a képviselő-testület nem a szakmai alázatot, őszinte és tisztességes munkát értékelte.  
 
Czompó István: Megkérdezte Kiss Kornélia közművelődés-szerevezőtől, hogy 2009. június 18. után 
kívánja-e folytatni a közművelődés-szervezői tevékenységét Pusztaszabolcson? 
 
Kiss Kornélia, közművelődés-szervező: Elmondta, hogy ő szolgálatra szegődött Pusztaszabolcsra, 
idáig is a városért és az itt lakókért dolgozott, és ezután is ezt szeretné folytatni. A város kulturális 
életének sorsa néhány ember kezében van. Nem néhány emberért szeretne dolgozni, hanem a 
Pusztaszabolcson élőkért. 
 
Czompó István polgármester 18.50 órakor szünetet rendelt el. A Képviselő-testület ülése 18.59 órakor 
a 3. napirend pont tárgyalásával folytatódott, létszám 12 fő. 
 
 
Czompó István: Szavazásra bocsátotta Vezér Ákos jegyző határozati javaslatát, mely szerint a 
képviselő-testület Kiss Kornélia közművelődés-szervezőt nem kívánja 2009. június 18-tól tovább 
foglalkoztatni. Elrendelte a név szerint szavazást. Felkérte a jegyzőt, hogy a következő ülésre tisztázza 
a helyzetet azzal kapcsolatban, hogy megszűnt-e Kiss Kornélia közművelődés-szervező 
munkaviszonya vagy sem. 
 
A Képviselő-testület név szerinti szavazással (jegyzőkönyv mellékelve) 7 igen, 5 nem szavazattal és 
0 tartózkodással a javaslatot elutasította: 
 
82/2009. (III. 26.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint 
Kiss Kornélia közművelődés-szervezőt nem foglalkoztatja tovább. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
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Czompó István: Szavazásra bocsátotta Csányi Kálmán képviselő javaslatát. Elrendelte a név szerint 
szavazást. 
 
A Képviselő-testület név szerinti szavazással (jegyzőkönyv mellékelve) 7 igen, 5 nem szavazattal és 
0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
83/2009. (III. 26.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az áprilisi testületi ülésén napirendre tűzi a 
közművelődés-szervezői pályázati kiírását. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előterjesztést terjessze be. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Czompó István: Sajnálatát fejezte ki és megköszönte Kiss Kornélia közművelődés-szervező eddigi 
munkáját. 
 
Kiss Kornélia, közművelődés-szervező: Reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a képviselők el 
tudnak számolni a lelkiismeretükkel és a döntésüket a város lakóinak is meg tudják magyarázni. 
 
 
Napirend 4. pontja  

Pályázat közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére  
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztés mind a négy bizottsága tárgyalta és a bizottságok 
javasolták az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés 
határozati javaslatát. 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
84/2009. (III. 26.) Kt. számú határozat 

 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a bölcsődék és 
közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése 
támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló  8/2009. (II. 26.) ÖM rendeletének 5.§.-a 
alapján az óvodák, általános iskolák infrastrukturális fejlesztésére. 
A pályázattal megvalósítandó fejlesztési célok: 

(1) Óvodai feladatot ellátó épület esetén: 
 2 db óvodai fürdőszoba felújítása, a felújítás költsége 3.650.000 Ft 

      Az igényelt támogatás összege: 2.555.000 Ft, a  vállalt önerő: 1.095.000 Ft 
(1) Általános iskolai feladatot ellátó intézmény esetén: 
iskolai vizesblokk felújítása földszinten és emeleten, a felújítás költsége 9.250.000 Ft 

      Az igényelt támogatás összege: 6.475.000 Ft, a vállalt önerő: 2.775.000 Ft 
      tornaterem ablak cseréje északi és déli oldal, a felújítás költsége 6.700.000 Ft 
     Az igényelt támogatás összege: 4.690.000 Ft, a vállalt önerő: 2.010.000 Ft 
 

Az összességében vállalt 5.880.000 Ft önerőt az általános iskola tornaterem ablakcserére elkülönített  
6.000.000 forintból biztosítja. 
Felkéri a Polgármestert az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítására és a  
pályázat határidőben történő benyújtására. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 4. pontja 
 Közfoglalkoztatási terv elfogadása 
 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző  
 
Czompó István: Köszöntötte Szotyori-Nagy Istvánné aljegyzőt. Elmondta, hogy az előterjesztést a 
Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, a Településfejlesztési Bizottság és a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság tárgyalta és a bizottságok javasolták a Közfoglalkoztatási terv elfogadását. 
Megkérdezte, Szotyori-Nagy Istvánnét, hogy kiegészíti-e az előterjesztést? 
 
(Szajkó János képviselő 19.10 órakor távozott, a létszám 11 fő.) 
 
Szotyori-Nagy Istvánné aljegyző: Elmondta, hogy a szociális kerekasztal tárgyalta a közfoglalkoztatási 
tervet, amely módosítva lett a Munkaügyi kirendeltség véleménye alapján, és emiatt készült a 
módosított közfoglalkoztatási terv. A közfoglalkoztatás megszervezése a települési önkormányzatok 
feladata. A munkaügyi központ által közölt adatok alapján 71 fő rendelkezésre állási támogatásban, 98 
fő, aki álláskeresési támogatásban részesül és 11 fő, aki egy éve együttműködik a munkaügyi 
központtal. Ők az 1 év letelte után kérelmezhetik az önkormányzattól az aktív korúak ellátását. 
Elmondta, hogy a közfoglalkoztatási terv nem terjed ki az 55 év felettiekre, amennyiben az 
önkormányzat az 55 év felettieket is kívánja foglalkoztatni, akkor módosítani kell a közfoglalkoztatási 
tervet. A Pénzügyi és Igazgatási Bizottság ülésén elhangzott, hogy a költségvetésben nem lett tervezve 
a közfoglalkoztatás dologi kiadásaira. 
 
Czompó István: A közfoglalkoztatás kötelező feladat. 2009-ben 68, 2010-ben 90 munkanapot kell 
kötelezően foglalkoztatni. A foglalkoztatás-szervezését is meg kell oldani. Pusztaszabolcs 
szorzószáma 0,6. Megoldást jelenthet, ha a környező településekkel közösen oldják meg a 
foglalkoztatás-szervező alkalmazását, akkor a feladatot a környező településen kell ellátni, ehhez 
biztosítani kell a mobilitását, amely pluszköltségekkel jár.  
 
Kátai György: Véleménye szerint a foglalkoztatás szervezőt kell alkalmazni, és ezért meg kell 
próbálni a környező településekkel társulni. Javasolta, hogy az előterjesztés határozati javaslata 
kerüljön kiegészítésre azzal, hogy a „Polgármester folytasson tárgyalásokat a környező települések 
polgármestereivel a közcélú foglalkoztatás-szervezői álláshely közös megoldásainak lehetőségéről”. 
 
Csányi Kálmán: A közfoglalkoztatási terv 8. oldalán a közcélú munkában elvégezendő feladatok közé 
fel lett sorolva a „város és civil szervezetek rendezvényeinek előkészítésében, lebonyolításában való 
segítés”. Megkérdezte, hogy civil szervezet igényelhet-e olyan személyt, aki a közhasznú munkát el 
tudja végezni? Az Önkormányzattól lehet majd igényelni és milyen feltételekkel? 
 
Vezér Ákos: Nem lehet civil szervezetnek foglalkoztatni ezeket a személyeket, jogszabály adta 
lehetőség erre nincsen. A közfoglalkoztatási tervben le van írva, hogy mi a közmunka, és mi a 
közhasznú munka. Közhasznú társaság formájában lehet a közhasznú munkát igénybe venni, de abban 
az esetben nem az Önkormányzattal, hanem a Munkaügyi Központtal kell szerződést kötni a 
szervezetnek. Közcélú munka megszervezése az önkormányzati feladat. 
 
(Szajkó János képviselő 19.16 órakor megérkezett, a létszám 12 fő.) 
 
Szotyori-Nagy Istvánné aljegyző: Elmondta, hogy a közfoglalkoztatási tervben felsorolt civil 
szervezetek rendezvényeinek előkészítésében, lebonyolításában való segítés arra vonatkozott, hogy a 
közcélú foglalkoztatottak évek óta segédkeznek a városi programok megszervezésében. Elmondta 
még, hogy a pusztaszabolcsi aktív korúak között felsőfokú végzettséggel rendelkező személy nincs, 
középfokú végzettséggel rendelkező három személy van. Illetve vannak nyolc általános iskolai 
végzettséggel nem rendelkezők. 
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Czompó István: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát, Kátai György képviselő 
kiegészítésével. 
 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
85/2009. (III. 26.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 37/A § (1) bekezdésében foglaltak alapján a közfoglalkoztatási 
tervet elfogadja. 
Felkéri a polgármestert, hogy azt a kincstárnak határidőre küldje meg.  
Továbbá megbízza a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a környező települések 
polgármestereivel a közcélú foglalkoztatás-szervezői álláshely közös megoldásainak lehetőségéről. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2009. április 15. és folyamatos 
 
 
 
Napirend 6. pontja 
 Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2008. évi munkájáról 
 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
 
Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, a 
Településfejlesztési Bizottság, az Oktatási Közművelődési és Sport Bizottság és a Településfejlesztési 
Bizottság tárgyalta és a bizottságok javasolták a beszámoló elfogadását. A Pénzügyi és Igazgatási 
Bizottság és a Településfejlesztési Bizottság kiegészítette a határozati javaslatot azzal, hogy a 
képviselő-testület fejezze ki köszönetét a hivatal munkatársainak. 
Megadta a szót Vezér Ákos jegyzőnek, a napirendi pont előterjesztőjének. 
 
Vezér Ákos: Az előterjesztést kiegészítette azzal, hogy az Államreform Operatív Program, a 
polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című pályázaton az önkormányzat 13.800.000,- Ft 
támogatást kapott, melyhez 8% önrészt kell biztosítani, de így egy 15.000.000 Ft-os fejlesztés tud 
megvalósulni, így a hivatali és testületi munkában is egy minőségbeli javulást lehet elérni. Hivatal 
átvilágítása is megtörténik, meg fogják vizsgálni a szervezetek egymás közti kapcsolatát. Elmondta, 
hogy a pályázatot egy külsős, sikerdíjas pályázatíró cég készítette. 
 
Szőke Erzsébet Megkérdezte, hogy miért külsős cég írta a pályázatot, ha az önkormányzatnak van 
pályázatírója? 
 
Vezér Ákos: Elmondta, hogy az önkormányzat alkalmazásában álló pályázatíró hívta fel erre a 
pályázatra a figyelmet. Felvázolták az elképzeléseiket, a polgármester megbízta a pályázatírót a 
pályázat megírásának megkezdésével, de ez nem történt meg. A pályázatíró tevékenységéről szóló 
beszámoló tárgyalásakor ez felmerült az Oktatási, Közművelődési és Sport bizottság ülésén is. A 
külsős cég a pályázatírás mellett felvállalta monitoring elvégzését is.  
 
Kátai György: Megkérdezte, hogy az Okmányiroda a városi ranghoz automatikusan jár? Mert sokan 
kérdezik tőle, ezt a városban. 
 
Czompó István: Nem automatikusan jár. Az önkormányzat törekszik arra, hogy legyen a városnak 
okmányirodája, bár vannak akadályok, mert a környező településeken vannak okmányirodák. 
Adonyban, Ercsiben, Dunaújvárosban, Velencén, Gárdonyban. 
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Vezér Ákos: Elmondta, hogy várossá válással már nem jár automatikusan az okmányiroda. 
Alapesetben is pályázni kell, szigorú feltételekkel, szükséges hozzá 35 ezer főnyi lakosság, az illetékes 
Okmányiroda hozzájárulása. A pályázás másik módja, ha a város talál támogatót és felvállalja, hogy 
biztosítja a helységet, bútorozást, berendezést, gépeket és fiókokmányirodát nyit, mint amilyen 
Velencén is működik. Véleménye szerint erre nagyobb esély van, de valószínűleg olyan hosszú 
projekt lesz, mint a várossá nyilvánítás. 
 
Kátai György: Megkérdezte, hogy az Okmányiroda dolgozóinak bérét az önkormányzatnak kell 
kigazdálkodnia? 
 
Vezér Ákos: Esetszámtól függ a támogatás mértéke. Ezért összetett ez a kérdés. Nagyobb városok 
okmányirodáinál lényegesen több az eset, a kisebb települések okmányirodáinak nem érdeke, hogy 
minél több okmányiroda nyíljon meg. 
 
Czompó István: Végső megoldás lehet az is, hogy az Adonyi Okmányiroda dolgozója 
Pusztaszabolcson dolgozzon. 
 
Paál Huba: Elmondta, hogy a hivatal dolgozói alázattal, segítőkészen dolgoznak. Véleménye szerint ez 
köszönhető a polgármester és a jegyző vezetői munkájának. 
 
Czompó István: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a Pénzügyi Bizottság által javasolt 
kiegészítéssel. 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
86/2009. (III. 26.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2008. évi 
munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak munkájáért. 
 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
Napirend 7. pontja  

Tanyagondnoki álláshely pályázata 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a 
Településfejlesztési Bizottság tárgyalta és a bizottságok javasolták az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását.  
 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
87/2009. (III. 26.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 
8/2006. (III. 31.) Kt. számú rendelet 40/A §. És az azt megelőző alcím hatályon kívül helyezése miatt 
tanyagondnoki álláshelyre kiírt pályázatot eredménytelennek minősíti. 
 
Felelős: Czompó István 
Határidő: azonnal 
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Napirend 8. pontja  
 Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, a 
Településfejlesztési Bizottság, az Oktatási Közművelődési és Sport Bizottság és a Településfejlesztési 
Bizottság tárgyalta és a bizottságok javasolták a beszámoló elfogadását. 
 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
88/2009. (III. 26.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról készült beszámolót elfogadja. 
A Képviselő-testület az alábbi határozatokat visszavonja: 
- 250/2006. (IX. 28.), 219/2007. (V. 31.), 224/2007. (V. 31.), 417/2008. (XI. 27.), 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az alábbi 2006. és 2007. évi határozatok végrehajtása 
folyamatban van: 
- 136/2006. (V. 25.),  
- 375/2007. (X. 25.),  
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az alábbi 2008. évi határozatok végrehajtása folyamatban 
van: 
- 153/2008. (IV. 24.), 160/2008. (IV. 24.), 275/2008. (VIII. 28.), 318/2008. (IX. 25.), 

332/2008. (X. 30), 351/2008.(X. 30.), 362/2008.(X. 30.), 418/2008.(XI. 27.), 421/2008.(XI. 27.), 
442/2008.(XII. 22.) 

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

Felzárkóztató pályázat a községi és városi könyvtárak állománygyarapítási 
 összegének támogatására 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Ismertette az előterjesztést, javasolta az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
89/2009. (III. 26.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium által kiírt „Felzárkóztató pályázat a községi és városi könyvtárak állománygyarapítási 
összegének támogatásra” című pályázaton részt kíván venni. Az önkormányzat által biztosított saját 
forrás 50 ezer Ft. A pályázati önrész fedezete az általános tartalék. 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a pályázaton 
felajánlott 50 ezer Ft saját forrás összegével a 2009. évi jóváhagyott költségvetési támogatáson felül 
kiegészíti a könyvtár beszerzési keretét. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 
pályázaton elnyert és az önkormányzat által felajánlott összegeket a könyvtár rendelkezésére bocsátja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a költségvetési rendeletmódosítás beterjesztésére. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 10. pontja 

Társulási Megállapodás módosítása 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Ismertette az előterjesztést, javasolta az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
90/2009. (III. 26.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az Adonyi 
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának a kistérségi fenntartású közoktatási (óvodai) 
társulás létrehozása érdekében módosított megállapodását, az előterjesztés szerint. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a Társulási Megállapodás 
módosításának aláírására, továbbá felkéri a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről a kistérségi 
munkaszervezetet a határozat megküldésével értesítse. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Napirend 11. pontja 
 A szociális ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet módosítása 
 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
 
Czompó István: Ismertette az előterjesztést, javasolta az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
91/2009. (III. 26.) 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: 
 
6/2009. (III. 27.) 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. 
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A Képviselő-testület ülése 19.55 órakor – a 12. napirendi pont tárgyalásának idejére – zárt üléssel 
folytatódott. 
 
20.00 órakor a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. 
 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 

Czompó István 
polgármester 

 
 
 
 
 

Vezér Ákos 
jegyző 

Kátai György Paál Huba 
jegyzőkönyv-hitelesítők 

 
 


