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Jegyzőkönyv 
 
 

Készült Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2009. december 21-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, Jakus János, 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 
 Csordásné dr. Juhász Judit háziorvos 
 Balogh Márta  könyvtáros 
 Kiss Kornélia  közművelődés-szervező 
 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 Filotás József és Zsuffa Tünde 
képviselők jelezték távolmaradásukat, illetve Szajkó János képviselő késést jelzett. Jegyzőkönyv-
hitelesítőnek javasolta Jakus János és Kovács Dénes képviselőket. 
 
 
A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
340/2009. (XII. 21.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Jakus Jánost és Kovács Dénes 
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Czompó István: Ismertette napirend-tervezetét. Javasolta, hogy a meghívóban szereplő 16. napirend 
pont után, 17. napirendi pontként „A „Pusztaszabolcs Város területén szilárd burkolatú belterületi utak 
építése” beérkezett közbeszerzési pályázatok véleményezése” című előterjesztést tárgyalják. Így a 
meghívóban szereplő zárt ülés 17. és 18. napirendi pontok 18-19. napirendi pontra változnak. 
Szavazásra bocsátotta javaslatát. 
 
 
A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
341/2009. (XII. 21.) 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 
József Attila Közös Igazgatású Iskola és Óvoda iskolai egysége 
osztálylétszámainak és a tagozatain indítható osztályok számának meghatározása 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 2. pontja 

ÁFA visszatérítés a József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvodában 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 3. pontja 

Cafeteria juttatások tervezése 2010-ben 
 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 4. pontja 

A könyvtár szakfelügyeleti ellenőrzése 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 5. pontja 

Beszámoló a könyvtár 2009. évi tevékenységéről 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 6. pontja 

A Pusztaszabolcsi Római Katolikus Egyházközség elszámolása 
a 2009. évi orgonahangverseny sorozat megrendezéséhez 
nyújtott önkormányzat támogatással 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 7. pontja 

Önkormányzati tulajdonban lévő lakás közüzemi díj hátraléka 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 8. pontja 

A Képviselő-testület 2010. évi (január-szeptember) munkaterve 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 9. pontja 

Tájékoztatás a helyi iparűzési adót érintő változásokról 
 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 10. pontja 

Kiemelt célok megállapítása 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 11. pontja 

Javaslat helyiségbérleti díjak megállapítására 
 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 6. pontja 

Javaslat lakótelek értékesítésére 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 13. pontja 

Javaslat külterületi földrészlet megvásárlására vonatkozó határozat visszavonására 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 14. pontja 

Pharma Familia gyógyszertár nyitvatartási ideje 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 15. pontja 
 Petőfi terem bérleti kérelme 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 16. pontja 

Közszolgáltatások elérését segítő informatikai 
rendszerhez történő csatlakozás 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 17. pontja 
 A „Pusztaszabolcs Város területén szilárd burkolatú belterületi utak építése” 

beérkezett közbeszerzési pályázatok véleményezése 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
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Zárt ülés 
Napirend 18. pontja 

„Fejér Megye Díszpolgára” kitüntető cím és egyéb kitüntető címek adományozása 
 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 
 
 
Czompó István: Elmondta, hogy november 27-én volt a Kistérségi Társulás ülése. Ezen a napon volt a 
TÁMOP – pályázat eredményhirdetése. December 1-jén Csombók Pál alpolgármester visszahozta, de 
nem írta alá a megbízást, amelyet a novemberi testületi ülésen adott át és a pályázatíróval kapcsolatos 
kötelezettségvállalásról szólt. Ezt követően, a határozatnak megfelelően megtörtént a pályázatíróval a 
szerződés aláírása. 7-én a védőnői álláshely hirdetése megjelent a KSZK honlapján. 10-én újra 
vízprobléma volt Cikolán, a település egy részén nem volt víznyomás. Véleménye szerint a januárban 
tárgyalandó, DRV ZRt-vel kötendő üzemeltetési szerződéssel ezt a problémát meg kell oldani. 11-én 
az Agárdi Farm Kft. új ügyvezetője tett bemutatkozó látogatást. Ezen a napon volt a Szabolcs Vezér 
Gimnázium szalagavatója, melyen sajnálatos módon nem tudott részt venni. 14. reggelére a 
Gépállomás utca 19. szám alatti ház leégett, és ugyanezen a napon, a volt SALINA konyha épülete is 
kigyulladt és a tűz elég nagy kárt okozott. Ezen a napon volt még az útépítéssel kapcsolatos 
közbeszerzés bontása, 6 pályázó pályázott, a téma szerepel a napirendi pontok között. Az IKSZT 
pályázattal kapcsolatosan – amely a kollégium egy részének felújításáról szól – helyszíni szemlét 
tartottak a kollégiumban. Ezen a napon volt a Szociális és Egészségügyi Bizottság ülése. 15-én lett 
volna a TÁMOP – pályázattal kapcsolatos szerződéskötés a nyertes pályázóval, de a cég képviselői 
nem jelentek meg, ezért 17-én tértivevénnyel postára lett adva a szerződés, de a mai napig még a 
tértivevény sem érkezett vissza. Bizakodását fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy csak technikai 
akadálya volt annak, hogy nem jelentek meg a szerződést aláírni, illetve, hogy még nem küldték vissza 
a szerződést. Ezen a napon a Könyvtár és Művelődési Ház felújítására vonatkozó pályázat kapcsán 
volt helyszíni szemle. Véleménye szerint, hogy a két pályázattal kapcsolatban tartottak helyszíni 
szemlét, az mindenképen jó, mert valószínűleg nem fogják visszadobni a pályázatokat. Véleménye 
szerint ez nagyobb reményt ad arra, hogy a pályázatokon a település nyerhet. Ezen a napon ülésezett a 
Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság és a 
Településfejlesztési Bizottság. Ezen a napon volt a Harmónia Nyugdíjas Egyesület évzáró találkozója. 
16-án érkezett – amit nem tud mire vélni – Mazán Eszter az Adonyi Kistérségi Szociális Központ 
vezetőjének helyettesítéssel kapcsolatos tájékoztató levele. 17-én részt vett az FMTE – elnökségi 
ülésén. 18-án az IKK – Fenyőünnepet tartottak. 
Kérte a két ülés közti időszakról készült tájékoztató tudomásulvételét. 
 
 
A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
342/2009. (XII. 21.) 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 
 
 
(16.28 órakor Szajkó János képviselő megérkezett, létszám: 12 fő) 
 
 
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy az elmúlt testületi ülésén kérte Czompó István polgármestertől, hogy 
megnézhesse a kisbusz használatára vonatkozó belső szabályzatot. A szabályzatot határidőre 
megkapta, átnézte és az ezzel kapcsolatos észrevételeit a polgármesternek elmondta. Véleménye 
szerint kicsit szűken lett meghatározva azoknak a köre, akik a buszt használhatják. Valószínűnek 
tartotta, hogy ennek az volt az oka, hogy a vagyonvédelem érdekében kisebb legyen a károsodása a 
busznak. Véleménye szerint többeknek kellene használni, mert félő, hogy a kevés használó miatt nem 
lesz úgy használva a busz, mint ahogy azt tervezték. Megköszönte a polgármesternek az időben történt 
tájékoztatást. 
 
Czompó István: Elmondta, hogy Csányi Kálmán észrevételét, amit szóban elmondott ő úgy értette, 
hogy nem azok száma kevés, akik használják a buszt, hanem azoknak a száma kevés, akik vezethetik a 
buszt, és bővíteni kellene azoknak a körét, akik vezethetik. Ezt elképzelhetőnek tartja. Kérte, hogy a 
képviselők, illetve az intézmény vezetője tegyenek ezzel kapcsolatban javaslatot. Elmondta, hogy ha 
nem muszáj, akkor nem kell ezt a testületnek napirendi pontként tárgyalni, de a javaslatokat szívesen 
veszi. 
 
Paál Huba: Tájékoztatásul elmondta, hogy december 12-én közbiztonsági szombat volt, amin a 
rendőrség és a polgárőrség együttműködése kapcsán, egy országos közbiztonsági járőrözés volt a 
polgárőrök és a rendőrök közreműködésével. A térségben az esemény megnyitója Agárdon volt, 
melyen részt vett a megyei rendőrfőkapitány helyettese, a megyei Polgárőrszövetség elnöke, titkára, 
számos rendőrőrs képviselete, illetve a tókörnyéki önkormányzatok polgárőrségei, amelyre meghívást 
kapott Pusztaszabolcs Polgárőrsége is. Véleménye szerint a rendezvény elismerése volt a Polgárőrség 
által végzett tevékenységnek, és úgy gondolja, hogy az a szolgálat, az az önkéntes munka, amit a 
polgárőrök végeznek, minden elismerést megérdemel, mert a térségben bűnözés és a bűnelkövetések 
jelentősek voltak akár egyének sérelmére, akár tárgyi sérelemre tekintve. Ezen a napon 5 autó és 20 fő 
teljesített szolgálatot a településeken. Véleménye szerint nagyon jó lenne, ha ez nem csak eseti 
alkalom lenne, hanem rendszeresen, főként hétvégenként közbiztonsági napot lehetne tartani. 
 
Czompó István: Megköszönte a tájékoztatást. 
 
 

Napirend 1. pontja 
József Attila Közös Igazgatású Iskola és Óvoda iskolai egysége 
osztálylétszámainak és a tagozatain indítható osztályok számának meghatározása 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Elmondta, hogy a novemberi ülésen már tárgyalta a testület a „József Attila Közös 
Igazgatású Iskola és Óvoda iskolai egysége osztálylétszámainak és a tagozatain indítható osztályok 
számának meghatározása” című előterjesztést. Az akkori előterjesztést a testület nem fogadta el, ezért 
készült ez a módosított előterjesztés. Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és az 
Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság tárgyalta. A Pénzügyi és Igazgatási Bizottság azzal a 
kiegészítéssel élt, hogy a hogy a harmadik bekezdésben szereplő mondatnál a tanulócsoportonként szó 
elé kerüljön a „megszűnő” szó. Az Oktatási Bizottság határozatában kérte az intézményvezetőjét 
készítse el az óraterv tervezetet kétféleképpen: az egyikben a határozati javaslatban szereplő plusz 
órákat figyelembe véve, a másikban pedig a felhasználható órakeret tervezetét növelje meg még a 3. 
osztályos egész napos oktatás óraszámával (+22,5 óra) is. Az elkészített óratervezetekből az igazgató 
úr minden képviselő asztalára tett. Megkérdezte Kocsis József intézményvezetőt, szóban kiegészíti-e 
az óratervezeteket. 
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Kocsis József, a József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda igazgatója: Hozzáfűzte, 
hogy a bizottság által kért két variációt a táblázat illetve a szöveges rész tartalmazza.  
 
Csányi Kálmán: Megkérdezte, hogy az első táblázat arra a variációra vonatkozik, amikor a járulékos 
órákból kell kigazdálkodni a harmadik évfolyamon az iskolaotthonos oktatást, és a második táblázat 
pedig azt a variációt tartalmazza, ahol a harmadik évolyamon az iskolaotthonos oktatás a Képviselő-
testület, mint fenntartó engedélyével és pénzügyi támogatásával valósul meg? Jól értelmezi? 
 
Kocsis József, a József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda igazgatója: Nem, a két 
táblázat összefügg, a felső táblázat – ahol fel vannak sorolva a tárgyak – a felosztható óraszámokat, a 
152 órát, hogyan osztották fel, azt tartalmazza. Ezek a számok azt jelentik, hogy melyik évfolyamon, 
melyik tárgyból mennyi órát használnak fel, a jelenlegi létszámarányos járulékos órából és a fenntartó 
által megajánlott órákból. Ez az egyik variáció. A másik variáció arról szólt, ha az intézmény 
megkapná pluszba a harmadik évfolyamon bevezetett egésznapos oktatáshoz szükséges órakeretet a 
22,5 órát, ez a variáció a táblázat alatti franciabekezdés második pontjában van levezetve. A szöveges 
rész tartalmazza azt is, hogy melyik variáció esetén hány órás megtakarítás lenne. Kiegészítésül 
elmondta még, hogy csak akkor lehet a harmadik osztályon megtartani az egésznapos oktatást, ha az 
ahhoz szükséges 22,5 órát az intézmény pluszban megkapja a felajánlott 30 órán felül (három osztály 
megszűnés esetén), egyébként semmi szín alatt nem tudja az intézmény azt kigazdálkodni. Ezt le is 
vezették, illetve leírták a megoldási javaslatukat. Ha az intézménynek 159 órája lenne, akkor meg 
tudná valósítani úgy, hogy 5. évfolyamon nincs csoportbontás, viszont 6-8 évfolyamon a fő tárgyakból 
meg tudnák oldani a csoportbontást. Ha 5. évfolyamon nincs csoportbontás, akkor az az óraszám, ami 
abból megmarad – a felső táblázatban szerepel – és a plusz 7 óra, ami szükséges, hogy 159 óra legyen, 
akkor lehet megvalósítani, hogy 3. évfolyamon megmaradjon az iskolaotthonos oktatás, a mostani 
számolás alapján. Az összegzésben kiemelte, hogy ha ez így megvalósulna, akkor 33 órával csökkenne 
az iskolaegység óraszáma. 
 
Czompó István: Elmondta, hogy számára azért érdekes, amit az igazgató úr elmondott, mert a jelenlegi 
122,5 óraszámban benne van a 22,5 óra is, ami az iskolaotthonos oktatás megvalósításához szükséges. 
Ezért volt érdekes hallania, hogy semmiképp sem tudja az intézmény kigazdálkodni a 22,5 órát. 
Véleménye szerint, ha harmadikban nem lenne egésznapos oktatás, akkor a 122 órából lejönne a 22,5 
óra, úgy a 100 órához a 22,5 óra is hozzájöhetne, amennyiben az intézmény saját hatáskörében úgy 
döntött volna, hogy harmadik évfolyamon nem indít egésznapos oktatást. Véleménye szerint a táblázat 
alatti franciabekezdés második pontja inlogikus lépés lenne, mert 17,5 óra miatt felesleges lenne 
ekkora változásokat meglépni. Már korábban is elmondta, hogy kíváncsi arra, hogy jövőre vajon 
hányan fognak a kis létszámú hatodikból átmenni hatosztályos gimnáziumba.  
 
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy a bizottság azért kérte a táblázatot, hogy látszódjon, hogy a 
csoportbontások megvalósíthatók-e a csökkentett járulékos órák segítségével, hiszen, ha csökken a 
csoportok száma, akkor csökkenni kell a járulékos órák számának is. Egyetértett Czompó István 
polgármesterrel, hogy 17,5 óra óracsökkenés miatt nincs értelme az egésszel foglakozni. Véleménye 
szerint el kell azon gondolkodni, hogy a 33 óra csökkenésért érdemes-e ebbe a dologba belekezdeni. 
Elmondta még, hogy a táblázatban egy érdekesség is szerepel, amit még nem tapasztalt: idegen nyelv 
(emelt). Megkérdezte, hogy a helyi tanterv tartalmaz-e emelt szintű idegen nyelvoktatást.  
 
Kocsis József, a József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda igazgatója: Elmondta, hogy 
a korábban beadott pedagógiai programba is betervezték, hogy bevezetik az emelt szintű idegen 
nyelvoktatást, de egyelőre még a régi pedagógiai program van érvényben. A most elkészített 
óratervezet a 2010-2011-es tanévre vonatkozik, tehát szándékukban van a következő tanévben 
bevezetni az emelt nyelvoktatást, ha úgy alakul és meg tudják valósítani. A pedagógiai programot át 
kell dolgozni a pályázat miatt is, és ez is szerepelni fog benne. 
 
Kátai György: Véleménye szerint az áthidaló megoldás jöhet szóba, hogy 33 órával csökkenne az 
összes óraszám, de ennek két feltétele – legalábbis a most elkészített összegzés szerint – az egyik az, 
hogy nincs a matematika és magyar csoportbontás végrehajtva ötödik évfolyamban. Megkérdezte, 
hogy mit veszítenek ezzel? Mik voltak a tapasztalatok, szükség van-e csoportbontásra a későbbiekben, 
például a továbbtanulás szempontjából? Ezt kell mérlegelni. Ő ezt nem tudja mérlegelni, csak a 
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pedagógusok. A másik feltétel az volt, hogy a fenntartó nem létszámarányosan, hanem 
tanulócsoportok szerint határozná meg az óraszámot. Véleménye szerint ehhez vissza kellene vonni a 
testületnek egy korábbi határozatát, és egy új határozatot hozni arról, hogy a fenntartó 
tanulócsoportonként határozza meg az óraszámokat. 
 
Kocsis József, a József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda igazgatója: Elmondta, hogy 
ezek azért lettek leírva, mert keresték a megoldást, hogyan tudnák az óraszámot biztosítani. 
Természetesen a fenntartó dönthet úgy, hogy bármennyi órát megszavaz bármilyen számolási módon 
felül is, ahhoz, hogy az intézmény gazdálkodjon. A leírtak nem arról szólnak, hogy mindenféleképpen 
ehhez ragaszkodnak, de így tudták kiszámolni, hogy honnan lehet az óraszámot biztosítani. 7 óráról 
van szó, ami kérdéses ebben az esetben. Azért van a csoportbontásos alsó táblázat, illetve bármilyen 
számolási módon mindig van egy olyan, fenntartó által csoportbontásra biztosított óraszámkeret, amit 
a fenntartó meghatározhat. Tehát adhat a nélkül is, hogy bármilyen számítási mód most változtatva 
lenne. 
 
Paál Huba: Gyakorlatilag az összegzésben van a lényeg. Az iskolaegység 30 óra helyett 37 órát kér, és 
ezzel a 152 óra felemelkedne 159 órára, és akkor a csoportösszevonásokat felmenő rendszerben el 
tudnák végezni. De ez a számítás a mostani gyereklétszámra vonatkozik, mert a jövő évi tanév 
gyereklétszáma hogyan alakul, azt nem lehet tudni. Úgy gondolja nem a 7 órán múlik, hanem a 
gyereklétszám alakulásán. Véleménye szerint mindenképp kell abban dönteni, hogy mit tehet és mit 
tegyen az intézmény jövő augusztusban. Úgy gondolja, hogy a múltkori előterjesztésben 
megfogalmazott határozat előrevinné a dolgot, nem érintené annyira hátrányosan az iskolát, és 
véleménye szerint, a plusz óraszámot, a plusz hét órát – ha indokolt – megkapná az intézmény. 
 
Kocsis József, a József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda igazgatója: Elmondta, hogy 
az óraterv-tervezetet a jelenlegi létszámok alapján, a korábban beterjesztett előterjesztés létszámait 
figyelembe véve számolták ki. A jelenlegi létszámokat az előző testületi ülésen mindenkinek odaadta. 
A jelenlegi létszámok úgy alakulnak, hogy az összevonás felé mennek, az előterjesztés szerint, tehát 
ez alapján számolták ki a felhasználható órakeretet. A 30 óra abból jött össze, hogy jelenleg 23 
csoporttal működik az intézmény, de a beterjesztett létszámok alapján 3 összevonást kell elvégezni 
felső tagozaton, ez alapján készítették el az óraterv-tervezetet, feltételezve a jelenlegi létszámokat, 
mert a jövő évi létszámot előre nem tudják, hogyan fog alakulni. A jelenlegi létszám szerinti 
óraszámokkal számoltak. Az óraszámok összetétele, a kötelező óraszám azzal, hogy a csoportszám 
csökken, azzal változik, függetlenül attól, hogy létszámarányos vagy nem, mert a járulékok a 
létszámarányosban fognak megjelenni, nem pedig a kötelező óraszámokban. Ezért van az óraszám 
eltérés. A határozati javaslat és az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság határozatát figyelembe 
véve, hogy a csoportösszevonásokból milyen változások várhatók, és a 30 órát az intézmény mire 
tudja felhasználni, mire elegendő, azt számolták ki. Feltételezve azt, hogy egyik osztály létszáma sem 
emelkedik meg annyival, hogy ne kelljen csoportösszevonást elvégezni. Erről szól az általa készített 
kiegészítés. Így tudnák megvalósítani a csoportbontást, vagy az emelt nyelvoktatást. 
 
Czompó István: Megkérdezet, hogy jól értette-e azt – amit az áthidaló megoldásban olvasott – , hogy 
az emelt óraszámú idegennyelv-oktatást egyelőre 5-6. évfolyamokon valósítanák meg, majd felmenő 
rendszerben 7-8. évfolyamokban is. Ez azt jelenti, hogy 2011 illetve 2012-től plusz órákat kér az 
intézmény, hogy 5-8. évfolyamokban tudja az emeltszintű nyelvoktatást megvalósítani? Mert a 
jelenlegi óraszámok nem lesznek elegendők. Véleménye szerint így burkoltan óraszámemelést kér az 
intézmény 2011-ben, amikor a jövő évi hatodikosok hetedikesek lesznek, mert feltételezhetően nem 
lenne szerencsés visszavenni az emeltszintű idegennyelv-oktatásból. Úgy kell meghatározni az 
óraszámot, hogy 5-8. évfolyamon hány óraszám kell az emelt szintű nyelvoktatáshoz, mert ez nem 
ennyi lesz, hanem több. Ő így értelmezte a leírtakat. 
 
Kocsis József, a József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda igazgatója: Elmondta, hogy 
nem volt szándékuk semmit burkoltan leírni, azért is írták le, hogy felmenő rendszerben szeretnék 
továbbvinni az emelt szintű idegennyelv-oktatást. Jelenleg most így tudnák megoldani, bevezetni, de 
azt nem tudják, hogy a következő tanévre hogy alakulnak a létszámok és az óraszámok. Illetve a 
következő tanévben minden évfolyamon bevezetésre kerül az új NAT előírása, ahol van egy kis 



 8 

lépegetési lehetőség. A leírtak a következő tanévre vonatkoznak, ha tovább szeretnék vinni felmenő 
rendszerben, akkor előfordulhat, hogy pluszóra-igénye lesz az intézménynek. 
 
Tüke László: Véleménye szerint a polgármester úr által beterjesztett határozati javaslat 
kompromisszum-kész bizonyos szempontból, de még mindig azt mondja, hogy az 
osztályösszevonásokat ne lépjék meg, ha nem muszáj, és a 17,5 órás csökkenés nem feltétlenül 
indokolja az összevonást. Félelmei vannak, hogy ezzel a lépéssel azok alá teszik a lovat, akik már 
most is azt mondják, hogy nem működik jól az intézmény, nem megfelelő az oktatás minősége. Úgy 
gondolja, hogy ez nem igaz, de ha osztályösszevonásokra kerül sor, akkor azok alá teszik a lovat, akik 
úgy döntenek, hogy hatodikban átviszik a gyerekeket hatosztályos gimnáziumba, illetve tavaly is volt 
6-8 gyerek, akik Kápolnásnyéken kezdték az általános iskola első osztályát. Ezek a félelmei. 
Megkérdezte Kocsis József intézményvezetőt, hogy melyik lenne a jobb megoldás az intézmény 
számára: osztályösszevonások plusz harminc órával, vagy maradjon minden a régiben? 
 
Czompó István: Tüke László képviselő által kapcsolatban elmondta, hogy az idei tanév eleje 
bebizonyította azt, hogy a húsz fős hatodik osztályokból is tizenegynéhányan átmentek hatosztályos 
gimnáziumba. Nem támasztja alá, garanciát nem ad – garanciát senki nem tud – hogy a jelenlegi húsz 
fős hatodik osztályból csak 1-2 fő megy át a hatosztályos gimnáziumba. Egyetértett azzal, hogy az 
igazgató úrnak, illetve a pedagógusoknak illik azt, mondani, amit mondanak, mert furcsa lenne, ha azt 
mondaná, hogy járjanak negyvenen-ötvenen egy osztályba. De képviselőként kérte, hogy próbálják 
meg komplexen nézni, kezelni ezeket a dolgokat. El kell gondolkodni azon, hogy ha nem lesz 
csoportösszevonás, akkor nem lesz plusz kiemelt angolt, hanem megy tovább minden úgy, olyan 
eredménnyel, ahogy eddig, egyetértve azzal, hogy nem igaz az, hogy a pusztaszabolcsi általános iskola 
rossz. Vagy lesz csoportösszevonás és lesznek a pluszok is. Ez mérlegelés kérdése. Véleménye szerint 
az összevonásoknak – összességében nézve – nagyobb hozadéka lenne, mintha nem változtatnának 
semmit, és minden maradna a régiben. 
 
Kocsis József, a József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda igazgatója: Elmondta, hogy 
természetesen az lenne a legjobb, ha nem kerülne csoportösszevonásra sor, ez nyilvánvaló, 
pedagógiailag ő sem ért egyet azzal, hogy ha megnövelt osztálylétszámmal kell tanítani, de tudomásul 
kell venni, hogy a helyzet, a gyermeklétszám-csökkenés mit generál, illetve kevés a finanszírozási 
lehetőség. Nyilvánvalóan az lenne a legjobb, ha a csoportbontásos tanításokat meg lehetne valósítani a 
mostani osztálylétszámokkal is, évfolyamon belül, ha ehhez megkapná az intézmény a plusz 
órakeretet. Az biztos, ha a fenntartó kedvezőtlen irányba lép, mert másképp nem tudja finanszírozni az 
iskola működését, csak összevonással, akkor az összevonásból a legjobbat szeretné kihozni. Ebben az 
esetben a legjobb – számításaik szerint – az, hogy megvalósítsák a csoportbontásokat a főtárgyakból, 
ha belekényszerültek abba a helyzetbe, hogy évfolyamon belüli összevonásokat kell végezni. Az 
összevonásnak nem örül, de igyekeztek úgy megoldani, azért is írták le, hogy ebben az esetben is 
sikerüljön jót kihozni az egészből. Úgy érzi, azt kell képviselnie, hogy a legjobbat hozza ki abból, ha 
elkerülhetetlen az összevonás. Véleménye szerint garancia semmire sincs, de a fenntartónak ez egy 
olyan ajánlata volt, amin érdemes elgondolkodni. 
 
Czompó István: Nem ajánlat volt, hanem a polgármester részéről egy javaslat, amit el lehet utasítani, 
vagy el lehet fogadni. Szó nincs ajánlásról. 
 
Paál Huba: Elmondta, hogy végre azt tapasztalja– ezt kérte a novemberi bizottsági ülésen –, hogy a 
problémákat közösen próbálják megoldani, együtt a fenntartó és az intézmény. Véleménye szerint egy 
kompromisszumos, mind az intézmény, mind pedig a Képviselő-testület által elfogadható, nem 
hátrányos, sőt bizonyos szempontból az oktatás színvonalát emelő határozati javaslat van a testület 
előtt. Érti azokat az aggályokat, amiről Tüke László képviselő beszélt, mert nehéz attól 
elvonatkoztatni, mit mondanak a kollégák, illetve a munkahelyét érintően mik történnek. A Pénzügyi 
és Igazgatási Bizottság ülésén elmondta ezzel kapcsolatos véleményét, hogy az a baja a testületnek, 
hogy amikor ilyen döntéseket kell hozni, valakik mindig érintettek. Nagyobb városokban, például 
Székesfehérváron, vagy bármelyik kerületben, amikor ilyen kérdésekről van szó, ebben a tekintetben 
nem hezitálnak. Felhívta a figyelmet a korábbi iskolabezárásokra. Elmondta, hogy nem szeretné, ha 
ide kellene jutni. Látni kell azt, hogy feltehetően a gyereklétszám-csökkenésével rá fognak 
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kényszerülni az összevonásokra. Véleménye szerint rosszat a jelenlegi döntéssel nem tesznek az 
intézménynek. 
 
Csombók Pál: Elmondta, hogy úgy látja, mint több képviselőtársa, hogy elmozdulás történt a korábbi 
javaslathoz képest. Érkezett az iskolától egy újabb javaslat, amiben mindenki lát fantáziát, 
kompromisszumos elemet. Úgy vette észre, hogy a pedagógus képviselők is először olvassák a 
kiegészítést, és még ők sem döntés-készek, ezért javasolta, - ha nem sürgős a döntés - hogy a januári 
testületi ülésre hozzák vissza a kiegészítéssel együtt az előterjesztést. Elmondta, hogy nem tudja 
eldönteni, milyen döntéssel döntene jól, mindamellett, hogy nem pedagógus. Több időre van szüksége, 
hogy felelősségteljes-döntést hozzon. 
 
Czompó István: A költségvetést el kell készíteni – igaz, hogy februárban kell elfogadni – de első 
körben januárban tárgyalja a testület. Ennek alapján kell az intézménynek is benyújtani a 
költségvetését. Nem lenne szerencsés, hogy január végén derülne ki, hogy ez ügyben valamit dönt a 
testület, és akkor újra át kell dolgozni az intézmény költségvetését, illetve a város költségvetését is. A 
múlt ülésen pro és kontra elhangoztak érvek, de úgy gondolja ma kell erről dönteni, mert a 
költségvetés készítését érinti. Nem volt véletlen, hogy a novemberi ülésre is beterjesztette az 
előterjesztést.  
Szavazásra bocsátotta Csombók Pál alpolgármester javaslatát, mely szerint a „József Attila Közös 
Igazgatású Iskola és Óvoda iskolai egysége osztálylétszámainak és a tagozatain indítható osztályok 
számának meghatározása” című napirendet a 2010. januári testületi ülésen tárgyalja a testület. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 7 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
343/2009. (XII. 21.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja Csombók Pál azon javaslatát, hogy 
a „József Attila Közös Igazgatású Iskola és Óvoda iskolai egysége osztálylétszámainak és a tagozatain 
indítható osztályok számának meghatározása” című napirendet a testület 2010. januári ülésén tűzze 
napirendre. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Czompó István: Elmondta, hogy akkor most kell dönteni és az eredeti határozati javaslatról fognak 
szavazni. Elmondta, hogy nem akar befolyásolni senkit sem, de tényeket szeretne elmondani, amit már 
az előző testületi ülésen is elmondott, hogy ha nem változtatnak semmit, marad minden a régiben, 
akkor gondoljanak az alsó tagozatos osztályokra. Nem probléma, hogy 26 fővel kell első osztályban 
tanítani, de 32 vagy 31 fős hatodik osztály probléma. Erre írta ő a pedagógiai okokat.  
 
Vezér Ákos: Elmondta, hogy az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság határozatát próbálja 
összevetni azzal, amit az igazgató úr írt, és nem látja az összefüggést. Úgy emlékszik, hogy a bizottság 
ülésén tisztázódott, hogy az óraszámok hogyan alakulnának; egyik esetben 30 óra plusz órára kértek 
javaslatot, a másik esetben 30 óra + 22, 5 óra pluszra kértek javaslatot. Ehhez képest nem tudja 
értelmezni, hogy az igazgató úr mit írt. Véleménye szerint a javaslat az lett volna, hogy összetételében 
hogy alakul a kapott plusz óraszám, azt mire használják fel és úgy gondolja, hogy az segítette volna a 
döntést.  
 
Czompó István: Elmondta, hogy nem 30 plusz óráról döntenek, hanem amiről a határozat szól, hogy 
osztály csökkenésenként kap az intézmény tíz órát. A jelenlegi létszám szerint 3 osztályt kell 
összevonni, ha csak két osztály kell összevonni, akkor nem 30 órát kap az intézmény, hanem 20 órát. 
Számára ez világos. Az igazgató úr azt számolta ki, hogy a jelenlegi létszám szerint várhatóan 3 
csoporttal lesz kevesebb a csoportok száma. A mai létszám szerint ez a variáció él, de azt nem lehet 
tudni, hogy augusztus 25-én mekkora lesz a létszám. Kérte, hogy így értelmezzék a javaslatot. Az 
augusztus 25-i dátumot az igazgató úrral egyeztette, mert tudja, hogy tantárgy felosztást és órarendet  
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kell készíteni. A határozat szerint el tudja képzelni azt is, hogy a 25-i létszám szerint 3 osztályt kell 
elindítani, de 26-án csökken az osztálylétszám, mert valaki átmegy a hatosztályos gimnáziumba. 
Akkor is a 25-i dátum szerint kell az osztályokat meghatározni az évfolyamon belül, és 3 osztályt kell 
indítani, de akkor nem kap 10 órával többet az intézmény. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés 
határozati javaslatát, a Pénzügyi bizottság kiegészítésével. 
 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 2 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
344/2009. (XII. 21.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2010/2011-es tanévtől a 
József Attila Közös Igazgatású Iskola és Óvoda iskolai egységében 

- alsó tagozatban: 56 főig 2 osztály, 56 fő felett 3 osztály indítható évfolyamonként, maximum 
28 fővel osztályonként, 

- felső tagozatban: 64 főig 2 osztály, 64 fő felett 3 osztály indítható évfolyamonként, maximum 
32 fővel osztályonként. 

- a jelenlegi tanulócsoportszám csökkenése esetén az önkormányzat megszűnő 
tanulócsoportonként a jelenlegi nem kötelező órák számát 10-10 órával megemeli, az 
intézmény által meghatározott plusz feladatok ellátására 

- a tanulócsoportok meghatározására az adott év augusztus 25-i tanulólétszámot kell figyelembe 
venni. 

 
Felelős: Kocsis József igazgató 
Határidő: 2010. augusztus 31. 
 
 
 

Napirend 2. pontja 
ÁFA visszatérítés a József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvodában 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Ismertette az előterjesztést. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati 
javaslatát. 
 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
345/2009. (XII. 21.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a József Attila Közös 
Igazgatású Iskola és Óvoda által visszaigényelt 4.156,- e Ft-ot 2010 évben az intézmény fejlesztésére 
fordítja. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

Napirend 3. pontja 
Cafeteria juttatások tervezése 2010-ben 

 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
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Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság, valamint az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság tárgyalta. A 
bizottságok javasolták az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását. 
 
Kátai György: Tudomása szerint az APEH állásfoglalása szerint, amennyiben a Cafeteria kifizetések 
még 2009. évben történnek, akkor még a régi adózás szerint kell eljárni, azaz adómentesen, vagyis a 
dolgozó jobban jár. Megkérdezte, hogy pénzügyi illetve jogi szempontból meg lehet-e még 2009-ben 
valósítani, mert így többet érne a dolgozók számára, mintha a jövő évi adózás szerint lenne 
megvalósítva. Szinte biztos abban, hogy ezt nem lehet ebben a formában megvalósítani, de önmagát is 
szeretné megnyugtatni.  
 
 
Vezér Ákos: Nem lehet megoldani, mert már csak 2010. évre lehet béreket könyvelni, úgyhogy ezeket 
az adókat ki kell fizetni. Az önkormányzat határozná meg a keretet, attól függően, hogy hogyan alakul 
a költségvetés. 
 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
346/2009. (XII. 21.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2010-es évben minden 
dolgozóra egységesen biztosítja a cafeteria juttatás igénybevételét oly módon, hogy január-februárban 
ilyen juttatást nem folyósít, mivel az intézményenként eltérően megállapítható cafeteria keret 
dolgozónkénti igénybevételéről az önkormányzati költségvetés elfogadását követően március 1-jéig 
nyilatkozhatnak a dolgozók.  
 
Határidő: A költségvetés tervezésének időszaka, 2010. február 28.  
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
 
 
 

Napirend 4. pontja 
A könyvtár szakfelügyeleti ellenőrzése 

 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 az elfogadását. 
 
 
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság ülésén a határozati 
javaslat 1. pontjával kapcsolatban, a könyvtárossal való beszélgetés során kiderült, hogy akkor tudja a 
könyvtáros jól megvalósítani az elavult, feleslegessé vált és elhasználódott könyvek selejtezését, ha 
kap hozzá segítséget. A könyvtáros beszámolt arról, hogy korábban volt olyan segítsége, akivel jól 
tudott együtt dolgozni, és volt, akivel kevésbé. Véleménye szerint a szakfelügyelői értékelés nagyon 
pozitív volt, személyesen megköszönte Balogh Márta könyvtáros munkáját. A könyvtári segítség lehet 
egy szempont, amikor a közmunkások beosztására kerül a sor. 
 
 
Czompó István: Elmondta, hogy ez korábban is szempont volt, de nehéz volt a könyvtáros 
munkatempóját felvenni az ott segédkezőknek, ebből is adódtak a Csányi Kálmán által említett 
konfliktusok, hogy nem mindenkivel volt megelégedve a könyvtáros. 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
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A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
347/2009. (XII. 21.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Képviselő-testülete a könyvtár szakfelügyeleti vizsgálatáról készült jelentést és 
intézkedési javaslatot megismerte és tudomásul vette.  
 

1. A Képviselő-testület felkéri a könyvtárost, hogy az elavult, feleslegessé vált és elhasználódott 
könyveket szíveskedjen folyamatosan selejtezni. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a könyvtárost, hogy a könyvtár új Szervezeti és Működési 

Szabályzatát készítse el. A fenntartó Képviselő-testület jelenleg nem kívánja a Könyvtár és 
Művelődési Ház elnevezésű intézményt két önálló intézménnyé alakítani. 

 
3. A könyvtár bővítésére és felújítására az önkormányzat a jövőben is keresi a lehetőséget, 

pályázati források bevonásával.  
 

4.-5.A könyvtáros javaslatai és a pénzügyi lehetőségek függvényében az önkormányzat  
   növeli a dokumentum-beszerzési keretet, és bővíti az audiovizuális dokumentumok 

  választékát, valamint a könyvtár informatikai fejlesztését. 
 
Felelős: 
      1 pont tekintetében: könyvtáros 
      2 pont tekintetében: könyvtáros 
      3 pont tekintetében: Czompó István polgármester 
      4 pont tekintetében: Czompó István polgármester 
      5 pont tekintetében: Czompó István polgármester 
 
Határidő:  

1 pont tekintetében: folyamatos 
2 pont tekintetében: 2010. június 30.  
3 pont tekintetében: folyamatos 
4 pont tekintetében: folyamatos 
5 pont tekintetében: folyamatos 

 
 

Napirend 5. pontja 
Beszámoló a könyvtár 2009. évi tevékenységéről 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Köszöntötte a napirendi ponthoz meghívott Balogh Márta könyvtárost. Elmondta, 
hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság tárgyalta. A bizottságok javasolták az 
előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását. Megkérdezte Balogh Márta könyvtárost, hogy 
kiegészíti-e a beszámolóját. 
 
Balogh Márta könyvtáros: Kiegészítésül elmondta, hogy a szakfelügyelők megdicsérték. Elmondta, 
hogy hivatalosan bejelentkeztek az Országos Dokumentációs Rendszerbe, ahonnan tudnak igényelni 
bármilyen tudományos dokumentumot, illetve 2008-ban és 2009-ben is, a gyermeknapon, azaz 
vasárnap is nyitva volt a könyvtár. Elmondta még, hogy nagyon sok levelet kap, amire válaszolni kell, 
de úgy látja, hogy ezek közül néhányat át fog küldeni a hivatalnak, mert a megválaszolásához 
támogatásra van szüksége. 
 
Czompó István: Megkérdezte, hogy e-mailen kapja ezeket a levelek? 
 
Balogh Márta könyvtáros: E-mailen és postai úton is kap leveleket. 
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Czompó István: Elmondta, hogy ő elvből nem foglakozik a névtelen levelekkel. Írja le a becsületes 
nevét, de ne egy fiktív nevet írjon, amilyen néven még a nyilvántartásban sem szerepel pusztaszabolcsi 
állampolgár. Elmondta, hogy szívesen állnak a könyvtáros rendelkezésére olyan levelek 
megválaszolásában, amik meghaladják a könyvtáros hatáskörét  
 
Balogh Márta könyvtáros: Megköszönte, hogy a városért dolgozhat. 
 
Czompó István: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslat az Oktatási, Közművelődési 
és Sport Bizottság kiegészítésével. 
 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
348/2009. (XII. 21.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Képviselő-testülete a Könyvtár (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 12.) 2009. évi 
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.  
A Képviselő-testület munkája elismeréseként köszönetét fejezze ki Balogh Márta könyvtárosnak.  
 
Felelős: Balogh Márta könyvtáros 
Határidő: azonnal 
 
 
Czompó István: Megköszönte Balogh Márta könyvtáros munkáját, további sikeres együttműködést 
kívánt. 
 
 

Napirend 6. pontja 
A Pusztaszabolcsi Római Katolikus Egyházközség elszámolása 
a 2009. évi orgonahangverseny sorozat megrendezéséhez 
nyújtott önkormányzat támogatással 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Elmondta, hogy a szöveges beszámolót megküldte a plébános úr, ezért az előterjesztés 
határozati javaslata úgy módosul, hogy a Képviselő-testület elfogadja az elszámolást. 
A Pénzügyi és Igazgatási Bizottság a határozatában javasolta, hogy a 17.300,- Ft-ról szóló számla az 
elszámolásból kerüljön törlésre. Elmondta, hogy pont ekkora összeggel több az elszámolás, mint a 
kapott támogatás, de mivel 300.000,- Ft-ról kell elszámolni, így ki kell venni azt a sort, és akkor pont 
300.000,- Ft-ról szól az elszámolás. 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát 
 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
349/2009. (XII. 21.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat Társadalmi szervezetek és 
alapítványok támogatásáról szóló 13/2005.(VII.5.) Kt számú rendelet 3.§.(6) bek. alapján elfogadja a 
Pusztaszabolcsi Római Katolikus Egyházközség elszámolását a 2009. évi orgonahangverseny sorozat 
megrendezéséhez kapott 300.000 Ft önkormányzati támogatás felhasználásáról. 
 
Felelős: Czompó István polgármester  
Határidő: azonnal 
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Napirend 7. pontja 
Önkormányzati tulajdonban lévő lakás közüzemi díj hátraléka 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Köszöntötte a napirendi ponthoz meghívott dr. Juhász Judit háziorvost. Megkérdezte, 
hogy szóban kiegészíti-e a beadott igényét. 
 
Dr. Juhász Judit, háziorvos: Elmondta, hogy nincs kiegészíteni valója, a kérdésekre szívesen válaszol. 
 
Paál Huba: Elmondta, hogy a beadványban a hátralévő közüzemi tartozás elengedése szerepel. A 
határozati javaslatban részletfizetés szerepel. Megkérdezte, hogy ez a változat segít-e azon a 
problémán, ami miatt a beadványt megtették. 
 
Dr. Juhász Judit, háziorvos: Elmondta, hogy segíteni mindenképpen segít a részletfizetés, és az 
indoklásban benne van, hogy vannak bizonyos jogi kaotillák, ami miatt nem lehet megvalósítani, ezért 
más megoldást nem tud pillanatnyilag. 
 
Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a 
Településfejlesztési Bizottság tárgyalta, és a bizottságok javasolták az előterjesztés határozati 
javaslatának az elfogadását. Elmondta, hogy mielőtt az előterjesztést írta volna a doktornőnek 
elmondta, hogy nincs mód köztartozás elengedésére, csak a részletfizetés lehetősége van, mint 
könnyítés. 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
350/2009. (XII. 21.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Juhász és Társa Szolgáltató Bt Lakbér 
hátralékkal kapcsolatos kérelméről, az alábbiak szerint dönt.  A hátralék megfizetésétől a  Képviselő-
testület nem áll el, részletfizetést engedélyez, a következők szerint: 2010 január hónapban 12.108.- Ft 
majd a következő 6 hónapban, havi 10.000.- Ft- ot kell a hátralékból törleszteni. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról tájékoztassa a kérelmezőt. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

Napirend 8. pontja 
A Képviselő-testület 2010. évi (január-szeptember) munkaterve 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Elmondta, hogy választás évben nem féléves munkatervet készít, mert akkora az 
augusztus, szeptember hó kimaradna, ezért szerepel a címben is, hogy januártól szeptemberig. Az 
előterjesztés mind a négy bizottság tárgyalta és a bizottságok javasolták a munkaterv elfogadását. 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
351/2009. (XII. 21.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. évi (január-szeptember) munkatervét 
elfogadja. 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
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Czompó István polgármester 17.24 órakor szünetet rendelt el, a Képviselő-testület ülése 17.35 órakor 
a 9. napirendi pont tárgyalásával folytatódott. Létszám 9 fő, Ádám László, Szőke Erzsébet és 
Kátai György képviselők távol. 

 

Napirend 9. pontja 
Tájékoztatás a helyi iparűzési adót érintő változásokról 

 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
 
Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a 
Településfejlesztési Bizottság tárgyalta és a bizottságok javasolták az előterjesztés határozati 
javaslatának ez elfogadását. Szavazásra bocsátotta a javaslatot. 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
352/2009. (XII. 21.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az iparűzési adót és a napi iparűzési adó 
beszedését érintő változásokról szóló tájékoztatót megismerte. 
 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
Napirend 10. pontja 

Kiemelt célok megállapítása 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
(Ádám László képviselő visszaérkezett, létszám 10 fő) 
 
Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztést mind a négy bizottság tárgyalta és a bizottságok 
javasolták a határozati javaslat elfogadását, a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság azzal a kiegészítéssel 
élt, hogy „Biztosítani kell a költségvetés és a közpénzek törvényekben szabályozott, jogilag 
megalapozott felhasználását.”, illetve, hogy az eseti célkitűzéseknél prioritásként szerepeljen: „Az 
útfelújítások, útépítések megvalósítása és végrehajtása, valamint az ezzel kapcsolatos pályázatok 
benyújtása.” 
 
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy az előterjesztés másodok oldalán, a „A helyi közszolgáltatások és a 
településműködtetés körében” című alfejezetben a Célfeladatok: utolsó franciabekezdésében, az 
szerepel, hogy „A helyi oktatás-nevelés területén figyelembe kell venni, hogy település 
népességmegtartó ereje nagymértékben függ az oktatási-nevelési intézmény-hálózat korszerűsítésétől, 
ezért javítani kell a gyakorlati és technikai képzés tárgyi feltételeit. Megkérdezte, Czompó István 
polgármestert, hogy mit kell érteni az utolsó tagmondat alatt, mert ez az Oktatási, Közművelődési és 
Sport Bizottság ülésén felmerült, de akkor nem került tisztázásra, mert a bizottság ülésén a 
polgármester nem vett részt. 
 
Czompó István: Elmondta, hogy 5 éve, mióta az önkormányzat a kiemelt célokat meghatározza, így 
szerepel az előterjesztésben. Elmondta még, hogy lehet nem egészen egyértelmű a mondat 
megfogalmazása, de arról szól, hogy a gyakorlati jellegű tárgyak – mint például a testnevelés – 
eszközfejlesztését biztosítani kell. Az intézmény-hálózat korszerűsítésével kapcsolatban elmondta, 
hogy ahhoz hozzátartozik a testület mai ülésén hozott határozata az iskolaegységben indítható 
osztálylétszámainak és a tagozatain indítható osztályok számának meghatározása is. Elfogadta, hogy 
ezt világosabban is meg lehetne fogalmazni. 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslat a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság 
kiegészítésével. 
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(17.38 órakor Szőke Erzsébet és Kátai György képviselők visszaérkeztek, létszám 12 fő) 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
353/2009. (XII. 21.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők egyéni munkateljesítmény-
értékelését megalapozó teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló kiemelt célokat az 
előterjesztés szerint megállapítja, azzal a módosítással, hogy  

- a helyi pénzügyi-költségvetési gazdálkodás és működés területén megfogalmazott 
célfeladatok egy újabb francia bekezdéssel kiegészül: „Biztosítani kell a költségvetés és a 
közpénzek törvényekben szabályozott, jogilag megalapozott felhasználását.” Illetve 

- az eseti célkitűzéseknél prioritásként szerepel: „Az útfelújítások, útépítések megvalósítása és 
végrehajtása, valamint az ezzel kapcsolatos pályázatok benyújtása.” 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a köztisztviselők vonatkozásában a teljesítmény-
követelményeket határidőre készítse el. 
 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: 2009. február 28. 
 
 
Napirend 11. pontja 

Javaslat helyiségbérleti díjak megállapítására 
 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
 
Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a 
Településfejlesztési Bizottság tárgyalta. A Településfejlesztési Bizottság javasolta az előterjesztés 
határozati javaslatainak elfogadását, a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság 20 %-os helységbérleti 
díjemelést javasolt. 
Elmondta, hogy először az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokról fognak szavazni. 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
354/2009. (XII. 21.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Sport u. 2/2. szám alatti 
I., II., és IV. számú üzletek bérleti díját, 2010. január elsejétől 345,-Ft/m2/hó + ÁFA összegben, a III. 
számú üzlet bérleti díját – tekintettel az ott elhelyezett bankjegykiadó automatára, 10 %-kal 
alacsonyabb, – 310,-Ft/m2/hó + ÁFA összegben állapítja meg.  
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az üzletek bérlőivel érvényben lévő bérleti 
szerződéseket, a megváltozott bérleti díjnak megfelelően módosítsa.  
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2009. december 31. 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 2 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
355/2009. (XII. 21.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Szent István u. 28. szám 
alatti üzlet bérleti díját – tekintettel a bérlemény rossz műszaki állapotára – 2010. január elsejétől 230,-
Ft/m2/hó + ÁFA összegben állapítja meg.  
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az üzlet bérlőjével érvényben lévő bérleti 
szerződést, a megváltozott bérleti díjnak megfelelően módosítsa. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2009. december 31. 
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Napirend 12. pontja 
Javaslat lakótelek értékesítésére 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a 
Településfejlesztési Bizottság tárgyalta és a bizottságok javasolták az előterjesztés határozati 
javaslatának az elfogadását 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
356/2009. (XII. 21.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő a 
pusztaszabolcsi 1621/13. hrsz-ú, 1441 m2 beépítetlen terület vevőjének Pup Sándor Pusztaszabolcs, 
Béke u. 1/1. sz. alatti, és társa Fábián Katalin Budapest, Nyár u. 16. II/9. sz. alatti lakosokat jelöli ki. 
A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 474.800,-Ft + ÁFA, azaz 593.500,- Ft összegben határozza 
meg, amely vételárat vevők a szerződés aláírásakor egy összegben fizetnek meg eladó részére. 
Az ingatlanon a gázközmű csatlakozója, valamint az ingatlan előtt az utcában a víz, villany, csatorna, 
telefon közművezeték kiépült, az ingatlan a közműkezelők részére megfizetett hozzájárulást követően 
közművesíthető. 
A vételár az ingatlan kitűzésének költségeit is magában foglalja. 
Az ingatlant, a szerződés aláírását követő 4 éven belül lakóházzal be kell építeni. A beépítési 
kötelezettség nem teljesítése esetén az önkormányzat az ingatlant eredeti eladási áron jogosult 
visszavásárolni, a telekkitűzéssel kapcsolatban felmerült költségek jóváírásával. A beépítési 
kötelezettség biztosítására az ingatlan-nyilvántartásban elidegenítési és terhelési tilalmat kell 
bejegyeztetni az önkormányzat javára.  

A Képviselő-testület dr. Nagy István ügyvédet bízza meg az adásvételi szerződés megkötésével. A 
szerződéskötéssel kapcsolatos költségek vevőket terhelik. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2010. június 30. 
 
 

Napirend 13. pontja 
Javaslat külterületi földrészlet megvásárlására vonatkozó 
határozat visszavonására 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a 
Településfejlesztési Bizottság tárgyalta és a bizottságok javasolták az előterjesztés határozati 
javaslatának az elfogadását 
 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
357/2009. (XII. 21.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pusztaszabolcsi 0191/14. hrsz-ú külterületi 
szántó megvásárlására vonatkozó 229/2009. (VIII.27.) Kt. számú határozatát visszavonja, mert az 
ingatlan tulajdonosai elálltak értékesítési szándékuktól. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 14. pontja 
Pharma Familia gyógyszertár nyitvatartási ideje 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság tárgyalta és a bizottságok javasolták az előterjesztés határozati javaslatának az 
elfogadását 
 
 
A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
358/2009. (XII. 21.) Kt. számú határozat 

 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 2490 Pusztaszabolcs, 
Velencei út 68. sz. alatt létesítendő gyógyszertár tervezett nyitvatartási ideje az alábbiak szerint 
alakuljon: 
 
Hétfő: 7.00 - 18.00 
Kedd: 7 00 - 18.00 
Szerda: 7.00 - 18.00 
Csütörtök: 7.00 - 18.00 
Péntek: 7.00 - 18.00 
Szombat: 8.00 - 13.00 
Vasárnap: zárva 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

Napirend 15. pontja 
 Petőfi terem bérleti kérelme 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, az Oktatási, 
Közművelődési és Sport Bizottság és a Településfejlesztési Bizottság tárgyalta és a bizottságok 
javasolták az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását 
 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
359/2009. (XII. 21.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Könyvtár és Művelődési Ház Petőfi 
Termét (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 12.) Bungó Lajos (Iváncsa, Fő út 165.) részére havi egy 
alkalommal, a hónap második péntekén 19. – 22. óráig könnyűzenei koncert és közönségtalálkozó 
céljából 2000,- Ft + ÁFA / óra térítési díj ellenében biztosítja. 
A Képviselő-testület jóváhagyja a mellékletben található szerződés tervezetet, valamint felhatalmazza 
a Polgármestert annak aláírására. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 16. pontja 

Közszolgáltatások elérését segítő informatikai 
rendszerhez történő csatlakozás 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Ismertette az előterjesztést. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati 
javaslatát. 
 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
360/2009. (XII. 21.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Székesfehérvár Megyei 
Jogú Város Önkormányzata által benyújtandó „KDOP-2009-5.3.1 Közszolgáltatások elérését segítő 
informatikai rendszerek” című pályázathoz, mely az ASP központ létrehozását támogatja, csatlakozik. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt az előterjesztés szerinti 
„Szándéknyilatkozat” aláírására. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
  Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
 
Napirend 17. pontja 
 A „Pusztaszabolcs Város területén szilárd burkolatú belterületi utak építése” 

beérkezett közbeszerzési pályázatok véleményezése 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Ismertette az előterjesztést. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati 
javaslatát. 
 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
361/2009. (XII. 21.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzata által a „Pusztaszabolcs Város területén szilárd burkolatú 
belterületi utak építése” tárgyban lefolytatott egyszerű közbeszerzési eljárást a Képviselő-testület 
javasolja eredményesnek nyilvánítani. A Képviselő-testület a  PUHI-TÁRNOK Kft. (2461 Tárnok, 
Fehérvári út 34), a  SOLTÚT Kft.  (6320 Solt, Kecskeméti út 34.), a Magyar Aszfalt Kft. (8000 
Székesfehérvár, Szekfű Gy. u. 5) és a  HBG-T Építőipari Kft. (2400 Dunaújváros, Lokomotív út 21.) 
ajánlatát javasolja érvényesnek, a  Swietelsky Magyarország Kft. (1117 Budapest, Irinyi J.u. 4-2) és  
Kolonics János egyéni vállalkozó (2162 Őrbottyán, Bartók B.u. 139. )ajánlatát javasolja 
érvénytelennek tekinteni. 
 
A Képviselő-testület álláspontja az, hogy az ajánlatkérő számára a legelőnyösebb ajánlatot a Magyar 
Aszfalt Kft. (8000 Székesfehérvár, Szekfű Gy. u. 5)  adta. Erre tekintettel azt javasolja a 
döntéshozónak, hogy az ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás nyertesének a Magyar Aszfalt Kft.-t 
(8000 Székesfehérvár, Szekfű Gy. u. 5) hirdesse ki, tekintettel arra, hogy az ajánlatok elbírálása során 
összességében a legelőnyösebb ellenszolgáltatást adta. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
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A Képviselő-testület ülése 17.50 órakor – a 18-19. napirendi pont tárgyalásának idejére – zárt üléssel 
folytatódott. 
 
 
18.10 órakor a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. 
 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 

Czompó István 
polgármester 

 
 
 
 
 

Vezér Ákos 
jegyző 

Jakus János Kovács Dénes 
jegyzőkönyv-hitelesítők 

 
 
 


