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Jegyzőkönyv 

 
 

Készült Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2009. április 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, Kátai György, 

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

Meghívottak: Vezér Ákos jegyző 
 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 11 fő megjelent. Elmondta, hogy Zsuffa Tünde és Jakus János 
képviselők jelezték távolmaradásukat. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Szőke Erzsébet és 
Tüke László képviselőket. 
 
A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
100/2009. (IV. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Szőke Erzsébet és Tüke László 
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Czompó István: Ismertette napirend-tervezetét. Javasolta, hogy a meghívóban szereplő 9 napirend 
pont után, 10. napirendi pontként a „Javaslat illegálisan elhelyezet hulladék elszállítására” című 
előterjesztést tárgyalják.  
 
 
A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
101/2009. (IV. 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 
 Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolója 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 



 3 

Napirend 2. pontja 
 A 2008. évi kompetenciamérés eredményei az általános iskolában 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 3. pontja  

Közművelődés szervezői álláshely betöltése 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 4. pontja 
 Pusztaszabolcs Város Önkormányzat intézményei közfeladat ellátás 

módjának felülvizsgálata, és az alapító okiratok módosítása 
 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző  
Napirend 5. pontja  
 A járdák hosszáról és állapotáról, valamint kerékpárral 

biztonságosan járható útszakaszokról készült felmérés 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 6. pontja  
 Adózás és adóhátralékok alakulása 2008. évben 
 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 7. pontja 
 Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérhátraléka 
 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 8. pontja  
 Javaslat önkormányzati ingatlan csatorna rákötésére 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 9. pontja  

Javaslat a felsőcikolai ivóvízellátásra vonatkozó határozat módosítására 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 10. pontja  

Javaslat illegálisan elhelyezet hulladék elszállítására 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Tájékoztató a két ülés közti eseményekről 
 
(16.20 órakor Csányi Kálmán képviselő megérkezett, létszám: 12 fő) 
 
Czompó István: Március 30-án ülésezett az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás. Ezen a napon 
érkezett a Kistérségi Társulás Munkaszervezetének válaszlevele a képviselő-testület 58/2009 (II. 26.) 
Kt. számú határozatban kért kistérségi pályázatokról részletes beszámolóval kapcsolatban, amit 
mindenki megkapott. 31-én volt a rendkívüli testületi ülés. Április 1-jén volt a Szélerőmű parkkal 
kapcsolatos közmeghallgatás, melyet kötelező kiírni. A közmeghallgatást a Közép-dunántúli 
Környezetvédelmi és Vízügyi felügyelőség írta ki. A közmeghallgatáson 3 résztvevő volt, valamint 
részt vett a Landwind Kft. két munkatársa, a Környezetvédelmi Felügyelőség két munkatársa és 
Lóderer Ferenc, a Polgármesteri Hivatal ügyintézője. Az érdekek és ellenérdekek itt is ütköztek. Egy 
méhész megkérdezte, hogy a méhek vonulását mennyire fogják veszélyeztetni a rotorok? Ki tudnak-e 
térni a méhek a forgó lapátok elől? Illetve felmerült az, hogy mennyire balesetveszélyes az út mellett 
szélerőművet telepíteni, mert az autósok azt figyelik és nem az utat. Tegnap a Környezetvédelmi 
Felügyelőség megküldte a jegyzőkönyvet, és ezt követően küldeni fogják a határozatot is. 3-4-én 
ivóvíz szennyeződés volt a városban. Ennek az volt az oka, hogy Ercsiben leállt egy szivattyú, és az 
újraindításnál, a nagy nyomástól lemosódott a mangán a csővezetékek faláról, és emiatt volt a 
szennyeződés. 8-án Adonyban volt a menetrend egyeztetés, amelyen Csombók Pál alpolgármester vett 
részt. 10-én, a költészet napja alkalmából Pelsőczei László tartott egy műsort. A művész 2009. január 
21-én már tartott egy műsort Pusztaszabolcson, amelyen sajnos nem tudott részt venni más 
elfoglaltsága miatt, és most értette meg, Czöndör Mihály akkori köszönetét és dicséretét a 
közművelődés-szervező felé, mert sajnálhatja, aki kihagyta ezt a nagyon színvonalas műsort. Nagyon 
szomorú, hogy csekély volt az érdeklődés, mintegy 18-20 fő vett részt az esten. 15-én az ivóvíz 
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problémával kapcsolatban a DRV Zrt. tartott a kistérségi polgármestereknek egy fórumot, ahol az új 
vezetőket is bemutatták. Sajnálatos, hogy minél messzebb kerül a közüzemi szolgáltatók központja, 
annál nehezebben lehet elérni őket és egyre rugalmatlanabb az ügyintézés. Racionalizálták a fizikai 
állomány létszámát, viszont 1 hónappal ezelőtt a velencei mérnökségen egy üzemvezető mérnök volt, 
azóta kettő van: egyik a karbantartási részleg vezetője, a másik a szolgáltatásnak a vezetője. Elmondta, 
hogy a fórumon szó volt arról, hogy a felsővezetés kiadta a hátralékos fogyasztók vízkorlátozását. A 
hátralékos fogyasztók szankcionálásával egyetértett, azzal is, hogy például 28.000,- Ft-os tartozás nem 
egy-két hónapon belül gyülemlett fel. De azt nem tudja elfogadni, hogy például egy konkrétesetben, 
amikor a fogyasztónak 28.000 Ft-os tartozása volt, a fogyasztó azt mondta nem kapott értesítést arról, 
hogy szűkítik a fogyasztását, a szolgáltató azt mondta, hogy bizonyítani tudja, hogy kiküldték az 
értesítést az időpontról, hogy mikortól csökkentik a víz mennyiségét. A fogyasztó nem volt otthon, és 
a fogyasztás-szűkítést elvégezték a DRV munkatársai, ami azt jelenti, hogy óránként 1-2 liter víz 
folyik csak. Dühítő, hogy csak akkor lesz újra teljes kapacitású a szolgáltatás, ha a fogyasztó befizeti a 
28.000,- forintos tartozását és a 72.000,- Ft-os díjat. Véleménye szerint, aki - bármilyen okból - nem 
tudta kifizetni a 28.000. Ft hátralékát, annak nem lesz esélye arra, hogy ilyen feltételekkel valaha is 
újra teljes kapacitással tudja igénybe venni az ivóvíz-szolgáltatást. Ez nagyon felháborította, nem 
tetszését elmondta az új vezetőségnek is. 18-án, szombat délelőtt a Tiszta utak Élő Táj Civil szervezet 
szervezésében szemétgyűjtési akció volt, 144 fő részvételével. Megköszönte az iskolának a 
nagyszámú gyerek részvételt, a gyerekeken látszott, hogy nem muszájból jöttek, hanem szívből-
lélekből. Az akció során mintegy 150 zsáknyi szemét gyűlt össze. Véleménye szerint az akció nagyon 
hasznos volt. Úgy értesült, hogy kevesebb volt a szemét a város utcáin, mint tavaly ősszel. Reményét 
fejezte ki, hogy ennek az oka az, hogy a lakók rendben tartják az ingatlanjaik előtt az utcát, még akkor 
is, ha más dobta el a szemetet. A Besnyői út mellett, a Rózsadombi sorompóval szembeni területen 
nagyon nagy mennyiségű szemét gyűlt össze, ami le lett fotózva, jól kivehető, nem pusztaszabolcsi 
címmel adóbevallások és Velencei úti lakos szemete is volt a területen. Probléma ezzel az, hogy nem 
lehet bizonyítani, hogy akiknek a neve és címe szerepel a szemét között, hogy ő vitte oda. Pár évvel 
ezelőtt már próbálkozott ezzel az önkormányzat a Nándori illegális szemétlerakásnál, de akinek a 
szemetét megtalálták, az azt mondta, hogy ő kitette az utcára a zsákot, és valaki szórakozásból elvitte 
onnan, ami véleménye szerint nem igaz. Ezen a napon volt a Napraforgó Klub által hirdetett 
rajzpályázat eredményhirdetése a Petőfi-teremben. Ugyanezen a napon este volt a Harmónia 
Nyugdíjas Egyesület szervezésében kistérségi bál, ahol az adonyi és kulcsi nyugdíjasok nem tudtak 
részt venni, de a többi hat település nyugdíjasai részt vettek. 20-án volt a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság valamint a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság ülése 21-én ülésezett az Oktatási, 
Közművelődési és Sport Bizottság, valamint a Településfejlesztési Bizottság. Ezen a napon részt vett 
Iváncsán a Faluházban a Dunaújvárosi és Adony Kistérségi együttes ülésen, melynek célja az volt, 
hogy a Dunaújvárosi kistérség megismerje az uszodát. 23-án a Kemény Gusztávnéval, Polgármesteri 
Hivatal ügyintézőjével részt vettek a Kistérségi Helyi Védelmi Bizottság ülésén, amelynek témája az 
árvíz, belvíz védelem, és az ezzel kapcsolatos kitelepítések, befogadások voltak. 27-én Mazán Eszter, 
a kistérségi fenntartású szociális intézmény vezetője járt itt, azzal kapcsolatban, hogy a 
Pusztaszabolcson dolgozók az egyéb juttatásokat kisebb mértékben kapják, mint ahogy eddig kapták. 
Korábban munkakörönként, az alapilletmény 30,40,70%-át kapták ruházati költségtérítésként. Mivel 
2009. január 1-jével létre jött a kistérségi fenntartású szociális intézmény, így a kistérség minden 
településén a szociális intézmény dolgozói egyformán kapják az egyéb juttatásokat, így a ruházati 
költségtérítést is. Viszont a volt mikrotérség dolgozói 12.000 Ft-os étkezési hozzájárulást kaptak, míg 
a többi településen dolgozók 6.000,- Forintos étkezési hozzájárulást. Az egyeztetések során ő 
javasolta, hogy legyen egységesen a magasabb összegű étkezési hozzájárulás, de így 
kompromisszumos megoldásként kevesebb lett a ruházati költségtérítés. Megkereste őt két 
Pusztaszabolcson dolgozó hölgy, akik elmondták, hogy így éves szinten 30-40.000,- Ft-tal kevesebb 
ruházati költségtérítést kapnak. Tájékoztatta őket arról, hogy amennyiben a másik kompromisszumos 
megoldás lép életbe, vagyis a magasabb összegű ruházati költségtérítés és a kisebb összegű, 6.000,- 
Ft-os étkezési hozzájárulás, akkor éves szinten 72.000,- Ft-tal kaptak volna kevesebbet. A mai 
kistérségi ülésen felvetődött ez a kérdés, és a jelenleg egységes 30.000,- forintos ruházati 
költségtérítést emeljék fel egységesen 36.000,- Forintra. Ő javasolta, hogy a házi szociális gondozók 
kapjanak egységesen 50.000,- Ft ruházati költségtérítést, amelyre az a döntés született, hogy a 
következő ülésre ezt a Munkaszervezet kidolgozza, és majd az alapján döntenek erről a kérdésről. 28-
án itt járt a RŐDNER képviselője a távfelügyelettel kapcsolatban. 29-én volt a Kistérségi Társulási 
Tanács ülése. 
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Kérte a két ülés közti időszakról készült tájékoztató tudomásulvételét. 
 
Csombók Pál: Elmondta, hogy részt vett a Közép-dunántúli Régió Menetrend Egyeztető Bizottsága 
által összehívott, polgármestereknek és képviselőknek tartott kistérségi menetrend egyeztetésen. Az 
ülésen részt vett a Volán Dunaújvárosi Kirendeltségének vezetője, és a MÁV Zrt. két szakembere. 
Felvetette, hogy aláírás-gyűjtés is volt amiatt, hogy a MÁV Zrt. megszüntette a Pusztaszabolcs és 
Budapest közötti gyorsvonatokat, amire azt a választ kapta, hogy 1 órán belül jár vonat, és a 
személyvonat és a gyorsvonatok között 10-12 perc különbség van, és ezen nem tudnak módosítani. Az 
intercity vonatok továbbra is Sárbogárdon fognak megállni, Pusztaszabolcson pedig nem. A 
Székesfehérvár Pusztaszabolcs vonal felújítása 2009. júliusában megkezdődik, és 80 km/h sebességű 
lesz a pálya, így lényegesen felgyorsul, a mostanihoz képest. A Volán szakembereitől megkérdezte, 
hogy az Adonyból Pusztaszabolcsra járó diákok közlekedését meg lehet-e oldani úgy, hogy a 
Pusztaszabolcs Székesfehérvár közötti autóbusz járat elmegy Adonyig, de ez nem lehetséges, mert az 
más Volán társaság területe, így nem mehet át a járat, ugyanígy az Adony és Dunaújváros közötti 
járatok sem jöhetnek át Pusztaszabolcsig. Az adonyi polgármester megoldja azt a problémát, hogy az 
Adonyi településközponttól 3 km-re lévő állomásra ki tudjanak menni a diákok, mert meg fognak állni 
azok a vonatok, mik idáig nem álltak meg Adonyban, így megoldódik az adonyi diákok bejárása. A 
Középiskola felvetette azt a problémát, hogy 5 perccel előbb érkezzen a 8.05 órakor érkező vonat, de 
ezt nem lehetséges, mert nagy menetrend-borulást okozna. Az illegális szemétlerakással kapcsolatban 
elmondta, hogy, véleménye szerint, ha valaki nem a Vertikál Zrt. zsákjába teszi ki a szemetét az 
utcára, és azt mondja, hogy valaki elvitte tőle, akkor is büntetni kell, mert csak a Vertikál Zrt. 
zsákjában lehet az utcára szemetet kihelyezni. Ha jogilag megalapozott, és van rá az 
Önkormányzatnak rendelete, akkor mindenképp büntessenek ilyen esetekben. A szemétgyűjtési akció 
során azt tapasztalták, hogy sok helyen a levágott fű az árkokban benn maradt, nagyon kevés helyen 
volt kiseperve. 
 
Czöndör Mihály: A költészet napi rendezvénnyel elmondta, hogy nagyon színvonalas volt a műsor. 
Sajnálatát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy József Attila születésnapján a József Attila Közös 
Igazgatású Általános Iskola és Óvoda dolgozói egy kivétellel nem voltak kíváncsiak a műsorra. 
Ugyanígy hiányolta a Középiskola dolgozóit, vagy drámatagozatos diákjait. Véleménye szerint a 
szervezéssel is lehetett gond, de ebbe nem tud belelátni. Sajnálatát fejezte ki a csekély érdeklődés 
miatt. 
 
Paál Huba: Egyetértett Czöndör Mihály képviselővel, abban hogy egy nagyon színvonalas, jól 
felépített, nívós műsort adott a művész. Az iskolában nagyon sok a kötelező mű, ezért hiányolta a 
pedagógusokat és a diákokat. Magyarok vagyunk, véleménye szerint két dolog jellemzi a 
magyarságunkat, ez az irodalom, a költészet és a zene. Sajnálatát fejezte ki a csekély érdeklődés miatt. 
Véleménye szerint nem szervezési okok miatt volt kevés résztvevő, hanem az érdektelenség miatt. 
 
Czompó István: Megadta a szót Czöndör Mihálynénak, a Szabolcs Híradó főszerkesztőjének. 
 
Czöndör Mihályné, a Szabolcs Híradó főszerkesztője: Tájékoztatásul elmondta, hogy Magyarországon 
a statisztikák szerint a lakosság 95%-a verset az érettségije óta nem olvasott. 
 
 
A Képviselő-testület 11 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
102/2009. (IV. 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 
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Kérdések, interpellációk 
 
Ádám László: Több helyről azt az információt hallotta, hogy április 30-án nem lesz áram a városban. 
Megkérdezte, hogy küldött-e az E-on értesítést ezzel kapcsolatban? 
 
Paál Huba: Piac napokon a Sport utca két oldalán végig parkolnak autók, annak ellenére, hogy kinn 
van a megállni tilos tábla. Véleménye szerint ez nagyon balesetveszélyes, mert nehéz észre venni a 
jármű mögül kilépő gyalogosokat. Kérte, hogy a közterület-felügyelő, vagy a rendőrség ebben az 
ügyben intézkedjen. 
 
Csányi Kálmán: Megköszönte a képviselő-testület tagjainak hozzájárulását ahhoz, hogy a testületi ülés 
április 29-ére hívta össze a polgármester. Meghívta a képviselő-testület tagjait a Szabolcs Vezér 
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2009. április 30-án 16 órakor kezdődő ballagására. 
Megkérdezte, hogy mekkora a közkutak kapacitása, illetve készült-e arról felmérés, hogy a közkutak 
használói fizetnek-e a használatért általányt? Személyes megbeszélés alapján el tudja mondani, hogy 
melyik területről kapott ezzel kapcsolatban bejelentést, de úgy gondolta, hogy ez nem nyílt ülésre 
való. Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy az Adonyi Kistérség Civil Stratégiájának 
elkészítése a végéhez érkezett. 2009. május 19-én, szerdán Székesfehérváron a Civil Centrum 
Alapítvány vezetésével, másik három kistérség civilstratégiájával együtt bemutatásra kerül. 
Véleménye szerint ez az elkövetkező 1 évet, 1-3 évet illetve 3-5 évet mutatná be, hogy a civil 
szervezeteknek mit kellene tenni a kistérségen belül, hogy az együttműködések hatékonyabbak 
legyenek. 
 
Kátai György: A költészet napja alkalmából tartott műsorral kapcsolatban elmondta, hogy a 
közszolgálati televízió szépirodalmi műsora mintegy 4-5%-os nézettségű. A költészet iránti érdeklődés 
nem csak Pusztaszabolcson ilyen csekély mértékű. Véleménye szerint, a mai helyzetben nem a 
költészet foglalkoztatja elsősorban a lakosságot. Elmondta még, hogy megkeresték azzal kapcsolatban, 
hogy egyre nagyobb a forgalom Iváncsa felé, és a Rózsadombon lakók gyalogosan csak ezen az úton 
tudnak közlekedni, ami nagyon balesetveszélyes. A problémára az azonnali megoldás lehetetlen, de 
kérte a képviselő-testületet, hogy az elkövetkező évek költségvetésének egyikében a gyalogosjárda 
kiépítésének lehetőségét vegyék figyelembe. 
 
Czompó István: Megadta a szót Sebesi Bélának, a Tiszta Utak, Élő Táj Egyesület vezetőjének. 
 
Sebesi Béla, a Tiszta Utak, Élő Táj Egyesület vezetője: Elmondta, hogy őt érte az a megtiszteltetés, 
hogy a közművelődési-szervezővel kapcsolatos döntés elleni petíciót és a civil szervezetek által 
összegyűjtött 423 db aláírást átnyújtsa a polgármesternek. Kérte a petíció felolvasását. 
 
Czompó István: Felolvasta a petíciót. Idézett a petícióból: „Egyetlen érdemi kifogás vagy elmarasztaló 
vélemény nem hangzott el, a nemmel és tartózkodással szavazó képviselők részéről.” Pontosította 
annyival, hogy az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság ülésén Ádám László képviselő 
megkérdezte, hogy miért nincsenek szakkörök. Csányi Kálmán képviselő megfogalmazta véleményét, 
hogy nem látja azt a különbséget, ami a részmunkaidős és főfoglalkozású közművelődés-szervező 
munkája között van, illetve felvetette, hogy miért csak idén került sor a civil szervezetek vezetőinek az 
összehívására? Véleménye szerint így pontos. 
Azóta viszont már ő is hallotta azt, hogy a nemmel, illetve tartózkodással szavazók azért szavaztak a 
közművelődés-szervező határozatlan idejű alkalmazása ellen, mert a közművelődés-szervező tagja a 
Hit Gyülekezetnek. Ez nem hangzott el sem a bizottsági üléseken, sem a testületi ülésen. 
 
Szajkó János: Ő ezt az indokot két képviselő-társától is hallotta, ezzel neki semmi problémája nincsen 
és kifejtette véleményét azzal kapcsolatban, hogy senkinek semmi köze mások se pártbéli, se vallási, 
se szexuális irányultságához. Nem tudja, hogy lesz-e ezzel kapcsolatban ismételt szavazás és annak mi 
lesz az eredménye, de ezt hajlandó esetlegesen a Munkaügyi Bíróságon is tanúsítani. Egy másik 
képviselő-társa említette, hogy ebben az ügyben benne lehet a Plébános Úr keze. Beszélt a Plébános 
úrral, aki azt mondta, hogy ez az ügy nem érdekli és ezt nem tette szóvá egy képviselőnek sem. 
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Paál Huba: Szíven ütötte a dologhoz való hozzáállás és jellem, az, hogy szembe semmit sem 
mondanak meg, nem kérdeznek meg, az illető háta mögött meg mindent állítanak. Véleménye szerint 
egy képviselőnek vállalni kell a véleményét. Ha valakinek a személyéről állítanak valamit, akkor 
először az illetővel kell tisztázni, szemtől szemben, hogy igaz-e. Nem a háta mögött mindenfélét 
beszélni. Ő megkérdezte, egyik képviselő társától, hogy miért szavazott tartózkodással, amikor a 
közművelődés-szervező véglegesítéséről volt szó. Mire azt a választ kapta, hogy egy megbízható 
embertől hallotta, hogy a Hit Gyülekezetébe jár és a Hit Gyülekezetének találkozóit a Művelődési 
Házban szervezi, és amiatt szavazott tartózkodással, mert ezt nem tudja bizonyítani. Egyik oldalról 
bizonyítottnak véli, hogy Hit Gyülekezetes és ezt szervezi, de másik oldalról nem vélelmezi azt, hogy 
nem így van. Jó lenne, ha a képviselők mernék vállalni a véleményüket, és a személyes konfliktusaikat 
rendeznék. Volt egy ominózus eset, amikor ő kezet fogott minden képviselő-társával, hogy felejtsék el 
a történteket, de ezt már bánja, hogy megtette, mert annak a kézfogásnak a jelentősége mára elolvadt. 
Az elhangzott beszélgetés nem négy szem közt történt, ha kell tanúkkal tudja bizonyítani.  
 
Kátai György: Megkérdezte, hogy miről beszélnek? Ha bebizonyították, hogy a közművelődés 
szervező a Hit Gyülekezetének tagja, akkor rosszabb ember? Akkor alkalmatlan a munkájának 
elvégzésére? A Hit gyülekezete, jelen állás szerint bejegyzett, hivatalos, törvényeken alapuló szervezet 
és így is működik. Ebben az országban nem lehet senkinek semmilyen hátránya azért, mert valamilyen 
jogszerűen működő szervezetnek a tagja. Legalábbis egyelőre. A Magyar Gárda településen való 
megalakulása ellen senkiben nem merült fel semmilyen morális aggály. Most egy legálisan bejegyzett 
szervezet tagjáról van szó, ez dönti el, hogy alkalmas-e a munkájára? Emiatt kell suttogó propagandát 
folytatni? Emiatt kell a véleményeket nem elmondani, hanem összetartva szavazni? Ez mélységesen 
felháborította. Megjegyezte még, hogy véleménye szerint az nem szakmai érv, hogy nem látszik a 
különbség a településen. Ez egy érzés. Ő azt állítja, hogy látszik a településen a közművelődés 
szervező munkája, és máris egy akadémikus vita alakult ki. Véleménye szerint, magánidejében pedig 
mindenki azzal foglalkozik, amivel akar, és ehhez senkinek semmi köze. 
 
Czompó István: Egyetértett Kátai György képviselővel. Elmondta azonban, hogy az is elhangzott, 
hogy a munkahelyén a Hit Gyülekezetének találkozásait szervezte. Véleménye szerint, ha ez 
bizonyíthatóan igaz, akkor ő is azt mondja, hogy a közművelődés-szervezőnek nincs helye ezen a 
poszton. De testületi ülésen nem hangzott el, hogy ez így lett volna. 
 
Sebesi Béla, a Tiszta Utak, Élő Táj Egyesület vezetője: Elmondta, hogy őt a civil szervezet vezetői és 
tagjai azért bízták meg a petíció átadásával, mert véleményük szerint Kiss Kornélia közművelődés-
szervező jól végzi munkáját. Tavaly a képviselő-testület kifogás nélkül elfogadta a közművelődés-
szervező munkájáról készült beszámolót. Megkérdezte, hogy hány képviselő vett részt Kiss Kornélia 
közművelődés-szervező által szervezet programokon? Véleménye szerint talán 3 fő, ami alapján nem 
ítélhetik meg a közművelődés-szervező munkáját. Vagy ha megítélik, akkor indokolják meg. Vagy aki 
nem vesz rész a rendezvényeken, az kérdezze meg a közel 30 civil szervezet vezetőjét, hogy milyen a 
kapcsolatuk a közművelődés-szervezővel, mert egy képviselőnek kötelessége tájékozódni, mielőtt 
döntést hozna. Megkérdezte, hogy a következő pályázati kiírás tervezet miért határozatlant időre szól? 
El kell azon gondolkodni, hogy mi a biztosíték arra, hogy a következő közművelődés-szervező jobban 
fogja végezni a munkáját. Ezzel kapcsolatban két feltevése van: vagy tudni lehet, hogy a következő 
jobb lesz, vagy tudni lehet, hogy ki lesz a következő. Véleménye szerint három hónap próbaidő alatt 
nem fog az kiderülni, hogy alkalmas-e, viszont ott lesz az a lehetőség, hogy a próbaidő lejártával 
megkapja a végleges bizalmat, amit Kiss Kornéliának nem szavazott meg a testület. Persze Kiss 
Kornéliának is ott a lehetőség, hogy pályázzon, de van-e értelme, ha már egyszer leszavazta a testület? 
A kérdéseire magyarázatot kívánt a maga és a civil szervezetek nevében. Kovács Dénes képviselőtől 
megkérdezte, hány rendezvényen vett részt? 
 
Czompó István: Megkérte Sebesi Bélát, a Tiszta Utak, Élő Táj Egyesület vezetőjét, hogy kerülje a 
személyeskedést. Elmondta, hogy egy percben foglalja össze, amennyiben van még kérdeznivalója. 
 
Sebesi Béla, a Tiszta Utak, Élő Táj Egyesület vezetője: Kérte, a képviselők gondolják át döntésüket, és 
várja a válaszokat. 
 
Czompó István: Megadta a szót Czöndör Mihálynénak, a Szabolcs Híradó főszerkesztőjének. 
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Czöndör Mihályné, a Szabolcs Híradó főszerkesztője: A petícióban civil szervezetekről volt szó, 
feltételezése szerint a petícióban van a civil szervezetektől felhatalmazása. Elmondta, hogy ő több 
civil szervezetnek is tagja, de ő nem adott semmiféle meghatalmazást Sebesi Bélának, hogy Kiss 
Kornélia ügyében képviselje azt a civil szervezetet, amiben ő tag. Véleménye szerint a 423 aláírótól 
kapott meghatalmazást, nem pedig civil szervezetektől. Mert abban a civil szervezetben, amelyikben ő 
tag nem született erről döntés, nem szavazták azt meg, hogy Sebesi Béla képviselje a civil 
szervezetüket ebben az ügyben. Egy civil szervezetnek az erőssége az, hogy a döntését a tagok 
közösen, demokratikusan hozzák. Kérte Sebesi Bélát, hogy pontosítsa melyik civil szervezetektől 
kapott felhatalmazást, vagy elfogadja azt is, hogy a 423 aláírótól kapta a felhatalmazást, akik a petíciót 
aláírásukkal ellátták. 
 
Sebesi Béla, a Tiszta Utak, Élő Táj Egyesület vezetője: A kezdeményezés nem tőle származik, ő csak 
képviseli a civil szervezeteket. A civil szervezetek találkozóján ez a kérdés már felvetődött, ott ezt 
eldöntötték. A civil szervezeteknek nagy ereje van. Véleménye szerint ehhez nem kell a civil 
szervezettől felhatalmazás. 
 
Czöndör Mihályné, a Szabolcs Híradó főszerkesztője: Véleménye szerint szükséges a civil szervezet 
meghatalmazása. 
 
Czompó István: Véleménye szerint ez akadémikus vita. Tény az, hogy több, mint 400 aláírás van, 
valószínűleg civil szervezet írásos beleegyezése nélkül, mert az nincs hozzá csatolva a petícióhoz. 
A kérdésekkel kapcsolatba elmondta, hogy az áramszünetről nem értesült. Megkérdezte Ármai Gyula, 
közterület-felügyelőt, hogy értesítette-e a szolgáltató a Polgármesteri Hivatalt arról, hogy április 30-án 
áramszünet lesz a településen? 
 
Ármai Gyula, közterület-felügyelő: Tájékoztatásul elmondta, hogy felhívta a szolgáltatót, akitől azt a 
tájékoztatás kapta, hogy április 30-án a Szabolcs liget 42-49-ben, és május 5-én a Szilágyi, Széchenyi 
és Iskola utca bizonyos szakaszain lesz áramszünet, sajnálatos azonban, hogy az Önkormányzat erről 
nem kapott semmilyen tájékoztatást. 
 
Czompó István: Véleménye szerint egy nemtetszést kifejező levelet mindenképp kell írni az E-onnak. 
Elmondta még, hogy hallomásból arról is értesült, hogy április 30-án vízszolgáltatás sem lesz a 
településen, telefonon beszélt a DRV-Zrt-vel, és a szolgáltató nem tervez a településen a közeljövőben 
ivóvízszolgáltatás-szüneteltetést. Paál Huba felvetésével kapcsolatban egyetértett azzal, hogy az 
útmentén parkoló autók, illetve az autók közül kilépő gyalogosok balesetet okozhatnak, volt már, hogy 
a rendőrök e miatt büntették az ott parkoló autósokat. A képviselő felvetését jelezni fogja a 
rendőrségnek. Csányi Kálmán közkutakkal kapcsolatos kérdésére elmondta, hogy nem tudja mekkora 
a kapacitása a közkutaknak. Valószínűleg nem minden fogyasztó fizeti az általányt a közkutak 
használatáért. Megköszönte a civil szervezeti stratégiával kapcsolatos tájékoztatást. A költészet napja 
alkalmából tartott műsorral kapcsolatban elmondta, hogy őt nem az országos érdeklődés százaléka 
zavarta, hanem az, hogy a helyben lakó értelmiségi réteghez tartozók felét sem érdekli egy ilyen fajta 
műsor. Az Iváncsai út menti járda kérdésével egyetértett, a probléma, hogy az út jobboldala a MÁV 
Zrt. tulajdona, a baloldalon pedig csak az árok lefedésével lehetne járdát kialakítani, meg kell próbálni 
megoldani ezt a kérdést, de előtte terveztetni kell. Megadta a szót Kiss Kornélia, közművelődés-
szervezőnek. 
 
Kiss Kornélia, közművelődés-szervező: Elmondta, hogy idáig úgy gondolta, hogy Magyarországon 
vallásszabadság van, és nem az alapján döntenek egy állás betöltéséről, hogy ki milyen felekezethez 
tartozik, vagy milyen vallási közösségbe jár. Visszautasította azokat a vádakat, hogy a Hit 
Gyülekezetével kapcsolatos szervezőmunkát folytatott volna a munkahelyén. Véleménye szerint 
magánbeszélgetéseiben arról és azzal beszélget, amiről akar. 
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Czompó István: A 423 aláírással ellátott petícióban azt kérték, hogy a képviselő-testület vonja vissza a 
márciusi döntését. Ezért a petíció alapján javasolta, hogy a képviselő-testület szavazzon arról, hogy 
„Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kiss Kornélia 
közművelődés-szervező (7000 Sárbogárd, Tüzér utca 13.) határozott idejű közalkalmazotti 
jogviszonyát 2009. június 18-tól határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonnyá alakítja át.” 
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. Elrendelte a név szerint szavazást. 
 
A Képviselő-testület név szerinti szavazással (jegyzőkönyv mellékelve) 5 igen, 6 nem szavazattal és 
1 tartózkodással a javaslatot elutasította: 
 
103/2009. (IV. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint Kiss 
Kornélia közművelődés-szervező határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyát 2009. június 18-ától 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonnyá alakítja át. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
(Czompó István 17.35 órakor szünetet rendelt el.) 
 
(17.47 órakor a képviselő-testület az 1. napirendi pont tárgyalásával folytatódott.) 
 
Czompó István: Megadta a szót Paál Huba képviselőnek. 
 
Paál Huba: A napirendek tárgyalása előtt, elmondta, hogy bízott abban, hogy a képviselő társaiban 
megszólal a lelkiismeret, a józan gondolkodás és a jellemesség Nem indokolták meg a nemmel 
válaszolás okát, illetve továbbra is az a stílus és módszer folytatódik, ami korábban volt. Ezt az 
erkölcsi értékítéletével nem tudta összeegyeztetni, ezért bejelentette, hogy az „Együtt 
Pusztaszabolcsért” nevű társaságban lévő tagságát megszünteti, az együttessel mindenféle kapcsolatát 
megszünteti. 
 
Csányi Kálmán: Tájékoztatásul elmondta, hogy április elején megrendezett Fejér Megyei 
Diáknapokon a Középiskola tanulói második helyezést értek el. 
 
Czompó István: Gratulált az elért eredményért. 
 
 

Napirend 1. pontja 
 Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolója 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztést mind a négy Bizottság tárgyalta, és a bizottságok 
javasolták a 2008. évi költségvetési beszámolójáról szóló rendelet-tervezet szövegének elfogadását és 
a rendelet megalkotását. 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
104/2009. (IV. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2008. évi költségvetési 
beszámolójáról szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
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A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: 
 
8/2009. (IV. 30.) Kt. számú rendelet  
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2008. évi költségvetési 
beszámolójáró szóló rendeletét megalkotja. 
 
 

Napirend 2. pontja 
 A 2008. évi kompetenciamérés eredményei az általános iskolában 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság és az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság tárgyalta. A bizottságok 
javasolták az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
105/2009. (IV. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az önkormányzati fenntartású 
általános iskola 2008. évi országos kompetenciamérési eredményeit.  
A fenntartó felkéri a József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, 
Mátyás király u. 14) vezetőit és dolgozóit, hogy az elmúlt évek javuló oktatási tendenciáját erősítsék 
meg a jelenleg hatályos szabályzatok segítségével. 
 
Felelős: Kocsis József igazgató 
Határidő: azonnal 
 
 

Napirend 3. pontja  
Közművelődés szervezői álláshely betöltése 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és az Oktatási, 
Közművelődési és Sport Bizottság tárgyalta. Az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság javasolta 
az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. A Pénzügyi és Igazgatási Bizottság nem javasolta 
az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását, fenntartja a bizottság korábbi ülésen hozott 
határozatát. Elmondta, hogy 10 éves polgármestersége alatt most történik meg először, hogy az általa 
aláírt határozati javaslatot nem fogja megszavazni, ennek az oka, hogy nem ért vele egyet, de a 
márciusi ülésen a képviselő-testületi döntés értelmében el kellett készítenie az előterjesztést. 
 
Szajkó János: Egyetértett Czompó István véleményével. Véleménye szerint várhatóan munkaügyi per 
is lehet az ügyből, ami sokba fog kerülni az Önkormányzatnak, nem tudja, azt ki fogja megfizetni. 
Javasolta, hogy az előterjesztés tárgyalását vegye le a testület a napirendről.  
 
Csombók Pál: A napirendi pontok tárgyalása előtt felmerült, hogy az álláshirdetés határozatlan időre 
szól. Megkérdezte, hogy a pályázati kiírás miért határozatlan időre van kiírva? 
 
Vezér Ákos: Képviselő-testületi döntés függvénye a kiírás, bizonyos feltételekkel lehet határidőre is 
kiírni a pályázatot. 
 
Czompó István: Véleménye az, hogy ha nem gyesen vagy tartósan betegségben lévő helyettesítésére 
írják ki a pályázatot, akkor nincs, ami indokolná azt, hogy határozott időre szóljon a kiírás. Négy évvel 
ezelőtt volt már pályázati kiírás, akkor a rengeteg jelentkező közül senki sem felelt meg a 
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feltételeknek, legutoljára, pedig egy ember felet meg. A határozatlan idejű kiírásra valószínűleg olyan 
közművelődés-szervező is jelentkezni fog, aki nem ugródeszkának kívánja használni a Pusztaszabolcs 
Város Önkormányzat közművelődés-szervezői álláshelyét. Illetve, ha valakinek határozatlan idejű 
kinevezése van máshol, az nem fogja megpályázni a határozott időre szóló pályázati kiírást. Szajkó 
János képviselő felvetésével kapcsolatban elmondta, hogy nem tudja, hogy munkaügyi per lesz-e, s 
annak mi lesz az eredménye. Véleménye szerint, ismerve a képviselő-testület véleményét, felesleges 
szavazni arról, hogy vegyék le az előterjesztést a napirendről.  
 
Szajkó János: Visszavonta javaslatát. 
 
Czöndör Mihály: Emlékezete szerint a jelenlegi közművelődés-szervezői álláshely is határozatlan 
idejűnek lett meghirdetve, három hónapos próbaidővel, csak aggályok merültek fel, emiatt döntött a 
képviselő-testület arról, hogy határozott időre, két évre szóljon a kinevezés. 
 
Czompó István: Ez így volt. 
 
Csombók Pál: Elmondta, hogy ezekkel az indokokkal el tudja fogadni a határozatlan időre szóló 
pályázati kiírást. 
 
Czompó István: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. Elrendelte a név szerint 
szavazást. 
 
A Képviselő-testület név szerinti szavazással (jegyzőkönyv mellékelve) 5 igen, 5 nem szavazattal és 
2 tartózkodással a javaslatot elutasította: 
 
 
106/2009. (IV. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint 
hirdesse meg az önkormányzat a közművelődés-szervezői álláshelyet. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Czompó István: Megkérdezte Vezér Ákos jegyzőt, hogyan kell értelmezni a képviselő-testület 
döntését? 
 
Vezér Ákos: A képviselő-testület döntésének értelmében, a közművelődés-szervezői álláshely nem 
kerül kiírásra. 
 
Czompó István: Megkérdezte, hogy a következő ülésen újra beterjessze az előterjesztést? Ebben az 
esetben hogyan kell értelmezni a döntéseket, mert a testület egyszer arról határozat, hogy 2009. június 
18-ától nem foglalkoztatja tovább a közművelődés-szervezőt, illetve van egy olyan határozat, hogy az 
álláshely nem kerül kiírásra. 
 
Vezér Ákos: Nincs közművelődés-szervező 2009. június 18-ától, mert a korábbi megbízása 
megszűnik, és pályázatot sem írnak ki az állásra. 
 
Kátai György: Javasolta, hogy a képviselő-testület szavazzon arról, hogy Kiss Kornélia 
közművelődés-szervező közalkalmazotti jogviszonyát határozott időre, 2 évvel meghosszabbítja. 
 
Czompó István: A márciusi ülésen erről már szavazott a testület, de ezt a javaslatot is elutasította. 
 
Csányi Kálmán: Megkérdezte, hogy határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyt meg lehet-e 
hosszabbítani határozott idejű jogviszonnyal? 
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Czompó István: Felkérte a jegyzőt, hogy a következő ülésre tisztázza a helyzetet azzal kapcsolatban, 
hogy meg lehet-e határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyt határozott idejű jogviszonnyal 
hosszabbítani. 
 
Kátai György: Visszavonta javaslatát. 
 
 

Napirend 4. pontja 
 Pusztaszabolcs Város Önkormányzat intézményei közfeladat ellátás 

módjának felülvizsgálata, és az alapító okiratok módosítása 
 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző  
 
Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és az Oktatási, 
Közművelődési és Sport Bizottság tárgyalta, és a bizottságok javasolták az előterjesztés határozati 
javaslatainak elfogadását. Illetve a bizottságok javasolták, hogy a József Attila Közös Igazgatású 
Általános Iskola és Óvoda Alapító okirata egészüljön ki az intézmény rövidített nevével: 
Pusztaszabolcsi Iskola és Óvoda. 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
107/2009. (IV. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta a Polgármesteri Hivatal (2490 
Pusztaszabolcs, Velencei út 2.) közfeladat ellátás módját és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 9. § (4) bek., valamint a költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. 
törvényben foglaltaknak megfelelően az alábbi módosításokkal egységes szerkezetű alapító okiratot 
hagy jóvá, ezzel egyidejűleg visszavonja a korábbi 14/1999.(II. 1.) Kt. számú határozatával 
jóváhagyott alapító okiratát. Az új alapító okirat 2009. június 1-jén lép hatályba. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására. 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen a módosított okirat határidőben történő 
megküldéséről a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság Államháztartási 
irodája felé. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
 Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
108/2009. (IV. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta a Könyvtár és Művelődési Ház 
(2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 12.) közfeladat ellátás módját és a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bek., valamint a költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi 
CV. törvényben foglaltaknak megfelelően az alábbi módosításokkal egységes szerkezetű alapító 
okiratot hagy jóvá, ezzel egyidejűleg visszavonja a korábbi 401/2003.(X. 30.) Kt. számú határozatával 
jóváhagyott alapító okiratát. Az új alapító okirat 2009. június 1-jén lép hatályba. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására. 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen a módosított okirat határidőben történő 
megküldéséről a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság Államháztartási 
irodája felé. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
 Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
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Czompó István: Elmondta, hogy az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság javasolta, hogy a 
József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda Alapító okirata egészüljön ki a 
következőkkel: „A Képviselő-testület kérje fel az intézmény vezetőjét, hogy intézkedjen a módosított 
alapító okirat KIR rendszerbe határidőben történő továbbításáról. Az Alapító okirat 1. pontja 
egészüljön ki az intézmény rövidített nevével: „Rövidített neve: Pusztaszabolcsi Iskola és Óvoda.” A 
rövidített névvel egyetértett, de véleménye szerint, ami törvényi kötelezettségeket az intézménynek, 
azt ne írják bele a határozatba. 
 
Csányi Kálmán: Az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság javasolta az intézmény Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítását is. 
 
Czompó István: Az intézmény vezetőjének ez is törvényi kötelezettsége. A József Attila Közös 
Igazgatású Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a 
képviselő-testület a májusi testületi ülésen tárgyalni fogja. Véleménye szerint a törvény által 
meghatározott kötelezettséget ne sorolják fel, de az intézmény rövidített neve szerepeljen az Alapító 
okiratban. 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
109/2009. (IV. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta a József Attila Közös 
Igazgatású Általános Iskola és Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14.) közfeladat ellátás 
módját és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bek., a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bek., valamint a költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi 
CV. törvényben foglaltaknak megfelelően egységes szerkezetű alapító okiratot hagy jóvá az 
előterjesztés szerint, az alábbi kiegészítéssel: 

-  az Alapító okirat 1. pontja kiegészül az intézmény rövidített nevével: „Rövidített neve: 
Pusztaszabolcsi Iskola és Óvoda”.  

Ezzel egyidejűleg visszavonja a korábbi 147/2008.(IV. 24.) Kt. számú határozatával jóváhagyott 
alapító okiratát. Az új alapító okirat 2009. június 1-jén lép hatályba. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására. 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen a módosított okirat határidőben történő 
megküldéséről a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság Államháztartási 
irodája felé. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
 Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 

Napirend 5. pontja  
 A járdák hosszáról és állapotáról, valamint kerékpárral 

biztonságosan járható útszakaszokról készült felmérés 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Az előterjesztés a Településfejlesztési Bizottság nem képviselő tagjának munkaterv 
javaslata alapján került a munkatervbe, ami szerint az áprilisi testületi ülésen kerül napirendre az 
előterjesztés. Elmondta, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a 
Településfejlesztési Bizottság tárgyalta, és a bizottságok javasolták az előterjesztés határozati 
javaslatainak elfogadását, a Településfejlesztési Bizottság kiegészítette azzal a határozati javaslatot, 
hogy a képviselő-testület fejezze ki köszönetét Ármai Gyula, közterület-felügyelőnek, a járdák 
hosszáról és állapotáról, valamint a kerékpárral biztonságosan járható útszakaszokról készített alapos 
felmérésért. Kérte a következő évi költségvetés-tervezésnél vegye figyelembe a képviselő-testület a 
napirenddel kapcsolatos döntését. 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát, a Településfejlesztési Bizottság 
kiegészítésével. 
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A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
110/2009. (IV. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a közterület-felügyelő járdák 
hosszáról és állapotáról, valamint a kerékpárral biztonságosan járható útszakaszokról készült 
felmérést. Amennyiben településünkön járda építésére, vagy felújításra kerül sor, figyelembe veszi a 
felmérésben leírtakat. 
A képviselő-testület köszönetét fejezze ki Ármai Gyula közterület-felügyelőnek, a járdák hosszáról és 
állapotáról, valamint a kerékpárral biztonságosan járható útszakaszokról készített alapos felmérésért. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: folyamatos 
 

Napirend 6. pontja  
 Adózás és adóhátralékok alakulása 2008. évben 
 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
 
Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság tárgyalta és 
javasolta a beszámoló elfogadást, de a bizottság magasnak tartotta a gépjárműadó hátralék összegét, 
ezért ennek okáról magyarázatot kért. Megkérdezte Vezér Ákos jegyzőt, hogy kiegészíti-e az 
előterjesztést. 
 
Vezér Ákos: Elmondta, hogy az előterjesztés kitér az összes beszedett pénzösszegre, függetlenül attól, 
hogy az az önkormányzatot illeti meg vagy sem. Illetve külön kitér a helyi adókra. Megjegyezte, hogy 
a helyi adóhátralékok aránya csökken, elsősorban a csatorna közműfejlesztési hátralékok összegének 
további csökkenése miatt. A két notórius nem fizető, a Hidrakom Kft. és Agg József hátralékának 
behajtása nem járt sikerrel. Hozzátette, hogy az előterjesztés tartalmaz egy táblázatot a legnagyobb 
adófizetőkről, ami az előző évekhez képest kibővült a Stadler Magyarország Kft.-vel. A Lédem 2000. 
Kft. jelentősen megnövelte az iparűzési adó befizetését, mert az eljárásokban a Hivatal segítette a 
munkájukat. Az anyacég Gyöngyösön van, megoszthatták volna másképp is az adófizetésüket, de 
tekintettel a Hivatal segítő közreműködésére, az Önkormányzat szempontjából nagyon kedvezően 
osztották meg az iparűzési adófizetésüket. Bizakodását fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy ez a 
további években is így marad. Bővült az adóalanyok köre a MÁV Cargo Zrt.-vel, ami ellentétben a 
MÁV személyszállítással foglalkozó cégével, nem adómentes tevékenységet folytat. Az iparűzési adó 
növekedése generálta a közel 30%-os adónövekedést. A tendencia nagyon jó, de a gazdasági válság 
hatására nem valószínű, hogy ez 2009-ben is megmarad. A költségvetésben is kevesebb adóbevétel 
került betervezésre. 
A gépjárműadó hátralékok alakulásáról- a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság kérésének megfelelően- 
készült egy kimutatás. A kimutatás tartalmazza a folyó évi hátralékok és éven túli hátralékok elmúlt 
évekbeli alakulását. Az éven túli hátralék arányaiban nem növekedett. 2008-ban volt egy kis 
csökkenés. A táblázatból úgy lehet kikövetkeztetni, hogy a behajtási tevékenység eredményes, hogy az 
előző évi összes hátralék sorban szereplő összeget a következő év éven túli hátralék sorával kell 
összehasonlítani, amelyből látszik, hogy 50-60%-kal csökken két év viszonylatában a hátralék. Az 
éven túli tartozások esetében meg van az a lehetőség, hogy az adóhatóság kivonja a gépjárművet a 
forgalomból. Ezt az adóhatóság minden esetben megteszi. Az 5 éven túli tartozások törlésre kerülnek, 
ezek éves szinten mintegy 100.000-200.000,- Ft-ot tesznek ki. 
Ezek a jellegű adatokat más települések hasonló kimutatásával nem tudták összehasonlítani, mert nem 
minden település készíti el ezt a fajta kimutatást, ezért - ismerve Pusztaszabolcs szociális helyzetét -, 
nem lehet azt megmondani, hogy az adóhátralékok alakulás más településekhez képest jó-e, de 
szerinte megfelelő. 
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Tüke László: Amikor a CBA érdeklődése felmerült Pusztaszabolcs iránt, a helyi vállalkozók egy része 
erődemonstrációt tartott a testületi ülésen. Véleménye szerint utána kell nézni, hogy a helyi kisboltok 
mennyi iparűzési adót fizetnek, és összehasonlítani azzal az iparűzési adóval, amit feltételezhetően a 
CBA fog fizetni. Mindenképp érdekes lehet ez az adóbevételek szempontjából. 
 
Czompó István: Véleménye szerint ezt nem lehet előre meghatározni, de egy-két éves CBA jelenlét 
után teljesen pontosan ki lehet mutatni az iparűzési adó alakulását. A helyi vállalkozók valószínűleg 
attól nem lennének boldogabbak, ha kimutatná az Önkormányzat, hogy például háromszor annyi 
iparűzési adót fizet a CBA, mint a kis vállalkozók együttesen. Ellenérdekeltséggel kapcsolatos 
probléma adódott már a településen néhány évvel ezelőtt abból, hogy a piacon őstermelő is árulta 
ugyanazt a terméket, mint amit a boltban is meg lehetet vásárolni. Az üzlet vezetőjének azzal érvelt, 
hogy a kigyűjtött napi iparűzési adó alapján, a nem pusztaszabolcsi őstermelő többet fizetett, mint az 
adott üzlet. 
 
Szajkó János: Az erődemonstrációban résztvevő üzlet tulajdonosok között volt olyan vállalkozó, 
akinek a vállalkozása nem Pusztaszabolcsra, hanem máshová van bejelentve. 
 
Kátai György: Véleménye szerint a településnek van egy vásárló ereje, ami valószínűleg meg fog 
oszlani a CBA és a kisboltok forgalmán, emiatt amennyivel nőni fog a CBA iparűzési adó befizetése, 
annyival csökkeni fog a kisüzletek befizetése. Azonban két dolog miatt véleménye szerint mégis nőni 
fog az iparűzési adóbevétel, az az, hogy CBA-nak fegyelmezettebb a számlaadása, illetve lesz egy 
vonzereje, más településekről is átjönnek vásárolni településünkre. 
 
Paál Huba: Megköszönte a gépjárműadó hátralékok alakulásáról készült táblázatot. 
 
Vezér Ákos: Tájékoztatásul elmondta, hogy a legtöbb iparűzési adót fizető üzlet befizetése körülbelül 
300.000,- Ft, van kereskedelmi egység, ami 70-80.000,- Ft, a többség 20.000,-Ft körüli iparűzési adót 
fizet. Véleménye szerint a CBA esetében az iparűzési adó befizetése ennek többszöröse lehet, de az 
iparűzési adó befizetési kötelezettségüket többféle módon oszthatják fel. 
 
Czompó István: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
111/2009. (IV. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi adózás és az adóhátralékok 
alakulásáról készült beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
 

Napirend 7. pontja 
 Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérhátraléka 
 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
 
Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság tárgyalta, a 
Településfejlesztési Bizottság és a Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta, és a bizottságok 
javasolták az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. Megkérdezte Vezér Ákos jegyzőt, hogy 
kiegészíti-e az előterjesztést? 
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Vezér Ákos: Kiegészítésül elmondta, hogy pár ével ezelőtt a Számvevőszék kifogásolta, hogy 
tájékoztatni kell a testületet az önkormányzati lakások lakbérhátralékáról, lakbérbevételeiről. A 
korábbról felgyülemlett tartozások behajtását akkor megkezdték, jelenleg ez az összeg a tizedére 
csökkent. Évekkel ezelőtt az önkormányzatnak veszteséges volt az önkormányzati lakások 
üzemeltetése. Ez a tendencia mára megfordult, a felújításokkal, cserékkel együttesen ez az összeg 
nullszaldós. 
 
Czompó István: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
112/2009. (IV. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások 
lakbérhátralékáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 

Napirend 8. pontja  
 Javaslat önkormányzati ingatlan csatorna rákötésére 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság tárgyalta, a 
Településfejlesztési Bizottság és a Szociális és Egészségügyi 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: 
 
113/2009. (IV. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő 
Pusztaszabolcs, Magyar u. 6. sz. alatti intézményépület csatornarákötését, a viziközmű fejlesztési 
alszámlán lévő összeg terhére elvégezteti. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a munka elvégzését, árajánlata alapján 
397.000,-Ft + ÁFA összegért rendelje meg a NOBLE Kft-től. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2009. június 30. 
 
 
(18.37 órakor Csányi Kálmán távozott, a létszám 11 fő.) 
 
 
Napirend 9. pontja  

Javaslat a felsőcikolai ivóvízellátásra vonatkozó határozat módosítására 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Ismertette az előterjesztést.  
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Vezér Ákos: Pontosította az előterjesztést annyival, hogy a 418/2008 (XI. 27.) Kt számú határozat 
alapján, a költségvetési rendeletben 500.000,- Ft előirányzat szerepel a felsőcikolai lakosságot ellátó 
ivóvízhálózat térítésmentes átvételét megelőzően a szükséges átalakítási munkákra, ezért az 
előirányzatot kell megemelni 38.000,- Ft-tal.  
 
(18.39 órakor Csányi Kálmán megérkezett, a létszám 12 fő.) 
 
Czompó István: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát, Vezér Ákos jegyző 
módosításával. 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
114/2009. (IV. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 418/2008. (IX. 27.) Kt. számú határozatát a 
következők szerint módosítja: 
A Pusztaszabolcs Város Önkormányzat az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 
4/2009.(II.27.) Kt. számú rendeletének 5.számú mellékletében, a „Pusztaszabolcs Város 
Önkormányzat 2009. évi felújítási és fejlesztési kiadásai feladatonként/célonként”, a Felsőcikolai 
ivóvízhálózat átalakítása 500.000,- Ft előirányzatát megemeli 38.000,- Ft-tal a költségvetési tartalék 
terhére. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását terjessze be.  
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Napirend 10. pontja  

Javaslat illegálisan elhelyezet hulladék elszállítására 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Ismertette az előterjesztést. Tájékoztatásul elmondta, hogy az illegális 
hulladéklerakók felszámolására kiírásra került egy pályázat, 86 millió Forint kerettel, amelyen 
maximum 3 millió forintig pályázhatnak önkormányzatok. A pályázaton kizárólag önkormányzati 
területen lévő hulladék felszámolására lehet pályázni. Amennyiben az önkormányzat 1 millió forintot 
megpályáz és megnyer, akkor 20% önrésszel kell rendelkezni, amelynek 25%-át készpénzben, a 75%-
át társadalmi munkában is lehet biztosítani. A Nándor majori út menti és a besnyői úttól balra, az 
északi vasúti sorompóval szemben, a szántóföldek végében lerakott szemét a DÉLSZOLG Kft. 
képviselője által felmérésre kerül. A lerakott szemét körülbelül 40 m3, melyet bruttó 168.000,- Ft-ért 
lehetne elszállítatni. Vagy elszállítatja az Önkormányzat saját költségén, vagy erre az összegre 
pályázhat. Javasolta az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
115/2009. (IV. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nándor major melletti, 092/2. hrsz-ú, 
önkormányzati tulajdoni út mentén, valamint a besnyői úttól balra, az északi vasúti sorompóval 
szemben, a szántóföldek végében ismeretlen személyek által, illegálisan lerakott kommunális hulladék 
elszállítását, a költségvetési tartalék terhére elvégezteti. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, bízza meg a DÉLSZOLG Kft.-t (2457 Adony, 
Dózsa Gy. út 64.), hogy árajánlatat alapján bruttó 168.000,- Ft összegért végezze el a hulladék 
elszállítását, és engedélyezett hulladéklerakón történő elhelyezését. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés módosítását terjessze be. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2009. június 15. 
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18.47 órakor a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. 
 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 

Czompó István 
polgármester 

 
 
 
 
 

Vezér Ákos 
jegyző 

Szőke Erzsébet Tüke László 
jegyzőkönyv-hitelesítők 

 
 


