Ikt.szám: 71-8/2009.

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2009. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉNEK

JEGYZŐKÖNYVE

HATÁROZATOK SZÁMA:
120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
127, 128, 129, 130, 131, 132, 133,
134, 135, 136, 137, 138, 139, 140,
141, 142/2009.(V. 28.)
RENDELET SZÁMA:
9/2009. (V. 29.)
10/2009. (V. 29.)

2

Jegyzőkönyv

Készült Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2009. május 28-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, Czöndör Mihály, Csányi Kálmán, Filotás József, Kátai György,
Kovács Dénes, Paál Huba, Szajkó János, Szőke Erzsébet, Tüke László – képviselők

Meghívottak:

Vezér Ákos
Kocsis József
Kiss Kornélia
Adorjánné Bozsódi Irén
Hajdó Györgyné
Wasserné Ősi Márta
Ármai Gyula
Sterné Kenyér Mariann

jegyző
József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és
Óvoda igazgatója
közművelődés-szervező
családgondozó
Alba Caritas Hungarica Psz-i Csoportjának vezetője
Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője
közterület-felügyelő
jegyzőkönyvvezető

Czompó István: Köszöntötte a megjelenteket, az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes, mivel 14 képviselőből 11 fő megjelent. Elmondta, hogy Zsuffa Tünde képviselő
jelezte távolmaradását, Tüke László képviselő kését jelzett. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta
Csombók Pál és Jakus János képviselőket.
A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
120/2009. (V. 28.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Csombók Pál és Jakus János
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
Czompó István: Ismertette napirend-tervezetét. Javasolta, hogy a meghívóban szereplő 14 napirend
pont után, 15. napirendi pontként a „Közbeszerzés témájú állásfoglalás kérése”, 16. napirendi pontként
a „Heitz Élfurnér Művek hirdetésére vonatkozó határozat módosítása” 17. napirendi pontként „Az
önkormányzat felülvizsgált alapító okiratainak módosítása” című előterjesztést tárgyalják. Így a zárt
ülés 15-16 napirendi pontjai 18-19. napirendi pontra változnak.
A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
121/2009. (V. 28.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg:
Napirendek előtt:
- Tájékoztató a két ülés közti eseményekről
- Kérdések, interpellációk
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Napirend 1. pontja
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008. évi ellátásának
átfogó értékelése
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 2. pontja
A családgondozói feladatok 2008. évi ellátásának átfogó értékelése
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 3. pontja
A Pusztaszabolcsi Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési
Szabályzatának jóváhagyása
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 4. pontja
A Pusztaszabolcsi Iskola és Óvoda minőségirányítási
programjának elfogadása
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 5. pontja
A Pusztaszabolcsi Iskola és Óvoda Házirendjének jóváhagyása
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 6. pontja
A Pusztaszabolcsi Iskola és Óvoda pedagógiai programja
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 7. pontja
Tájékoztató a 2009. évi Életmód és Szenvedélyek Napja előkészületeiről
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 8. pontja
Tájékoztató a Szabolcs Napok előkészületeiről
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 9. pontja
Javaslat „Az önkormányzat vagyonáról, az önkormányzati vagyonkezelés
és hasznosítás szabályairól és a vagyonfenntartás-fejlesztés (beruházás)
szabályairól” szóló 6/1994. (V.1.) Kt. számú rendelet módosítására
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 10. pontja
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési
rendeletének módosítása
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 11. pontja
Közművelődés-szervezői álláshely betöltése
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 12. pontja
A polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 13. pontja
Mentesség kérése a Zrínyi Miklós utcai forgalomkorlátozás alól
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 14. pontja
Agárdi Pop Stranddal való együttműködés
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 15. pontja
Közbeszerzés témájú állásfoglalás kérése
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 16. pontja
Heitz Élfurnér Művek hirdetésére vonatkozó határozat módosítása
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 17. pontja
Az önkormányzat felülvizsgált alapító okiratainak módosítása
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző
Zárt ülés
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Napirend 18. pontja
Javaslattétel elismerő címekre
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 19. pontja
Polgármester szabadságának jóváhagyása
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: Az elmúlt testületi ülések döntésének értelmében Kiss Kornélia közművelődésszervező 2009. június 18-ával nem dolgozik tovább a településen. Megköszönte a maga és Kiss
Kornéliát támogató képviselők nevében a közművelődés-szervező eddigi munkáját, jó egészséget és
sikeres munkavégzést kívánt.
Kiss Kornélia: Megköszönte polgármester és a képviselőknek az eddigi együttműködést. Elmondta,
hogy örül annak, hogy az elmúlt időszakban a várost szolgálhatta, és sajnálatát fejezte ki, amiért el kell
mennie. De a döntést tudomásul vette.
Czompó István: Május elsején volta a retró majális. Megköszönte a szervezőknek a programot. A
műsor előtt felmerültek bizonyos aggályok azzal kapcsolatban, hogy politikai rendezvény lesz, de
véleménye szerint a rendezvénynek semmilyen politikai felhangja nem volt. Az a több száz ember, aki
kilátogatott erre a rendezvényre, mindenki találhatott számára kellemes programot. Május 4-én
tisztították a Cikolai víztornyot, és valamilyen oknál fogva a puszta egy részén nem volt megfelelő
víznyomás. A DRV szakemberei segítségével megoldódott a vízprobléma, de valami miatt a megelőző
napi 300 m3 átlagfogyasztás helyett 700 m3 víz fogyott naponta. Ez nagy probléma, mert a fogyasztott
víz mennyiség után fizet az önkormányzat. Hamarosan átadásra kerül - a testületi döntésnek
megfelelően - az ivóvízhálózat szétválasztása, és akkor ki lehet írni az üzemeltetői pályázatot. 5-én
Kocsis József tájékoztatta arról, hogy az Ökoiskola pályázat nyert, melyhez gratulált. A Kompetencia
alapú oktatás pályázat 38 millió forintot nyert. Elmondta, hogy a probléma ezzel a pályázattal, hogy
kb: 25 millió forintot az önkormányzatnak meg kell finanszírozni, és az elszámolást csak 2010
szeptemberétől lehet benyújtani. 6-án volt az Arany János út műszaki átadása. Megalakult a Jobbik
Magyarország Pusztaszabolcsi csoportja (vezető: Versné Makovek Zsuzsanna) 7-én volt a Mezőföldi
Híd Térségfejlesztő Egyesület ülése. 11-én reggelre ellopták a Tanácsadó kukáját. 15-én volt a
Polgárőrség közgyűlése. 18-án ülésezett a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, a Szociális és
Egészségügyi Bizottság és az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság. 20-án ülésezett a
Településfejlesztési Bizottság. Ezen a napon volt képviselő-testületi rendkívüli ülése. 21-én értesült
arról, hogy a staufenbergi csereüdülésre adott pályázat 3.868,- EU-t nyert. 22-én reggelre a parkból
elloptak 27 darab virágot, ami pótolva lett. 23-án volt a 4 évszak Marathon és gyermek futóverseny.
25-én 22 fővel elindult a közmunka program. Dolgoznak az idősek otthonában, az oktatási-nevelési
intézményben, a Styx Kft-nél és a Polgármesteri Hivatalnál. 21-én tájékoztatás érkezett arról, hogy a
pályázaton nyert kisbusz elszámolása nem jó, mert a nettó érték 96.333,- Ft-tal meghaladja a 8 millió
forintos közbeszerzési értékhatárt. A hiba oka az volt, hogy a testület által elfogatott nettó érték jó
volt, de az árajánlatban szerepelt az is, hogy a bruttó érték tartalmazza a regisztrációs díjat is. A
regisztrációs díj ÁFA mentes. A számla kiállításakor viszont a nettó értékhez hozzáadták a
regisztrációs díjat, ami így átlépte a 8 millió forintos határt. Járt Veszprémben az MVH-nál, és
egyeztettek a mikrobusz elszámolásában, és úgy lehet megoldani a problémát, hogy az autókereskedő
kiállítja a jó számlát, ami alapján elfogadják az elszámolást. Járt a Dunaentautónál, elkészült az új
számla. 26-án volt a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás ülése, amin a busszal
kapcsolatos egyeztetések miatt nem tudott részt venni, Csombók Pál alpolgármester dolgozott, így
megkérte Paál Huba képviselőt, hogy vegyen részt az ülésen. Fontos volt ezen az ülésen részt venni,
mert a hulladék lerakó rekultivációból az önkormányzat önhibáján kívül kimaradt, 10 település van,
aki kimaradt az első körből, amely 83 települést érint. Kérdése az volt, hogy mi fog történni akkor, ha

5
ez a tíz település nem nyer a pályázaton. A mentőállomás vezetője jelezte, hogy Sárbogárdon nem
tudnak biztosítani lakást két mentőorvos számára. Beszélt Dr. Czirner József főorvossa, aki ezt az
információt megerősítette. Akkor felajánlotta, ha Pusztaszabolcsra kerülne az esetkocsi, úgy az
önkormányzat tud biztosítani két lakást. A szolgáltatás annyiban változna, hogy a mentőautóval orvos
is menne, ami egy minőségi változás lenne, illetve a mentőautót nem küldhetik betegszállításra.
Tájékoztatásul elmondta, hogy a 27-én elkészült a mentőállomás és az önkormányzati épületrész
gázórájának a szétválasztása.
Paál Huba: Elmondta, hogy tolmácsolta a polgármester kérdését, amire elég kitérő választ kapott, a
pályázat be lett nyújtva, folyamatban van, majd Brüsszel dönt róla. A környezet védelmi felügyelőség
a többi 83 település estében már nyilatkozott arról, hogy meg fogja a határidőt hosszabbítani,
amennyiben a pályázat elindul. Arra nem adtak egyértelmű választ, hogy mi lesz akkor, ha egyáltalán
nem nyer ez a 10 pályázat, akkor valamiféle belső átcsoportosítással, a Brüsszeli bizottság hozhat arról
döntést, hogy a szemétszállítás vagy a rekultiváció büdzséjét alakítani fogják, illetve adnak hozzá
támogatást. A 83 település már elnyerte az Uniós támogatást, közbeszerzési eljárást kell indítani, a
tagokból nem lehet közbeszerzést előkészítő bizottság, ezért egy eseti bizottságot hoztak létre, amely
szakértők bevonásával előkészítik a későbbi lehetséges szemétégetőkről a javaslatokat, ami alapján
majd a társulás fog dönteni. Az ülésen részt vett a Raiffaisen Bank szakembere, aki ismertette, hogy
milyen hitel konstrukciókat tudnak ajánlani a társulásnak, az önkormányzati önrész biztosítására.
Véleménye szerint, ha beindul a társulás működése, akkor jelentősen meg fog emelkedni a
szemétszállítási díj. A társulás ülése után az Rt. közgyűlésén is részt vett, amin az elnök és tagok
újraválasztásáról döntöttek.
Kátai György: A retró majálissal kapcsolatban elmondta, hogy a majálist megelőző este egy iromány
jelent meg a településen, ami próbálkozott a rendezvény tönkretevésével. A szervezők személye
garantálta a politikamentességet. Sajnálatát fejezte ki, amiért emberekben ilyen iszonyatos gyűlölet
van.
Paál Huba: Véleménye szerint a jóindulatból kevés van a településen. Lehet az majális, vagy
gyereknap, nem a cél szándékát nézik, hanem azt, hogy ki csinálja és hogy a szervező személye ellen
hogyan lehet rosszat tenni. Érkezett egy felszólítás a jogvédelmi hivataltól, hogy a retró majális
alkalmával jogvédelmi vétségek születtek. Megkérdezte Vezér Ákos jegyzőt, hogy ez hivatalból lett
bejelentve, mert a levél szerint a jegyző úr felterjesztése alapján indított eljárást a jogvédő hivatal.
Czompó István: Most még a két ülés közti beszámolót tárgyalja a képviselő-testület, majd ha ezt
lezárta a testület, utána következik a kérdések és interpellációk, amikor lehet kérdezni.
Kérdések, interpellációk
Vezér Ákos: Erről az esetről nem tudott, arról sem hogy a jogvédő szervezet indított eljárást, illetve
arról sem, hogy ez ügyben ő, mint jegyző tette volna a feljelentést. E tekintetben a jegyzőnek is van
ellenőrzési lehetősége, elsősorban a kocsmáknál, éttermeknél végezhet ilyen ellenőrzéseket, mert az le
van szabályozva, hogy hogyan lehet közönségnek műsort szolgáltatni. A hivatal is szenvedő alanya
ennek az eljárásnak, mert például házasságkötések alkalmával, az anyakönyvvezető által lejátszott
zeneszám után jogdíjat kell fizetni. Az önkormányzat által szervezetett műsorokat jelenti a hivatal és a
jogdíjakat is kifizeti. A jogvédő hivatal ellenőrzést is tartott már, és felhívta arra a figyelmet, hogy
amennyiben nem fizeti ki a Polgármesteri Hivatal a jogdíjat, akkor bizonyos szankciókat
alkalmazhatnak. Ettől függetlenül a jegyzőnek is van ellenőrzési lehetősége, kötelezettsége, de
emlékezete szerint nem rendelt el hivatali dolgozónak ellenőrzést, illetve feljelentést sem készítettek
ebben az ügyben. Kérte, hogy a levelet jutassák el a hivatalba.
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy iskolaigazgatóként a szalagavató bálok után, rendszeresen ő is kap
felszólítást, hogy fizessék ki a rendezvény utáni jogdíjat. Információi szerint a jogvédő hivatalban a
helyi újságokból informálódnak a helyi rendezvényekről, bálokról. És rendszeresen utánajárnak, hogy
az adott rendezvény jogdíj fizetése megtörtént-e.
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Tájékoztatásul elmondta, hogy Május 24-én volt a Községtörténeti füzetek 15 számának a bemutatója,
melyre az önkormányzati képviselők nem lettek személy szerint meghívva. A kötetből átadott egy-egy
példányt a képviselőknek.
A középiskola kollégiumával kapcsolatban elmondta, hogy a megyei vezetés megtartja a Szabolcs
Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium kollégiumi funkcióját is, de nem a kastély
épületében, hanem esetlegesen a szolgálati lakás helyén. Ezzel kapcsolatos tárgyalások hamarosan
meg fognak indulni. Ezzel párhuzamosan folyik a megyei fenntartású intézmények energia
felhasználásának átalakítása. Véleménye szerint, ha a szolgálati lakásba kerül át a kollégiumi funkció,
akkor valamilyen átalakításra lesz szükség, a fűtés gazdaságosabbá tétele miatt.
Csombók Pál: Hány gyereket érint a kollégiumi ellátás?
Csányi Kálmán: 8-9 gyerekről van szó.
Csombók Pál: Véleménye szerint kicsi lesz a lakás ennyi gyereknek.
Czöndör Mihály: Véleménye szerint a Vertikál Zrt. jól oldotta meg a lomtalanítást egyszerre jött a
szemétszállító autó és a nagyobb hulladékokat elszállító konténeres autó. Ezzel, ha ez így működne,
meg lehetne előzni az amatőr szemétgyűjtőket abban, hogy minél nagyobb rendetlenséget csináljanak
a házak előtt. Szépség hibája annyi volt, hogy véleménye szerint későn jelent meg a felhívás: 13-án
lett meghirdetve az elszállítás pedig 16-án volt, sokan nem is értesültek róla. A veszélyes hulladékot
nem szállítja el a szolgáltató, akkor mit csináljon vele a lakos? A Vertikál Zrt csak azt gyűjti
szelektíven, amit hasznosítani tud, a veszélyes hulladék, ami költség azt nem szállítja el. Véleménye
szerint a Polgármesteri Hivatal ügyfelek részére kialakított kerékpártároló elég snasszra sikeredett.
Czompó István: Csányi Kálmán a 15. községtörténeti füzet megjelenésével kapcsolatban elmondta,
hogy számára kérdés, hogy 2009. májusában miért községtörténeti füzetet jelentetett meg az
alapítvány. Véleménye szerint a bemutató egy zártkörű rendezvény volt, mert csak némely képviselő
kapott meghívót. Furcsa, hogy a Hagyományőrző Alapítvány kiadásában jelent meg a füzet, de
véleménye szerint az eseményre illett volna az aktuális polgármestert meghívni. Az okát sejti, amiért
nem lett erre a rendezvényre meghívva. A kollégiummal kapcsolatban elmondta, hogy ma délelőtt,
amikor Csányi Kálmán járt nála ez ügyben, kérte, hogy hivatalosan keresse meg a megye az
önkormányzatot.
Egyetértett Czöndör Mihály képviselővel, hogy a Vertikál Zrt. jól szervezte meg a lomtalanítást.
Kiegészítésül elmondta, hogy az önkormányzat honlapjára került fel 13-án a tájékoztatás a
lomtalanításról, de a plakátok előbb ki lettek rakva. A szelektíven gyűjtött hulladék értékesítése ma
már annyira nem nagy üzlet, mert nincs, aki a műanyagot feldolgozza, és a szelektíven gyűjtött
műanyag palackok hegyekben állnak. Megkérdezte Czöndör Mihálytól, hogy milyen javaslata van a
kerékpártároló jobbá tételére?
Czöndör Mihály: A kerékpártartó vasak hegesztése el van engedve, emiatt tette szóvá.
Czompó István: Ez jelenleg egy ideiglenes kerékpártároló, felmerült, hogy gyári kerékpártárolót
vásárolnak oda, de az ára nagyon magas, ezért vasból fognak készíteni egy másikat.
Paál Huba: A községtörténeti füzet megjelenésével kapcsolatban elmondta, hogy kellemetlen volt
számára, hogy többen megkérdezték tőle, hogy miért nem vett részt Gubicza Tibor könyvének
bemutatóján? Azt válaszolta, hogy azért mert nem tudott az eseményről. Ezért kérte Csányi Kálmánt,
mint a Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány elnökét, hogy a következő Szabolcs
Híradóban tegye közzé, hogy a képviselők nem kaptak meghívást a könyvbemutatóra.
Vezér Ákos: A szemétszállítás időben meg lett hirdetve, a honlapra került fel május 13-án. Korábbi
években sok panasz érkezett a szemétgyűjtőkre, hogy szétdobálják az utcára kirakott szemetet. Ezért
nem hetekkel a lomtalanítás előtt, hanem próbál a Hivatal egy optimális időt találni arra, hogy a
lakosság időben informálva legyen. Számára furcsa 2009-ben azt a kérdést hallania, hogy mit
csináljon a lakos a veszélye hulladékkal. Például új akkumulátor vásárlásakor, a régit ott lehet hagyni
az üzletben vagy benzinkúton, mert az új akkumulátor árában benn van a régi akkumulátor
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ártalmatlanítási díja. Az építési törmelékkel ugyanez a helyzet. Nem az utcára, közterületre kell
kirakni, és onnan valahova elszállítatni, hanem törvényesen, úgy, hogy 10.000,- Ft-ért lehet a Vertikál
Zrt.-től rendelni konténert, aki elszállítja.
Czöndör Mihály: Természetesen ő nem a snittre gondolt, véleménye szerint az nem veszélyes
hulladék, hanem a festékes dobozokra, vegyszeres dobozokra gondolt.
Vezér Ákos: Az építési hulladék is veszélyes hulladék.
Napirend 1. pontja
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008. évi ellátásának
átfogó értékelése
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Köszöntötte a napirendi ponthoz meghívottakat. Elmondta, hogy az előterjesztést a
Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a Szociális és Egészségügyi 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:
122/2009. (V. 28.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok 2008. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja.
A Képviselő-testület elismerését fejezi ki a településen, a gyermekvédelem területén dolgozók, az
oktatási - nevelési intézmények, az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottsága, Szociális és
Egészségügyi Bizottsága; a Karitász, a Pusztaszabolcsi Nyitott Kapu Egyesület, és a „Sebes Folyó”
Alapítvány, mint civil szervezetek áldozatos munkájáért.
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az átfogó értékelést küldje meg a Közép-dunántúli
Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális- és Gyámhivatalának.
Felelős: Vezér Ákos jegyző

Határidő: azonnal

Napirend 2. pontja
A családgondozói feladatok 2008. évi ellátásának átfogó értékelése
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Köszöntötte a napirendi ponthoz meghívottakat Elmondta, hogy az előterjesztést a
Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a Szociális és Egészségügyi 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:
123/2009. (V. 28.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a megszüntetett Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat (2490 Pusztaszabolcs, Magyar utca 6.) családsegítés 2008. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja és a szakmai munkát eredményesnek ítéli meg.
Felelős: Czompó István polgármester
Dr. Szász Károlyné volt intézményvezető
Határidő: azonnal
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Napirend 3. pontja
A Pusztaszabolcsi Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési
Szabályzatának jóváhagyása
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottság tárgyalta. A bizottságok javasolták az előterjesztés határozati
javaslatának elfogadását. Megkérdezte, hogy a Pusztaszabolcsi Iskola és Óvoda Szervezeti és
Működési Szabályzatának 6 oldalán szerelő iskolaotthonos oktatással fogadja el, vagy módosításával?
Mert jelenleg 1-3. évfolyamon, évfolyamonként egy osztályban van iskolaotthonos oktatás, a
Szervezeti és Működési Szabályzat 1-4. évfolyam szerepel. A pedagógiai programban hasonló
dilemmák felmerültek, de itt nem jelezték a bizottságok ezt a pontot. Ezért az igazgató úr ezt nem
javította ki.
Vezér Ákos: A képviselő-testület vagy elfogadja, vagy nem fogadja el a Szervezeti és Működési
Szabályzatot, nem módosíthat rajta. A bizottsági üléseken kérte, hogy a gépelési hibák miatt a javított
változatot küldje el az igazgató, hogy a honlapra fel lehessen tölteni a jó, kijavított Szervezeti és
Működési Szabályzatot, de ez nem történt meg, a honlapon jelenleg is az egy-két gépelési hibát
tartalmazó szabályzat van.
Kocsis József: Valóban több elírás és értelmezési probléma volt a szerkesztés során. Az egyik ez,
illetve a 2.2-es pontban is elírásra került a tanulócsoportok száma, ami 23. A napközi otthonos,
tanulószobás és egésznapos oktatási csoportok száma összesen 5.
Vezér Ákos: Az összesen nem hat?
Kocsis József: 1 napközis, 1 tanulószobás és 3 egésznapos csoport, azaz összesen 5. A további hibák:
5. oldalon 1.3 szabályzat a közalkalmazotti tanács kimaradt a gépelésből. 11 oldalon az
intézményvezető felelőségének felsorolásánál kiegészül a gyermek balesetekkel. A 3.5 pont 2/3-as 10.
pontban vannak javítandó pontok, a 13. oldalon javításra került 5 éves szakmai gyakorlatra a szakmai
gyakorlat. 3.6 pont is javítva lett 5 éves szakmai gyakorlatra. 16.oldalon az állandó meghívottak
felsorolása kibővült a munkaközösség vezetővel. A 17. oldalon a határozatképesség fejezetnél,
módosítva lett a „megbízott helyettese helyettesítheti”-re. A 18. oldalon nem döntési jog, hanem
véleményezési jog lett átruházva. A 18. oldalon a 3.8.2.5. pont a dolgozók érdekvédelmi szerve
közalkalmazotti megállapodás helyett kollektív szerződés kell, hogy szerepeljen.
Czompó István: Kérte Kocsis Józsefet, hogy az elírások és gépelési hibák javítása után a hivatalnak
küldjék meg a javított a Szervezeti és Működési Szabályzatot, hogy a honlapra is fel lehessen tölteni a
javított változatot.
Paál Huba: A bizottságon felmerült, hogy a 9. oldalon az „intézmények közötti átmenetet” javításra
kerüljön „tagintézmények közötti átmenetre”.
(17.26 órakor Tüke László megérkezett, a létszám 13 fő.)
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
124/2009. (V. 28.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 40. §. (3) bekezdése alapján jóváhagyja az önkormányzati fenntartású József Attila Közös
Igazgatású Általános Iskola és Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14.) közoktatási
intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Felelős: Kocsis József intézményvezető
Határidő: azonnal
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Napirend 4. pontja
A Pusztaszabolcsi Iskola és Óvoda minőségirányítási
programjának elfogadása
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és az Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottság tárgyalta. A bizottságok javasolták az előterjesztés határozati
javaslatának elfogadását.
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
125/2009. (V. 28.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény 40. § (10) bekezdése alapján jóváhagyja a József Attila Közös Igazgatású
Általános Iskola és Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14.) intézményi minőségirányítási
programját.
Felelős: Kocsis József intézményvezető
Határidő: azonnal

Napirend 5. pontja
A Pusztaszabolcsi Iskola és Óvoda Házirendjének jóváhagyása
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és az Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottság tárgyalta. A bizottságok javasolták az előterjesztés határozati
javaslatának elfogadását.
Kocsis József: A 4. oldalon a szülő kötelezettségei felsorolásnál a befejezetlen mondat, hogy „a
gyermeket 8 óráig behozni az óvodába” befejezésre került : „és átadni az óvó néniknek”.
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
126/2009. (V. 28.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 40. § (9). bekezdése alapján jóváhagyja az önkormányzati fenntartású József Attila Közös
Igazgatású Általános Iskola és Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14.) közoktatási
intézmény házirendjét.
Felelős: Kocsis József intézményvezető
Határidő: azonnal

Napirend 6. pontja
A Pusztaszabolcsi Iskola és Óvoda pedagógiai programja
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és az Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottság tárgyalta. A bizottságok javasolták az előterjesztés határozati
javaslatának elfogadását.
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A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
127/2009. (V. 28.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 95. § (2) bek. b) pontja alapján az önkormányzati fenntartású József Attila Közös Igazgatású
Általános Iskola és Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14.) pedagógiai programjának
jóváhagyását megtagadja.
Felelős: Kocsis József intézményvezető
Határidő: azonnal

Napirend 7. pontja
Tájékoztató a 2009. évi Életmód és Szenvedélyek Napja előkészületeiről
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 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
128/2009. (V. 28.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a 2009. évi Életmód és
Szenvedélyek Napja előkészületeiről készült tájékoztatót.
Felelős: Szőke Erzsébet képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
Határidő: azonnal

Napirend 8. pontja
Tájékoztató a Szabolcs Napok előkészületeiről
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 Pénzügyi és
Igazgatási Bizottság kérte a számszaki eltérések kijavítását. A bizottságok javasolták az előterjesztés
határozati javaslatának elfogadását.
Csányi Kálmán: A bevételek összesítése nem történt meg ezért a főzés-étkezés 40.000,-Ft-ra, az
alapítványi rész 126.036,-Ft, ennek megfelelően az összesítés sem jó, és egy egyenleg sem jó. Körülbelül 10.000,-Ft eltérés van. A kiadás-tervezetek jól szerepelnek, de a táblázatban nem lettek
összeadva az önkormányzati és az alapítványi bevételek.
A Szabolcs Napoknak kialakult struktúrája van, amin alapvetően nem kell változtatni. A vasárnapi
kastély programjainál azért szerepel Kiss Kornélia közművelődés-szervező, mert az előkészítésben
részt vett, ezért szerepeltette a nevét az előterjesztésben is. Vasárnap délelőtt lesz egy rögbi bemutató,
ami nem szerepel a táblázatban, mert ennek nincs költsége. 2009. június elején sort fognak keríteni
egy végleges egyeztetésre.
Kátai György: A szöveges részben szerepel, hogy reális pénzügyi tervezésre van szükség. Véleménye
szerint a megelőző évek Szabolcs Napok rendezvények költsége is reális volt, a takarékos szó jobban
jelezte volna. A kialakult programsorozatok vannak évről évre. Véleménye szerint használna a
programnak valamilyen frissítés.
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Paál Huba: A Pénzügyi és Igazgatási Bizottság kérte a táblázat javítását. Most szóban helyesbítette az
összeget Csányi Kálmán képviselő. Miért nem készült el a táblázat kijavítása? Kiss Kornélia úgy
szerepel, az előterjesztésben, hogy ő konferál. A jelenlegi döntés értelmében akkora már Kiss Kornéli
a nem áll az önkormányzat alkalmazásában, akkor annak lesz egy pénzügyi vonzata, ami szintén nem
szerepel a táblázatban.
Kiss Kornélia: Csányi Kálmán nem pontosan tájékoztatta a testületet a kettejük beszélgetéséről. A
beszélgetésen az is elhangzott, hogy gondot okoz a rendezvények lekonferálása, mivel akkor már nem
áll a város alkalmazásában és az ideje, szaktudása pénz, akkor összeg nélkül mondta, hogy elvállalja,
egyszeri megbízási díj ellenében, „jó pénzért”.
Csányi Kálmán: 2009. június 17-ig munkaköri kötelessége a közművelődés-szervezőnek a Szabolcs
Napok előkészületeiben részt venni. Akkor Kiss Kornélia ajánlatára nem reagált, az információt
begyűjtötte, és ha szükség lesz rá, akkor előveszi. A Szabolcs Napok költségvetési táblázat kijavítása
azért nem készült el, mert hiába kapta meg a testületi anyagot múlt hét péntekén, csak tegnap este volt
ideje foglakozni a kiküldött anyaggal. Ma nem volt ideje ezzel foglalkozni, bevételi oldalon öt
összeget kellett pontosítania. Meglepődött azon, hogy a 2008. évi Szabolcs Napok költségvetése miért
szerepel az anyagban. Elfogadja Kátai György javaslatát, hogy a takarékos szó jobban visszaadta
volna a költségvetés leírását. Új, nagy programokba azért nem mer a szervező bizottság belefogni,
mert arra törekednek, hogy biztosan ki lehessen jönni a költségvetésből, és nem csak egy évben, mert
véleménye szerint minden évben legyen egy olyan alkalom, ahol az emberek össze tudnak jönni,
egymással beszélgetni és együtt egy közművelődési műsort megnézni. Vállalja azt, hogy a frissítés
nem sikerült, de ebben az évben a frissítésnek nincs meg az anyagi alapja.
Czompó István: Megadta a szót Molnár Istvánnak, a Motor Ördögei Baráti Egyesület tagjának.
Molnár István, a Motor Ördögei Baráti Egyesület tagja: Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy
a korábbi események miatt a Motor Ördögei Baráti Egyesület, a Szabolcs Napok
rendezvénysorozatban nem kíván részt venni. A motoros rendezvényt önálló rendezvénynek tekinti, és
ezt önállóan szeretné megrendezni. A rendezvény anyagi vonzatát saját büdzséjéből kívánja
megvalósítani. A képviselő-testület által a rendezvényre elkülönített összeget, nem szeretnék igénybe
venni.
Csányi Kálmán: A Motor Ördögei Baráti Egyesület elnökével beszélt május elején, ahol az elnök úr
megerősítette, hogy a motoros rendezvényt a Szabolcs Napok keretein belül szeretnék megrendezni.
Ez egy új helyzet, melyre szeretne reagálni. A város ünnepe a Szabolcs Napokhoz legközelebb eső
hétvége. Ha teljesen önállóan rendezik meg, a városi önkormányzattól függetlenül, akkor olyan
programot is szervezhetnek, amely adott esetben a városi önkormányzathoz nem méltó. Nem gondolja,
hogy ilyet akarnak szervezni, de ez is megtörténhet. Helyteleníti. Véleménye szerint ütközhetnek
programok, és ahelyett, hogy az erőket egyesítenénk, a kialakult helyszíneken, kialakult programok
közönsége megosztva lesz. Véleménye szerint nem kell a közönséget megosztani, hogy ugyanabban az
időpontban hasonló programokat szerveznek. Gondolja, hogy szombat délelőttre nem akarnak duatlon
versenyt, délutánra könyvbemutató vagy képzőművészeti kiállítást, illetve orgona koncertet szervezni,
de elképzelhetőnek tartja, hogy az estét egy tűzijátékkal és közös utcabállal szeretnék ünnepelni.
Biztos abban, hogy ennél az egy pontnál összeütköznek az önkormányzati rendezvényekkel.
Véleménye szerint nem csak a közönséget osztja ez meg, hanem a rend fenntartó erőknek, szervezők
erejét is, és nem jut mindegyik rendezvényre elegendő személyzet, amely ezt biztosítaná. Kérte az
egyesület vezetését, tagjait, hogy mindenféleképpen találják meg azt a kompromisszum, amely
segítségével a Szabolcs Napok keretében tudnak dolgozni. Két évvel ezelőtt ő tudomásul vette, hogy
az egy órás programból lett egy egész napos program, ami jól sikerült, a tavalyi rendezvénynek a
szombati nap megtalálása egy jó időpont volt. Ha a szombati nap folyamán két azonos program alakul
ki, akkor fennakadások lehetnek. Nem tudja, hogy mi a teendő, mit lehetne az önkormányzatnak tenni,
mert ilyen szituációban még nem volt. Tudomásul kell venni, el kell fogadni és tapsolni és majd a piac
dönt alapon, liberális alapon végiggondolni, vagy azt gondolni, van-e egyáltalán értelme bármiféle
önkormányzati dologba belefogni, mert magánszemélyek adott esetben a rendezvényt kisajátíthatják
és saját érdekeiket megfelelően alakíthatják. Örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy saját erőből is
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képes az egyesület ezt a napot megszervezni, de végig kell gondolni és együtt dolgozni. Nagyon
váratlanul érte ez a bejelentés.
Czompó István: Nem magánszemélyekről van szó, hanem egy egyesületről van szó. Emlékeztette a
képviselő-testületet azon tagjait, - akik annak idején nem szavazták meg az egyesület önkormányzati
támogatását- arra, hogy ő akkor elfogadta, azt, hogy egy ilyen típusú egyesületnek az 50.000,- Ft-os
támogatás szinte semmi, de ez a csekély támogatás egy gesztus lehetett volna az önkormányzat
részéről. Ezt továbbra is fenntartja. Amit Molnár István említett előzményeket, valószínűleg erre utalt.
Véleménye szerint, egy egyesület mikor mit szervez, nincs módja, oka joga senkinek megtiltani. Más
kérdés, az, hogy valóban a kompromisszumot kell kötni. Javasolta Csányi Kálmán képviselőnek ,
hallgassa vissza, amit elmondott, mert esetleg a kompromisszum-készség a másik oldalról nem fog
jelentkezni.
Csányi Kálmán: Véleménye szerint nem mondta ki, hogy megtiltani.
Czompó István: Kérte, hogy ne a szavakon lovagoljanak, de a lényege ez volt.
Csombók Pál: Párhuzamosan a Szabolcs Napok rendezvénnyel lesz a Motor Ördögeinek egy másik
rendezvénye? Felmerült hogy két utcabál lesz, van kész program?
Molnár István, a Motor Ördögei Baráti Egyesület tagja: Kész program van, nem utcabál lesz, ez egy
motoros rendezvény. Koncert lesz.
A Képviselő-testület 12 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
129/2009. (V. 28.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a 2009. évi Szabolcs Napok
programjainak előkészületeiről készült tájékoztatót.
Felelős: Csányi Kálmán, az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság elnöke
Határidő: azonnal

Napirend 9. pontja

Javaslat „Az önkormányzat vagyonáról, az önkormányzati vagyonkezelés
és hasznosítás szabályairól és a vagyonfenntartás-fejlesztés (beruházás)
szabályairól” szóló 6/1994. (V.1.) Kt. számú rendelet módosítására
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és Településfejlesztési Bizottság
tárgyalta, a bizottságok javasolták a rendelet-tervezet szövegének elfogadását és a rendelet
megalkotását.
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
130/2009. (V. 28.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról, az
önkormányzati vagyonkezelés és hasznosítás szabályairól és a vagyonfenntartás-fejlesztés (beruházás)
szabályairól szóló, többször módosított 6/1994.(V.1.) Kt számú rendelet módosítására vonatkozó
rendelet-tervezet szövegét elfogadja
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
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A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta:
9/2009. (V. 29.) Kt. számú rendelet

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Az önkormányzat vagyonáról, az
önkormányzati vagyonkezelés és hasznosítás szabályairól és a vagyonfenntartás-fejlesztés (beruházás)
szabályairól szóló, többször módosított 6/1994.(V.1.) Kt számú rendelet módosítására vonatkozó
rendeletét megalkotja
(Czompó István 17.57 órakor szünetet rendelt el.)
(18.10 órakor a képviselő-testület az 10. napirendi pont tárgyalásával folytatódott. Létszám 12 fő.)

Napirend 10. pontja
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési
rendeletének módosítása
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és Településfejlesztési Bizottság
tárgyalta, a bizottságok javasolták a rendelet-tervezet szövegének elfogadását és a rendelet
megalkotását.
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
131/2009. (V. 28.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről
szóló 4/2008.(II.27.) Kt számú rendeletének módosítására vonatkozó rendelet-tervezet szövegét
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Czompó István polgármester
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta:
10/2009. (V. 29.) Kt. számú rendelet
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről
szóló 4/2009.(II. 27.) Kt számú rendelet módosításáról szóló rendeletét megalkotja.
(18.12 órakor Paál Huba képviselő megérkezett, létszám 13 fő.)

Napirend 11. pontja
Közművelődés-szervezői álláshely betöltése
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Felolvasta Kiss Kornélia levelét. Elmondta még, hogy az előterjesztést az Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottság és a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság tárgyalta. Az Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottság javasolta a közművelődés-szervezői állás hely kiírását, a Pénzügyi
és Igazgatási Bizottság fenntartja korábbi határozatát.
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Csányi Kálmán: Javasolta, hogy a 11. napirendi pont tárgyalása közben tartsanak szünetet.
Szajkó János: Emlékeztetőül elmondta, hogy két évvel ezelőtt, amikor ezt a pályázatot kiírták és
határozott idejűre változtatták, akkor Vezér Ákos jegyző felhívta a képviselő-testület figyelmét, hogy
ez jogsértés. Itt van az a lehetőség, hogy ezt helyre lehet tenni. Ezen kívül Kiss Kornélia mellett ott
van több, mint 400 aláírás. Illetve Kiss Kornélia beszámolóját a képviselő-testület egyhangúan
elfogadta. Véleménye szerint, ez a munkaügyi bíróságon helyt fog állni, és az önkormányzatnak nagy
költségbe fog kerülni. Kérte a képviselő-társait, hogy gondolják át döntésüket.
Csányi Kálmán: Javasolta, hogy a 11. napirendi pont tárgyalása közben tartsanak szünetet. Ügyrendbe
kérte.
Vezér Ákos: A lehetséges szünet előtt elmondta, hogy a pályázati kiírással kapcsolatban felmerült a
gyakornoki idő kikötése. A kinevezéskor kell a gyakornoki időt meghatározni, nem kell a gyakornoki
időre vonatkozó kitételnek szerepelni a kiírásban, de ha olyan dolgozót nevez ki az önkormányzat,
akiknél a feltételek fennállnak, akkor kötelező a gyakornoki idő kikötése. A jelenlegi közalkalmazotti
törvény, erre a típusú álláshelyre nem teszi lehetővé a határozott idejű pályázati kiírást. Kiss Kornélia
levele alapján utána nézett a jogszabályoknak. Kiss Kornélia estében a pályázati kiírásban 2 év
szerepelt, ami meghosszabbítható. De az akkori jogszabályi környezet más volt. A CD–jogtáron talált
egy legfelsőbb bírósági döntést, ami a most hatályos Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény
előtti állapotra hozott egy döntést. Kiss Kornélia levelének szóhasználata és a legfelsőbb bírósági
döntés nagyon hasonló. A legfelsőbb bírósági döntés, amely a legmagasabb szintű jogi iránymutatás és
jogi értelmezés, az egy hasonló perben úgy döntött, hogy nem lehetett a dolgozót határozott időre
kinevezni. Ennek a levélnek és az esetleg beadandó keresetnek, az említett legfelsőbb bírósági döntés
ismeretében, lehet jogalapja, továbbgondolva, ha a bíróság úgy dönt, hogy a munkaviszonyát
határozatlan idejűvé nyilvánítja, és ha mellette meghirdetnék a pályázatot és kineveznének egy
közművelődés-szervezőt, akkor arra az időszakra kettejük bérét kell kifizetni, és esetleg vissza kell
helyezni az eredeti munkaviszonyába, ahova már lesz kinevezve egy másik közművelődés-szervező.
Ennek ismeretében meg kell fontolni a képviselő-testületnek, hogy ezt a pályázati kiírást elfogadja-e.
Mert akkor szembe kell nézni egy esetleges problémával, hogy két közművelődés-szervező bérét kell
fizetni. A 2007. évi Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény legfelsőbb bírósági értelmezése
szerint, ennek a keresetnek lehet jogalapja.
Paál Huba: Legyen ez tanulság, kérte a képviselő-testület tagjait, gondolkozzanak el.
Czompó István: szavazásra bocsátotta Csányi Kálmán javaslatát.
A Képviselő-testület 12 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
132/2009. (V. 28.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 11. napirendi pont
tárgyalása közben szünetet tart.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
(18.45 órakor a képviselő-testület az 11. napirendi pont tárgyalásával folytatódott. Létszám 13 fő.)
Csányi Kálmán: Javasolta, hogy a pályázati kiírást ne támogassa a testület, és hogy tekintse az
önkormányzat a határozott idejű kinevezést határozatlan idejű jogviszonynak. A jogszabály elég
egyértelmű volt. Ennek a jogszabálynak a számát hiányolta a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság
döntéséből, mert az alapján utána lehetett volna nézni.
Czompó István: szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. Elrendelte a név szerinti
szavazást.
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A Képviselő-testület név szerinti szavazással (jegyzőkönyv mellékelve) 0 igen, 11 nem szavazattal és
0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
133/2009. (V. 28.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, hogy a
közművelődés-szervezői álláshelyre az előterjesztés szerinti pályázatot írjon ki.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
Czompó István: Érdekes helyzet állt elő. A testületi ülés elején elköszönt Kiss Kornéliától. Ezzel
együtt további jó munkát kívánt a településen és köszönte az eddigi munkáját.
Kiss Kornélia: Megköszönte a képviselő-testület döntését, elmondta, hogy továbbra is teljes
lelkesedéssel fogja a munkáját végezni, és a várost szolgálni. Kérte Csányi Kálmán képviselőt, hogy a
Szabolcs Napok előkészületeiben továbbra is működjenek együtt.
Vezér Ákos: Ha nincs képviselő-testületi határozat arról, hogy a testület tovább kívánja foglalkoztatni
a közművelődés-szervező, akkor a polgármesternek a munkaviszony megszűnéséről szóló okmányt át
kell adnia. Az eredeti javaslat az volt, amit a polgármester tett, hogy a határozott idejű kinevezést
határozatlan idejűvé alakítja, Csányi Kálmán képviselő most azt a javaslatot tette, hogy az eredeti
kinevezést határozatlan idejűnek tekinti. Csányi Kálmán javaslata alapján megfogalmazta a határozati
javaslatot: „Pusztaszabolcs Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kiss Kornélia közművelődésszervező 210/2007. (V. 31.) Kt. számú határozattal elfogadott határozott idejű közalkalmazotti
kinevezését határozatlan idejű jogviszonynak tekinti.”
A Képviselő-testület név szerinti szavazással (jegyzőkönyv mellékelve) 11igen, 0 nem szavazattal és 2
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
134/2009. (V. 28.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kiss Kornélia közművelődés-szervező
210/2007. (V. 31.) Kt. számú határozattal elfogadott határozott idejű közalkalmazotti kinevezését
határozatlan idejű jogviszonynak tekinti.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 12. pontja
A polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság tárgyalta. A bizottság javasolta a
határozati javaslat elfogadását.
Paál Huba: A bizottság kiegészítette a javaslatot annyival, hogy az ÁFA-vátozás miatt a
többletköltségek az általános tartalékból kerüljenek biztosításra.
Czompó István: Szavazásra bocsátott az előterjesztés határozati javaslatát.
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A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
135/2009. (V. 28.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Pusztaszabolcs
Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése” című nyertes pályázatának megvalósítása céljából az
előterjesztés szerinti munkákat rendelje meg az alábbiak szerint:
- Globomax Kft. (1155 Budapest, Dembinszky u. 1.) bruttó 5.010.000,- Ft összegben;
- N° 1-es Számítástechnikai Kft. (2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. u. 22.) bruttó 2.520.000,-Ft
összegben;
- Art of Progress Fejlesztési Központ Kft. (1092 Budapest, Ráday u. 15. II/21.) bruttó
6.720.000,-Ft összegben.
Felkéri a polgármestert a költségvetési rendelet módosításának beterjesztésére az alábbiak szerint:
Az elnyert támogatási összeggel 13.800 ezer Ft-tal megemeli a támogatási értékű bevételt - ebből
kiadási oldalon szoftverre megemeli a beruházási előirányzatot 3.300 ezer Ft-tal és önrészként 1.200,ezer Ft-ot átcsoportosít a Polgármesteri Hivatal informatikai, bútorzat, berendezés fejlesztések
előirányzatából. Tanulmánykészítésre megemeli a dologi kiadások előirányzatát 3.720 ezer Ft-tal,
szolgáltatási kiadásnál megemeli a dologi előirányzatot 750 ezer Ft-tal, valamint képzésre vonatkozó
kiadásnál a dologi előirányzatot megemeli 6.030 ezer Ft-tal.
A 2009. július 1-jei ÁFA-vátozás miatt a többletköltségek az általános tartalékból kerülnek
biztosításra.
Felelős: Czompó István polgármester
Vezér Ákos jegyző
Határidő: azonnal

Napirend 13. pontja
Mentesség kérése a Zrínyi Miklós utcai forgalomkorlátozás alól
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és Településfejlesztési Bizottság
tárgyalta a bizottságok javasolták az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. Szavazásra
bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
136/2009. (V. 28.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Zrínyi Miklós utcának a
Dobó István és a névtelen utcák közötti szakaszán a 123/2005. (IV. 28.) Kt. számú határozattal
elrendelt, és a „Mezőgazdasági vontatóval behajtani tilos” KRESZ táblák kihelyezésével végrehajtott
határozatát továbbra is fenntartja, ez alól kivételt nem tesz, így biztosítva a zaj-és porterhelés
csökkentését, valamint az utca-burkolat állagának megtartását.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
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Napirend 14. pontja
Agárdi Pop Stranddal való együttműködés
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, Szociális és Egészségügyi
Bizottság és Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság tárgyalta. A Pénzügyi és Igazgatási Bizottság
és Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság javasolta, a Szociális és Egészségügyi Bizottság nem
javasolta az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. A Pénzügyi és Igazgatási Bizottság
javasolta 12 db belépőjegy vásárlását javasolta, hogy ne minősüljön természetbeli juttatásnak.
Vezér Ákos: Vállalkozók támogatásának ne minősüljön.
Czompó István: Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság határozati javaslatát.
A Képviselő-testület 11 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
137/2009. (V. 28.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Agárdi Pop Strand által
nyújtott lehetőséget elfogadja. Az önkormányzat 12 db belépőjegy megvásárlásával támogatja a 2009.
évi rendezvényeket 160.000,-Ft+ÁFA összegért, amelyért a rendezvényekre ellátogató pusztaszabolcsi
lakosok 50% kedvezményben részesülnek. A támogatási összeg fedezete az általános tartalék.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a költségvetési rendeletmódosítás beterjesztésére.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 15. pontja
Közbeszerzés témájú állásfoglalás kérése
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Ismertette az előterjesztést. Véleménye szerint magas az állásfoglalás díja, de a rizikó
nagyobb, mert ha utólag kiderül, hogy még is kellett volna a pályázathoz közbeszerzés, akkor több az
önkormányzat veszteni valója. Emiatt van itt ez az előterjesztés. Ha megbízza az Önkormányzat, akkor
övé a felelősség.
Csombók Pál: Egyetértett a polgármesterrel. Véleménye szerint más cég ingyen megtette volna az
állásfoglalást. Az idő szűke miatt javasolta a határozati javaslat elfogadását. Későbbiekben ne ezzel a
céggel szerződjön az önkormányzat.
Czompó István: Ha nem fizetne az állásfoglalásért az önkormányzat, akkor valószínűleg nem vállalja
érte a cég a felelősséget.
Vezér Ákos: Más oldalról megközelítve, ha esetleg kell kiírni közbeszerzési pályázatot, és az
önkormányzat ezt a céget bízza meg a kiírás lebonyolításával, akkor ezt az árat is be lehet számíttatni a
megbízási díjba.
Czompó István: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.
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A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
138/2009. (V. 28.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Target Consulting Tanácsadó és
Szolgáltató Irodát (Budapest, Rádai G. u. 1. D/I/9, képviseli: Támis Norbert ügyvezető), hogy az
önkormányzat részére adjon állásfoglalást arról, hogy a TÁMOP-3.1.4-08/2/2008/0091 azonosítójú,
„kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” megnevezésű pályázat
lebonyolításához szükséges-e közbeszerzés kiírása.
A szolgáltatási díj fedezetére 250.000 Ft-ot átcsoportosít az általános tartalék előirányzatából a
Polgármesteri Hivatal dologi kiadás előirányzatába.
Felkéri a Polgármestert a költségvetési rendelet módosításának beterjesztésére és a megbízás aláírásra.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 16. pontja
Heitz Élfurnér Művek hirdetésére vonatkozó határozat módosítása
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Ismertette az előterjesztést.
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
139/2009. (V. 28.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 253/2004. (VI. 29.) Kt. számú határozat az
alábbiak szerint módosítja:
- Heitz Élfurnér Művek Kft. a Kossuth L. utcában, az 501/2 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú
ingatlanon található víztornyon a cégének neve és logója elhelyezéséért évi 100.000,- Ft + Áfa
bérleti díjat fizet,
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 17. pontja
Az önkormányzat felülvizsgált alapító okiratainak módosítása
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző

Czompó István: Ismertette az előterjesztést.
Vezér Ákos: Véleménye szerint ez egy kicsit a demokrácia megnyirbálása. Korábban az
önkormányzat létrehozott egy költségvetési szervet, kiadta az alapító okiratát és meghatározta, hogy
milyen tevékenységi köröket lát el. Megjelent egy új törvény, amely meghatározta, hogy szakfeladatra
le kell bontani, melyik szerv milyen tevékenységi kört lát el és ezt az Önkormányzati döntést a
Magyar Államkincstár felülvizsgálja. Emiatt kellett módosítani.
Czompó István: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatait.
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A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
140/2009. (V. 28.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.)
107/2009.(IV.29.) Kt számú
határozatával jóváhagyott alapító okiratát (továbbiakban alapító okirat) az alábbiak szerint módosítja:
1. Az alapító okirat (4) Alaptevékenysége pontjában a
„Szakfeladat szám 2009. december 31-ig”–ből az alábbi szöveg törlésre kerül.
01403-4
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás
55241-1
Munkahelyi vendéglátás
70201-2
Ingatlan kezelés, forgalmazás, közvetítés, becslés
2. Az alapító okirat (4) Alaptevékenysége pontjában a
„Szakfeladat szám 2010. január 1-től”-ből az alábbi szöveg törlésre kerül
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés
890301 Civil szervezetek működési támogatása
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása”
3. Az alapító okirat (4) Alaptevékenysége pontja az alábbi szöveggel egészül ki
„Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység
2009. december 31-ig
01403-4
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás
55241-1
Munkahelyi vendéglátás
2010. január 1-től
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
890301 Civil szervezetek működési támogatása
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása”
4. Az alapító okirat (11) pontja az alábbiak szerint módosul.
(11) „A szerv kisegítő tevékenysége 2009. december 31-ig
70201-2
Ingatlan kezelés, forgalmazás, közvetítés, becslés
A szerv kisegítő tevékenysége 2010. január 1-től
681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés
Kisegítő tevékenysége felső határa a szerv kiadásaiban: 2%
A szerv vállalkozási tevékenységet nem végez”
5. Az alapító okirat egyéb részei változatlanul maradnak.
Felkéri a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Területi Igazgatósága felé a törzskönyvi
nyilvántartásban a módosítás átvezetéséről intézkedjen.
Felelős: Vezér Ákos jegyző
Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
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A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
141/2009. (V. 28.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Könyvtár és Művelődési Ház (2490
Pusztaszabolcs, Adonyi út 12.) 108/2009.(IV.29.) Kt számú határozatával jóváhagyott alapító okiratát
(továbbiakban alapító okirat) az alábbiak szerint módosítja:
1. az alapító okirat (4) pontjában A tevékenység jellege alapján: „közszolgáltató költségvetési
szerv” helyett a közszolgáltató közintézmény” megnevezésre módosul
2. Az alapító okirat egyéb részei változatlanul maradnak.
Felkéri a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Területi Igazgatósága felé a törzskönyvi
nyilvántartásban a módosítás átvezetéséről intézkedjen.
Felelős: Vezér Ákos jegyző
Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
142/2009. (V. 28.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a József Attila Közös Igazgatású Általános
Iskola és Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király út 14.) 109/2009.(IV.29.) Kt számú
határozatával jóváhagyott alapító okiratát (továbbiakban alapító okirat) az alábbiak szerint módosítja:
1. az alapító okirat (1) Neve pontja az alábbi szöveggel egészül ki
„OM azonosító: 201180”
2. az alapító okirat (10) pontjában A tevékenység jellege alapján: „közszolgáltató költségvetési
szerv” helyett a közszolgáltató közintézmény” megnevezésre módosul
3. Az alapító okirat egyéb részei változatlanul maradnak.
Felkéri a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Területi Igazgatósága felé a törzskönyvi
nyilvántartásban a módosítás átvezetéséről intézkedjen.
Felelős: Vezér Ákos jegyző
Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
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A Képviselő-testület ülése 19.06 órakor – a 18-19. napirendi pontok tárgyalásának idejére – zárt
üléssel folytatódott.
19.56 órakor a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

K. m. f.

Czompó István
polgármester

Vezér Ákos
jegyző

Csombók Pál

Jakus János
jegyzőkönyv-hitelesítők

