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Jegyzőkönyv 
 
 

Készült Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2010. május 27-én 16.15 órakor 

a Polgármesteri Hivatal Üléstermében (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.) 
megtartott nyílt üléséről 

 
 
 
Jelen voltak: Czompó István polgármester 
 Csombók Pál alpolgármester 
 Csányi Kálmán, Czöndör Mihály Filotás József, Jakus János, Kátai György, Paál Huba, 

Szajkó János, Szőke Erzsébet, Tüke László– képviselők 
 

Meghívottak: Vezér Ákos jegyző 
 Szotyori-Nagy Istvánné aljegyző 
 Wasserné Ősi Márta Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője 
 Adorjánné Bozsódi Irén családgondozó, Adonyi Kistérségi Szociális Központ 
 Balogh Márta könyvtáros 
 Czöndör Mihályné Szabolcs Híradó főszerkesztője 
 Kelemen Ilona József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és 

Óvoda gyermekvédelmi felelőse 
 Német József  Sebes Folyó Alapítvány 
 Dr. Szász Károlyné családgondozó, Adonyi Kistérségi Szociális Központ 
 Vida Katalin Adonyi Kistérségi Szociális Központ vezetője 
 Weinerné Vörös Katalin DRV ZRt. képviselője 
 Kiss Kornélia  közművelődés-szervező 
 Ekker László Közterület-felügyelő 
 Sterné Kenyér Mariann jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
 
Czompó István: Köszöntötte a megjelenteket, az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, mivel 14 képviselőből 10 fő megjelent. Elmondta, hogy Ádám László, Kovács Dénes 
képviselők távolmaradásukat jelezték, Csányi Kálmán képviselők késését jeleztek. Jegyzőkönyv-
hitelesítőnek javasolta Czöndör Mihály és Csombók Pál képviselőket. 
 
 
A Képviselő-testület 10 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
138/2010. (V. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Czöndör Mihály és Csombók Pál 
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
(16.16 órakor megérkezett Csányi Kálmán képviselő, létszám 11 fő) 
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Czompó István: Ismertette napirend-tervezetét. Javasolta, hogy a meghívóban szereplő 15. napirendi 
pont után 16. napirendi pontként a „Közép-Európai Önkormányzati és Területfejlesztési Szövetséghez 
történő csatlakozás” című előterjesztés tárgyalják. Így a zárt ülés 16-17. napirendi pontjai 17-18. 
napirendi pontokra változnak. Szavazásra bocsátotta napirend-tervezetét. 
 
A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
139/2010. (V. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg: 
Napirendek előtt: 
- Tájékoztató a két ülés közti eseményekről 
- Kérdések, interpellációk 
Napirend 1. pontja 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat  
2010. évi költségvetési rendeletének módosítása 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 2. pontja 

Ivóvíz és szennyvíz szolgáltatásra vonatkozó Üzemeltetési szerződés 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 3. pontja 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
2009. évi ellátásának átfogó értékelése 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 4. pontja 

A családgondozói feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 5. pontja 

Tájékoztató Út a munkához Pusztaszabolcsi helyzetelemzés a 
2010. évi közfoglalkoztatási terv alapján 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 6. pontja 

Könyvtár és Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzata 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 7. pontja 

Tájékoztató a Mezőföldi Népművészeti Tábor szervezéséről  
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 8. pontja 

Tájékoztató a 2010. évi Életmód és Szenvedélyek Napja előkészületeiről 
 Előterjesztő: Szőke Erzsébet, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 
Napirend 9. pontja 

Tájékoztató a Szabolcs Napok előkészületeiről  
 Előterjesztő: Csányi Kálmán, az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság elnöke 
Napirend 10. pontja 

Védőnői álláshelyre pályázat kiírása 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 11 pontja 

Háziorvosi, házi gyermekorvosi alapellátáshoz kötődő 
ügyelet ellátására kötött szerződés módosítása 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 12. pontja 

Vasút utca 26-38. sz. közötti útszakaszon kátyúk javítása 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 13. pontja 

Javaslat Fejér Megyei Hungaricum címre 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
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Napirend 14. pontja 
Önkormányzati bérlakással kapcsolatos kérelem  

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 15. pontja 

Ingatlanközvetítői tevékenységre vonatkozó ajánlat, 
és hirdetőszekrény elhelyezésére vonatkozó kérelem 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 16. pontja 

Közép-Európai Önkormányzati és Területfejlesztési Szövetséghez történő csatlakozás 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
Zárt ülés 
 
Napirend 17. pontja 

Javaslattétel elismerő címekre 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 18. pontja 

Polgármester szabadságának jóváhagyása 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Tájékoztató a két ülés közti eseményekről 
 
 
Czompó István: Elmondta, hogy 2010. április 30-án volt a Szabolcs Vezér Gimnázium ballagási 
ünnepsége. Május 5-én a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás pályázattal kapcsolatos folyamat-
tanácsadó látogatására került sor a Hivatalban. 6-án ülésezett a szociálpolitikai kerekasztal, az ezzel 
kapcsolatos téma a napirendek között szerepel. Ismeretes, hogy 16-19 között viharos időjárás volt a 
településen, akkora gondokat nem okozott, mint országszerte, véleménye szerint az árokrendszer ismét 
jól vizsgázott, ha nem sikerült volna pár évvel ezelőtt megvalósítani, akkor a település északi része 
úszott volna a sok eső következtében. Ettől függetlenül, információja szerint egy lakóház kéménye, 
egy melléképület közfala kidőlt. A helyi tűzoltóknak 17-én, 18-án és 19-én Pusztaszabolcson 37 
helyen kellett beavatkozni a vihar okozta károk, fa kidőlés, ág letörés elhárítása miatt. Ezen kívül 
Besnyőn 4, illetve Adonyban 12 helyre vonultak ki. Köszönetét fejezte ki az Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület munkájáért. Elmondta, hogy a Kistérség Tanács soros ülésén felveti a témát, mivel a 
térségben nincs tűzoltó egyesület – sem hivatásos, sem önkéntes – hogy a jövőben támogassák 
valamilyen összeggel a helyi tűzoltó egyesületet, mert hasonló esetekben általában hamarabb kiérnek a 
helyszínre, mint a hivatásos tűzoltók. 17-én volt a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság ülése. 18-án volt a Településfejlesztési Bizottság és az Oktatási, 
Közművelődési és Sport Bizottság ülése. Sajnálatát fejezte ki, amiért az üléseken nem tudott részt 
venni, de a jegyzőkönyvekből, illetve a hangfelvételekből tájékozódott az üléseken elhangzottakról. 
19-én volt a könyvtári szolgáltatások fejlesztésére Adonnyal közösen megvalósított pályázat 
ünnepélyes megnyitója Adonyban. Megköszönte a képviselőknek, a közművelődés-szervezőnek és a 
könyvtárosnak, hogy a megnyitón részt vettek. Reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a 
pályázaton nyert eszközök a jövőben a könyvtár modernebb szolgáltatásait teszik lehetővé. Az 
eszközök beüzemelésére június 3-án kerül sor. 26-án megkezdődtek az önkormányzati aszfaltos utak 
garanciális javításai. A múlt héten Csombók Pál alpolgármester és Jakus János képviselő megnézték a 
vasúti rostált követ. Az esőzések miatt felázott a talaj, e miatt nem lehet rostálni a vasúti pályáról 
kiszedett követ. A rostálék egyik része föld, a másik része apró kő, a réparakodónál elhelyezett 
nagyobb követ nem lehet elhozni, mert az a vasúti pályába visszaépítésre kerül. A munkálatokat 
augusztus vagy szeptemberben fogják elvégezni. Érdeklődött az Agrár Rt-nél rakodógép bérlésével 
kapcsolatban. A nagyobb gép – ami körülbelül 1 m3 követ tud egyszerre felvenni – óra díja bruttó 
11.250,- Ft, a kisebb gép óra díja 7.500,- Ft. A kő szállításának díját is megkérdezte: 3.000,- Ft-ba 
kerülne 3m3 kő elszállítása helyből – ha átszállítana a MÁV néhány vagonnyi rostálékot –, ha 
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Iváncsáról kellene elszállítani, akkor 6.000,- Ft-ba kerülne 3m3 kő szállítása. Számítása szerint – napi 
nyolc órában, Iváncsáról történő szállítással – 132.000,- Ft-ba kerülne 21 m3 rostálék szállítása. Ha 
körülbelül 150 m3 –nyi anyagot szeretnének elszállítani az utcák javítására, akkor a Javaslata az lesz, 
hogy ne kamionnal szállítsanak követ, mert a kamionnyi mennyiséget depózni kellene, illetve újra 
felrakodni, hanem kis tehergépkocsival szállíttassák el a követ, ami egyből le tudja a javítandó útra 
tenni a követ, és a közcélú munkásokkal a kő elterítését el tudják végeztetni. A körülbelül 150 m3 –nyi 
anyag szállítása – legrosszabb verzió esetén – körülbelül 1 millió forint lenne. Megkérdezte, hogy a 
testület most meghatároz egy összeget, vagy visszatérnek a témára akkor, amikor a kő szállítása 
aktuális lesz, és akkor döntenek a kő szállításának módjáról. Elmondta, hogy a költségvetésben nincs 
tervezve útjavítás, csak a céltartalékból, vagyis a pályázati önrészből lehet fedezni a költségeket.  
Elmondta, hogy Csombók Pál alpolgármester az elmúlt testületi ülésen kifogásolta, hogy Kocsis 
József igazgató úr nem készítette el a márciusi ülésen kért kimutatást a nem Pusztaszabolcson tanuló 
gyerekekről, amit a mai napon mindenki megkapott. 
 
Csombók Pál: Véleménye szerint köszönet illeti meg Király Attila ácsot, aki saját költségén aládúcolta 
annak a melléképületnek a tetejét, melynek az esőzések miatt kidőlt az egyik fala. 
 
Czompó István: Egyetértett ezzel. 
 
Kátai György: Javasolta, hogy most határozzon meg a testület egy összeget a kőszállítására – a 
napirenden szerepel a költségvetési rendelet módosítása – , hogy a polgármesternek legyen határozata, 
és időben tudjon intézkedni. Jelenleg is vannak olyan utcák, amikre ráférne legalább egy ilyen jellegű 
javítás. 
 
Paál Huba: Véleménye szerint nagy adóságot törlesztnek azzal, ha hozzájárulnak a meglévő utak 
foltozgatásához, mert ez a kő valószínűleg csak arra lesz elegendő. Mivel évek óta ebben az ügyben 
semmi nem történt, ezért támogatná, ha egy 1,5 milliós keretösszeget a céltartalékból elkülönítenének 
erre a célra, hogy amikor elindulhat a kőszállítás ne kelljen várakozni, hanem rögtön el lehessen 
kezdeni a szállítást, és így a közmunkások foglalkoztatása is intenzívebbé válhat. 
 
Csombók Pál: Egyetértett a javaslattal, de javasolta, hogy nem a céltartalékból, hanem az általános 
tartalék terhére történjen a kőszállítás. A céltartalékra meghatározott az önkormányzat célokat, azok 
mellett tartsanak ki. 
 
Czompó István: Véleménye szerint ez részletkérdés, ha elfogy az általános tartalék, akkor hozzá kell 
nyúlni a céltartalékhoz. 
Szavazásra bocsátotta Paál Huba képviselő javaslatát, mely szerint az általános tartalék terhére a 
testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a lehető legolcsóbb megoldással, 1,5 millió forint erejéig 
az utak kátyúzását végeztesse el. 
 
 
A Képviselő-testület 10 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
140/2010. (V. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a vasúti kőrostálék 
felhasználásával útjavítást végez a város belterületi földútjain. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a lehető legolcsóbb megoldással, legfeljebb  
1,5 millió forint összeghatárig az utak kátyúzását végeztesse el, az általános tartalék terhére. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a költségvetési rendelet módosításának beterjesztésére. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
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Kérdések, interpellációk 
 
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy a Középiskola az uniós TÁMOP 3.2.9 pályázaton 5 millió forintot 
nyert, 1939-1989 közötti pusztaszabolcsi emlékeket kell összegyűjteni a diákoknak, videó felvételt 
kell készíteniük 2011 július végéig, a diákok szeptembertől fel fognak keresni embereket, ezért 
tájékoztatta a testületet, hogy tudjanak arról, hogy gyűjtés folyik ezzel kapcsolatban. Összesen 200 
iskola nyert a pályázaton, a cél az, hogy a társadalomismeret oktatásához anyagokat gyűjtsenek, és 
ezeket a felvételeket tanórákon is be lehessen mutatni. Tájékoztatta a testületet arról, hogy a 
Szabadidősport Egyesület vezetőségi tagjaként részt vett a május 16-17-én Kisiratosra látogató 
küldöttségben. Nagyon szíves fogadtatásban részesültek, nagyon jól érezték magukat, a civil 
szervezetek elindultak azon az úton, hogy kapcsolatokat építenek a partnertelepüléssel. 
 
Czompó István: Megköszönte Csányi Kálmán tájékoztatását, gratulált a pályázaton nyert összeghez.  
Megköszönte a Szabadidősport Egyesülettel kapcsolatos tájékoztatást is, elmondta, hogy a reggeli 
indulásnál jelen volt, elfelejtette megemlíteni a két ülés közti tájékoztatóban. 
 
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy a Fejér Megyei Önkormányzat és a Göttingeni Önkormányzat 
partneri kapcsolatban állnak egymással és 2 évvel ezelőtt kiírásra került egy pályázat, amelyben 5 fejér 
megyei Iskola a göttingemi járásból egy-egy partneriskolával versengett egymással. A verseny 
győztese a Szabolcs Vezér Gimnázium tagjai lettek, a partneriskola egy hanmündeni iskola volt. A 
csapat nyert egy összeget, amelyből el kell látogatni a hanmündeni iskolába, mellyel kapcsolatban már 
megindultak az egyeztetések, hogyan lehetne összehozni a staufenbergi küldöttséggel ezt a feladatot. 
 
Czompó István: Megadta a szót Czöndör Mihálynénak a Szabolcs Híradó főszerkesztőjének. 
 
Czöndör Mihálynénak, a Szabolcs Híradó főszerkesztője: Elmondta, hogy nagyon jó érzés volt részt 
venni a könyvtárral kapcsolatos pályázat megnyitóján, úgy gondolja, hogy Adony és Pusztaszabolcs 
közös pályázata példaértékű, mert az a tapasztalat, ha az ember elől jár a dolgokban, akkor tud 
profitálni. A pályázat lehetőségével a könyvtári tagokat toborozni tudják, archiválni, elektronizálni 
lehet például a helytörténeti adatokat, kapcsolódni lehet például a Széchenyi Könyvtár 
könyvállományához, ami véleménye szerint nagyon jó. 
Elmondta még, hogy megjelent a Kistérségi kulturális kalauz, amiben szerepel Pusztaszabolcs is, ezzel 
kapcsolatban elmondta, hogy fantasztikus a kalauz, fantasztikus az, hogy szerepel benne 
Pusztaszabolcs, viszont nagyon hiányosan. Felolvasta a Képviselő-testületnek írt leveléből az ezzel 
kapcsolatos javaslatát. A fontos szerepet betöltő civil szervezetek közül hiányzik a Sport Club, a 
Szabadidősport egyesület, a Napraforgó Klub, a Harmónia Nyugdíjas Egyesület. A hagyományos 
rendezvényeknél nincs megemlítve a szüreti bál, az orgonahangverseny, a négy évszak maraton, a 
kulturális leltár kiegészíthető lenne Keisz Gellért grafikáival, Kovács Lajos természetfotóival, vagy 
Pálikás József vasúttörténeti gyűjteményével. Javasolta, hogy készüljön el egy Pusztaszabolcs értékei 
anyag, amely teljeskörűen tartalmazza a fellelhető értékeket. Így a további kiadványokban 
teljeskörűen megjelenhetnek a pusztaszabolcsi értékek, és a tartalom nem attól függ, hogy kinek mi jut 
eszébe, vagy mit tart értéknek, vagy mit szimpatikusnak. Véleménye szerint sok minden kimaradt.  
Javaslatához kérte, hogy tudomása szerint a Megyei Önkormányzat által Pusztaszabolcsra egy 
Hungarikum bemutató tervezendő, erre az alkalomra a pusztaszabolcsi értékeket próbálják meg 
összegyűjteni. Átadta levelét Czompó István polgármesternek. 
 
 
Napirend 1. pontja 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat  
2010. évi költségvetési rendeletének módosítása 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, a 
Településfejlesztési Bizottság és az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság tárgyalta, és 
mindhárom bizottság javasolta a rendeletet-tervezet szövegének az elfogadását és a rendelet 
megalkotását. 
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Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
141/2010. (V. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 
szóló 3/2010.(II.26.) Kt számú rendeletének módosítására vonatkozó rendelet-tervezet szövegét 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Czompó István polgármester 
 
 
A Képviselő-testület  igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: 
 
9/2010. (V. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 
szóló 3/2010.(II.26.) Kt számú rendelet módosításáról szóló rendeletét megalkotja. 
 
 
 
Napirend 2. pontja 

Ivóvíz és szennyvíz szolgáltatásra vonatkozó Üzemeltetési szerződés 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Köszöntötte Vörösné Weiner Katalint, a DRV ZRt. képviselőjét. Elmondta, hogy az 
előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a Településfejlesztési Bizottság tárgyalta. 
 
Jakus János: Elmondta, hogy a szerződés tervezet 15 évre szól, amely nem tér ki az ivóvíz bázisokra. 
Megkérdezte, Vörösné Weiner Katalint, DRV ZRt. képviselőjét, hogy mennyiben érintheti egy 
önkormányzati ivóvízbázis későbbi létrejötte a mostani szerződés-tervezetet. 
 
Vörösné Weiner Katalin, a DRV ZRt. képviselője: Köszöntötte a testületet. Elmondta, hogy a 
vízbázisok jelenleg állami tulajdonban vannak, hogy privatizálva lesznek-e vagy sem, ez az új 
kormány döntése lesz, utána felül lehet vizsgálni a szerződést, ha az önkormányzat megnyeri a 
vízbázist. Az teljesen más műszaki helyzetet hoz létre. A társaságuk jelenleg többségi állami 
tulajdonban van, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő alá tartoznak, szakmai irányítójuk a 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Ha változás lesz, az a szerződésekre is ki fog hatni. Az új 
kormány bejelentette, hogy túl soknak találja a víziközmű-üzemeltetőket, mert körülbelül 400 cég van, 
a 1990-es évek elején ennek tizede sem volt, felül fogják vizsgálni az üzemeltetőket és kevesebb 
üzemeltetőt szeretnének kijelölni. 
 
Czompó István: Elmondta, hogy nem tart attól, hogy a DRV Zrt. kikerül az üzemeltetők sorából. 
Elmondta, hogy mielőtt Paál Huba képviselőnek megadná a szót, lenne egy kardinális kérdése: 
Megkérdezte, hogy mi annak az oka, hogy a DRV ZRt. által ma délután megküldött létesítmény 
jegyzékből ki hagyták  Cikolát. 
 
Vörösné Weiner Katalin, a DRV ZRt. képviselője: Elmondta, hogy Cikolát nem a DRV Zrt. 
üzemelteti, ott a DRV-nek nincs üzemeltetési joga. Ez az önkormányzat joga, az önkormányzat 
számláz. 
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Czompó István: Így ellentmondás van a szerződés-tervezet és e között. Ezért javasolta, hogy a 
napirendet vegyék le a napirendről, és további egyeztetéseket folytatassanak e vonatkozásban. A 
szerződés-tervezet egyik pontja arról szól, hogy a DRV ZRt. Pusztaszabolcs közigazgatási területén 
végzi a szolgáltatás, Cikola pedig a város közigazgatási területéhez tartozik, ezért van ellentmondás. 
Elmondta még, hogy nem az önkormányzat üzemelteti a cikolai vízszolgáltatást, hanem a lakosság 
fele számláz, véleménye szerint szolgáltatásszabályzással megoldható lenne, hogy a DRV szálázzon a 
lakóknak. Úgy gondolja Vörösné Weiner Katalin nincs felhatalmazva arra, hogy erre igent 
mondhasson, ezért javasolta, hogy vegyék le a napirendről az előterjesztést, és a júniusi ülésen tűzzék 
napirendre, a DRV-vel történt egyeztetés után. 
 
Vörösné Weiner Katalin, a DRV ZRt. képviselője: Elmondta, hogy a régi üzemeltetési szerződésük 
sem tartalmazta Cikolát, többször egyeztettek, az ajánlatuk ezt a szerződés-tervezetet tartalmazta, ami 
már novemberi ülésen is ki volt tűzve napirendi pontként, ez egy új felvetés, azon az egy soron lehetne 
javítani, hogy kivéve Cikola. 
 
Czompó István: Elmondta, hogy ezen nem akarnak javítani, nem véletlenül került bele szerződés-
tervezetbe az önkormányzat részéről, hogy „közigazgatási területén” végezze az üzemeltetést a DRV. 
Az egyeztetések során a cikolai problémát jelezte Kollár Úrnak és korábban Veigl Gábornak. Ezért 
mondta, hogy ellentmondást lát a szerződés-tervezet és a ma megküldött létesítményjegyzék között. 
Kérte a testületet, hogy így folytassák az egyeztetést. Elnézést kért Vörösné Weiner Katalintól, hogy 
nem tudott vele erről telefonon beszélni. Elmondta, hogy a kolléganői ma délután 3 órakor jelezték, 
hogy megküldte a DRV ZRt. a módosított létesítményjegyzéket, amit a hivatal már korábban 
megküldött. Kérdés az, hogy miért van 500 méter különbözet a vízjogi létesítési engedély és a DRV 
által megküldött jegyzék között. Elmondta, hogy a tárgyalásokat olyan szinten kellene folytatni a DRV 
ZRt. képviselőivel, akik erre igent vagy nemet tudnak mondani. Új helyzetet teremt, ha a DRV nemet 
mond, aminek önkormányzati lépés is lehet a következménye, de fenyegetőzni nem akar. Nem akarja 
ismételni önmagát, egyeztetés Cikola miatt kell. 
 
Vörösné Weiner Katalin, a DRV ZRt. képviselője: Elmondta, hogy az önkormányzat kérte, hogy 
adjanak arra ajánlatot, hogy ha Cikolát távvezetékkel összekötnék Pusztaszabolccsal, vagy arra, hogy 
milyen módon lehetne ellátni a cikolai vízellátást. Ez egy 100 milliós tételt tenne ki, azóta az 
önkormányzat nem tett semmiféle írásos jelzést arra vonatkozóan, hogy kérné ennek az üzemeltetését. 
Ha üzemeltetnék, akkor fel kell venni a kapcsolatot a cikolai kút üzemeltetőjével. Jelenleg az 
önkormányzatnak van szerződése a kút üzemeltetőjével. Ez ügyben nem volt megkeresés az 
önkormányzat részéről. Az önkormányzat létesítmény jegyzékében szerepelt Cikola, de mivel eddig 
sem üzemeltette a DRV, és megkeresés sem történt ez ügyben, ezért nem tartalmazta a Cikolai 
üzemeltetést a tervezet. 
 
 
Czompó István: Elmondta, hogy hivatalos levél valóban nem íródott, de a testületi illetve bizottsági 
ülések jegyzőkönyveiben ez megtalálható. Ha írásban kell megküldeni, akkor ezt megteszik. Ezt fogja 
szolgálni a következő hónap, ha nem sikerül megegyezni, akkor augusztusban is tudnak erről 
tárgyalni. 
 
 
Paál Huba: Elmondta, hogy megdöbbentették az elhangzottak. Lehet azt mondani, hogy az 
önkormányzat évtized óta foglalkozik azzal, hogy a cikolai vízellátás hogyan van megoldva. A 
decemberben indult, féléves egyeztetés nem tisztázta ezt a dolgot. Biztosítani kell ott is a szolgáltatást. 
Egy nagyobb jelentőségű szerződésről van szó, hosszú, 15 éves kihatásról, úgy gondolja, minden 
részletre terjedően kerüljön sor magas szintű egyeztetésre a szerződés véglegesítése szempontjából. 
 
 
Czompó István: Szavazásra bocsátotta javaslatát. 



 9 

 
A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
142/2010. (V. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Ivóvíz és szennyvíz 
szolgáltatásra vonatkozó Üzemeltetési szerződés” című napirendi pontot leveszi a mai ülés 
napirendjéről. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, folytasson további egyeztetéseket a DRV ZRt. 
képviselőivel a víziközmű szolgáltatás területi hatályát illetően, annak érdekében, hogy Felsőcikola 
ivóvíz ellátása is a szolgáltatás részét képezze. 
 
Felelős: Czompó István 
Határidő: azonnal 
 
Czompó István: Elnézést kért Vörösné Weiner Katalintól, a DRV ZRt. képviselőjétől, hogy hiába 
fáradt el az ülésre. Elmondta, hogy ha a létesítményjegyzéket korábban megküldte volna a DRV, 
akkor telefonon felhívta volna, és elmondta volna, hogy javasolni fogja az előterjesztés napirendről 
való levételét. Elmondta még, hogy tíz évvel ezelőtt, amikor az előző szerződést kötötték a DRV-vel a 
cikolai üzemeltetés még nem lehetett bent az akkori szerződésben – függetlenül attól, hogy 
közigazgatásilag akkor is Pusztaszabolcshoz tartozott – hiszen akkor még a csőhálózat nem volt az 
önkormányzat tulajdonában. Egyszerűbb lenne a helyzet, ha a kút is az önkormányzat tulajdonában 
lenne. 
 
 
Napirend 3. pontja 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
2009. évi ellátásának átfogó értékelése 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Köszöntötte a napirendi ponthoz meghívott Kelemen Ilonát, a József Attila Közös 
Igazgatású Általános Iskola és Óvoda iskola egységének gyermek- és ifjúságvédelmi felelősét, 
valamint Német Józsefet, a Sebes Folyó Alapítvány elnökét. Elmondta, hogy az előterjesztést a 
Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság és a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság tárgyalta, és a bizottságok javasolták az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
143/2010. (V. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok 2009. 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, 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 
 
Czompó István: Megköszönte a gyermekvédelmi területen dolgozók munkáját és további eredményes 
munkát kívánt. 
 



 10 

 
Napirend 4. pontja 

A családgondozói feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Köszöntötte Vida Katalint, aki 2010. június 1-jétől lesz az Adonyi Kistérségi 
Szociális Központ vezetője, valamint köszöntötte a családgondozó, családsegítő minden egyes 
megjelent dolgozóját. Az előterjesztést a Szociális és Egészségügyi Bizottság, a Pénzügyi és 
Igazgatási Bizottság és az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság tárgyalta és a bizottságok 
javasolták az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 
 
Paál Huba: Elmondta, hogy a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság ülésén jó néhány kényes kérdés 
felmerült, és kérte az új vezetőtől, hogy nagyobb odafigyeléssel és nagyobb gonddal próbálja meg a 
tagegységeket kezelni a jövőben, hiszen egy célért dolgoznak, csak más-más településen. Úgy 
gondolja, hogy akkor működik egy szervezet jól, ha az abban dolgozók azt érzik, hogy megbecsült a 
munkájuk, megbecsülés övezi nem csak az ellátottak részéről, hanem a szervezet vezetése, szervezet 
egésze részéről is. 
 
Czompó István: Elmondta, hogy a bizottsági üléseken nem tudott részt venni, ezért meghallgatta a 
napirendi ponthoz kapcsolódó hanganyagot, és nagy érdeklődéssel várja a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság problémafeltáró kihelyezett ülésének eredményét. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés 
határozati javaslatát. 
 
A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
144/2010. (V. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Adonyi Kistérségi Szociális Központ 
(Perkáta, Bocskai u. 2. ) pusztaszabolcsi telephelyéről (2490 Pusztaszabolcs, Magyar utca 6.) a 
családgondozók által készített, családsegítés 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 
A Képviselő-testület elismerését fejezi ki a családgondozóknak lelkiismeretes munkájáért.  
 
Felelős: Czompó István polgármester  

Mazán Eszter intézményvezető 
Határidő: azonnal 
 
 
Czompó István: Megköszönte az eddigi munkát és további eredményes munkát kívánt. 
 
 
Napirend 5. pontja 

Tájékoztató Út a munkához Pusztaszabolcsi helyzetelemzés a 
2010. évi közfoglalkoztatási terv alapján 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Elmondta, hogy a két ülés közti tájékoztatóban említette, hogy a szociális kerekasztal 
ülésezett. Az előterjesztést mind a négy bizottság tárgyalta, és mind a négy bizottság támogatja a 
program megvalósítását. Ezzel kapcsolatban kérdések merültek fel benne. A Pénzügyi és Igazgatási 
Bizottság támogatás nyújtását, a Településfejlesztési Bizottság támogató részt vételt, az Oktatási, 
Közművelődési és Sport Bizottság a program megvalósítását javasolta. Megkérdezte, hogy a 
bizottságok mire gondoltak. A Szociális és Egészségügyi Bizottság elvi támogatás adását javasolta, ezt 
érti, kérte a többi bizottság konkrétan fogalmazza meg mire gondolt. Egyetért a program 
támogatásával, megkérdezte, hogy milyen módon támogassa az önkormányzat a programot: anyagilag, 
erkölcsileg, hogyan. 
 
Czöndör Mihály: Bejelentette személyes érintettségét, és elmondta, hogy nem kíván az előterjesztésről 
szavazni. 
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Paál Huba: Elmondta, hogy a bizottság támogatja a program megvalósítását, de a bizottság álláspontja 
az, hogy elsősorban civil együttműködési körben tudja a program megvalósítását elképzelni. Ehhez a 
munkához, koordinációhoz nyújtson segítséget az önkormányzat, mivel nem csak civil feladatok 
jelentkeznek, hanem önkormányzati feladatok is, illetve önkormányzati összefüggései is vannak, akár 
információnyújtással, a személyi jogok és egyéb törvény jogokat figyelembe véve. Egyetért a 
programmal, ha csak 10 emberen tudnak segíteni – bár úgy gondolja magasabb szintű, törvényi szintű 
támogatásra is szükség lenne – már megérte. A kerekasztal ülésén elmondta, hogy a civil 
szerveződéshez, a program megvalósításához nyújtson az önkormányzat információkkal – a törvényi 
előírásokat betartva – segítséget. 
 
Csányi Kálmán: Úgy gondolja, hogy az önkormányzat munkavállalóiról van szó, akik 3 hónapon 
keresztül, napi 8 órában tevékenykednek. Véleménye szerint az önkormányzat, mint munkaadó 
rengeteg olyan információval rendelkezik, amely információk segítségével akár az adatbázis 
összegyűjtését tudja segíteni, hogy melyik közcélú munkás milyen típusú munkában tud segíteni, 
miben volt jó, miben volt nem megfelelő. Adott esetben az önkormányzat, mint munkaadó munkaidő-
kedvezményt tud biztosítani. Ezek nincsenek bent a törvényben, de mint helyi foglalkoztató, az 
önkormányzat dönthet így. Ha összejön egy olyan csapat, akkor véleménye szerint – és esős időben 
amikor nem tudnak tevékenykedni – a munkaadó dönthet úgy, hogy különböző kompetenciák 
elsajátításában kell segédkezni. Ahhoz véleménye szerint egy felmérés kell, hogy milyen 
kompetenciákat, tevékenységeket kell megtanítani, ebbe a felmérésbe lépett be Czöndör Mihályné, aki 
ezt a felmérést el tudná kezdeni. Úgy gondolja, az önkormányzat ebben is tud segíteni, például 
adatokat ad, felhívja a figyelmet a felmérésre a közcélú munkások körében. Nem kötelezi őket, csak 
ajánlja, így motiválni őket, hogy a felmérésen részt vegyenek. Ezekre gondoltak, amikor a bizottság a 
határozatát elfogadta. 
 
Czompó István: Elmondta, hogy minden rendelkezésre állási támogatásban részesülő személy kapott 
meghívást a jövő héten csütörtökön, június 3-án Czöndör Mihályné által megtartandó tájékoztatóra. A 
levélben szerepel, hogy önkéntes, és nem kötelező a részvétel a tájékoztatón. Más kérdést vet fel az, 
hogy a közcélú foglalkoztatás nem a munkatörvénykönyve szerint történik, a munkaidő-kedvezményre 
gondolt, ami a munka törvénykönyve szerint a foglalkoztatottakra vonatkozik. Elmondta még, hogy az 
önkormányzat adatokat nem adhat ki. Annyit tehet meg, hogy a tájékoztatóra a meghívót kiküldi 
mindenkinek, ahol Czöndör Mihályné el tudja mondani a programját, amelyet követően folytatódhat a 
munka. A bizottsági javaslatokra azért kérdezett rá, mert úgy is lehetett érteni, hogy az önkormányzat 
fordítson valamilyen összeget ezen feladatok elvégzésére. 
 
Jakus János: Elmondta, hogy sok minden elhangzott azok közül, ami a Településfejlesztési Bizottság 
ülésén felvetődött, hogy mi mindenben tudna az önkormányzat segíteni. A polgármester úr által 
említett levél kihordása, kézbesítése is nagy segítség, illetve a terem biztosítása a tájékozató 
megtartásához is segítség lehet. A bizottság szándékosan nem forintosította a segítségeket, mivel 
elsősorban nem forintosítható dolgokra gondoltak, a támogatást ilyen formában értették, ahogy azt 
Paál Huba, Csányi Kálmán képviselők, vagy a polgármester úr említette.  
 
Kátai György: Elmondta, hogy Magyarországon a munkanélküliség közelít a 12%-hoz, ez nem 
példanélküli Európában, vannak kisebb, sőt fejlettebb országoknak nagyobb munkanélküli statisztikái. 
Véleménye szerint egyet érthetnek abban, hogy a közcélú foglalkoztatás egy pótcselekvés a 
társadalom részéről, az igazi foglalkoztatás az lenne, ha a gazdaságok beindulnának és a foglakoztatás 
nőne. Véleménye szerint Czöndör Mihályné nagyon nehéz fába vágta a fejszéjét. A legtöbb esetben – 
vannak kivételek – a munkahelyüket elvesztők az alacsony iskolai végzettségűek, a mentális 
problémákkal küzdők, a munkakultúrában nem éppen jeleskedők közül kerülnek ki. Aki a 
foglalkoztatottakkal napi kapcsolatban van, tanúsíthatja, hogy igen nehéz intellektuális közösségről 
van szó. Ezek az emberek, hogy be tudják-e fogadni a kétségkívül hasznos és jó gondolatokat, végig 
tudnak-e menni ezeken a stációkon, amiket elterveztek, amik szintén nagyon hasznos dolgok ezzel 
kapcsolatban kétségei vannak. Ezért véleménye szerint borzasztóan nemes, és borzasztóan nehéz, amit 
el akar Czöndör Mihályné kezdeni, csak bízni tud abban, hogy lesz is haszna, mert nehogy az legyen, 
hogy rengeteg energiát fektetnek bele, és a haszna nem az lesz, amit szeretnének. Vezér Ákos jegyző 
gondolatát szeretné felolvasni, mert úgy gondolja, hogy ilyen tömören és lényegre törően senki sem 
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fogalmazta meg: „ A munkanélküliek száma a gazdasági válság hatására emelkedett, véleményem 
szerint azok a személyek, akik mint képezhető személy célközösségként felmerülnek, általában 
munkahelyet is találnak maguknak, azonban a fejlesztésre alkalmas személyek száma kevés.” 
 
Czompó István: Ezúton is megköszönte Czöndör Mihályné előkészítő munkáját, az elképzelést, amit a 
szociális kerekasztal is tárgyalt, illetve ami a mai ülésre készült anyagot. Őszintén kívánta, hogy a 
kiküldött meghívók nem csak pusztán postaládába dobott papírokká váljanak. Illúzió lenne azt 
gondolni, hogy a munkanélküliek fele részt kíván venni a programban, ha pár ember részt vesz a 
programon, már nem volt hiába. A munkához sok kitartást kívánt.  
 
Czöndör Mihályné: Elmondta, hogy többen megfogalmazzák azt, hogy egy városban élnek, és a 
városnak vannak kritériumai. Úgy gondolja, hogy a város egyik kritériuma, hogy foglalkozik a 
munkanélküliekkel, valamilyen szervezete van rá, jelenleg Pusztaszabolcsnak ilyen nincs, de bízik 
abban, hogy elindítanak egy folyamatot, és idővel létrejön egy szervezet. Elmondta még, hogy a 
kerekasztal ülése után Csányi Kálmán képviselőtől kapott egy TÁMOP pályázatról tájékoztatást, 
amely pályázat az általa felvetett problémákra reagál. Úgy gondolja ő a TÁMOP-os pályázathoz 
civilként kevés, a pályázat az Út a munkához programban résztvevő emberekkel foglalkozik A 
pályázat leírása szerint a célcsoport gazdasági aktivitását számos tényező befolyásolja, például a 
képzettségük, családi körülményeik, lakhatási viszonyuk, pszichoszociális problémák, amelyekre 
nehezen tud egy ellátó rendszer komplex választ adni. Civilként, magánemberként azért 
kezdeményezte ezt a dolgot, mert hiába fog a FIDESZ kormányzat egy millió munkahelyet teremteni 
az elkövetkezendő 4 évben, hogy ha a Pusztaszabolcson élő emberek nem lesznek alkalmasak 
munkára. Ezért kezdeményezte, hogy próbálják megnézni azt, hogy kik fejleszthetők és hogyan. 
Megköszönte a kerekasztal segítségét, ahogy azt a polgármester úr is elmondta, június 3-ára 
összehívták a munkanélkülieket, és ott kiderül, hogy ki fogja önkéntesen vállalni ezt a feladatot. 
Elmondta, hogy van egy gyakornok lány, aki segíteni fogja a munkáját, a felmérést ketten fogják 
elvégezni, reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy augusztusban be tudnak számolni a 
tapasztalataikkal. Ezt tudják vállalni, anyagiakra nem tartanak igényt. 
 
Czompó István: Reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy augusztusban pozitív dolgokról tud 
Czöndör Mihályné beszámolni. 
Szavazásra bocsátotta a bizottságok javaslatát. 
 
 
A Képviselő-testület 10 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással (Czöndör Mihály képviselő nem 
szavazott) az alábbi határozatot hozta: 
 
145/2010. (V. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerve az Út a Munkához 
Pusztaszabolcsi helyzetelemzésről szóló tájékoztatót, úgy dönt, hogy a program megvalósításához elvi 
támogatását adja, a program megvalósításban támogatólag részt vesz, és figyelemmel kíséri a pályázati 
lehetőségeket. 
  
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
Napirend 6. pontja 

Könyvtár és Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzata 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Köszöntötte Balogh Márta könyvtárost. Elmondta, hogy az előterjesztést az Oktatási, 
Közművelődési és Sport Bizottság és a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság tárgyalta, a bizottságok 
javasolták az SZMSZ elfogadását, az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság azzal a 
kiegészítéssel, hogy „A könyvtár kapcsolata más intézményekkel” című alpont az alábbiak szerint 
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módosuljon: A Könyvár és Művelődési Ház könyvtára ellátja a könyvtári feladatokat a kulturális, 
oktatási intézményekben. A könyvtár a javaslatot a kérésnek megfelelően javította. 
 
A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
146/2010. (V. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete A muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68. §  
b) pontja alapján jóváhagyja a Könyvtár és Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
Napirend 7. pontja 

Tájékoztató a Mezőföldi Népművészeti Tábor szervezéséről  
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
 
Czompó István: Köszöntötte Kiss Kornélia közművelődés-szervezőt. Elmondta, hogy az előterjesztést 
az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság és a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság tárgyalta, a 
bizottságok javasolták az előterjesztés tudomásulvételét. A Pénzügyi és Igazgatási Bizottság testület 
kérte, hogy az üléséig tisztázódjanak a tábor jogi és gazdálkodási feltételei. Megkérdezte, Kiss 
Kornélia közművelődés-szervezőt, hogy ezek a feltételek tisztázódtak-e. 
 
Kiss Kornélia közművelődés-szervező: Elmondta, hogy ma délután értesült erről, ezért nem tudott 
utánanézni, a bizottsági üléseken betegség miatt nem tudott részt venni. A költségeket előzetesen úgy 
számolták ki, hogy a tábort megpróbálják nullszaldósra kihozni. A művelődési ház a szervező, a tábor 
pénzügyi lebonyolítását az önkormányzaton keresztül valósítják meg, mivel erre nincs felhatalmazása 
a Művelődési Háznak. Ezért kérte, hogy a jelentkezők a befizetést az önkormányzat számlájára 
tehessék meg, illetve, hogy az oktatói díjat, az étkezési díjat, az anyag költséget, a záró gálán és a 
táncház alatt közreműködő zenekar költségét az önkormányzat a befizetett összegekből fizesse ki. 
 
Czompó István: Véleménye szerint nem kérdés az, hogy a tábort nullszaldósra kell kihozni, kérte, 
hogy abban ne gondolkodjanak, hogy az önkormányzat a végén50-100 ezer forintot hozzá tesz a 
költségek fedezetére. Hasznot, bevételt nem akar, de a kiadás nem lehet több, mint a bevétel. 
 
Vezér Ákos: Véleménye szerint a nullszaldó a pozitív eredményre vonatkozzon, nehogy nyereséges 
legyen a rendezvény, mert akkor különböző tevékenységek következnek, ÁFA- elszámolás, adózás, 
egyebek, inkább egy kicsit mínuszos lehet. Javasolta a határozatot kiegészíteni azzal, hogy 
amennyiben a befizetésekből maradvány keletkezik, akkor azt vissza kell utalni a programban 
résztvevőknek, hiszen az önkormányzat csak egy közvetítő szerepet fog vállalni a szolgáltatás – a 
kézműves tábor – végzői és az igénybevevői között. 
 
Czompó István: Továbbra is javasolta, hogy ne legyen mínuszos a tábor, de a jegyző úr javaslatával 
egyetértett, hogy fizessék, vagy utalják vissza a jogosultaknak a többletet. 
 
Paál Huba: Elmondta, hogy nem nyugtatták meg az elhangzottak. Még mindig nem tudja azt, hogy ki 
szervezi a tábort. Ki az a jogi személy? Az önkormányzat, ha az önkormányzat, akkor teljesen 
másképp kell meghirdetni a tábort: „Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Népművészeti tábort 
szervez”, a lebonyolító lehet a közművelődés-szervező, de akkor minden szakmai pénzügyi, 
gazdálkodási dolog az önkormányzaton keresztül történhet. Sőt, ezzel az önkormányzat magára vállal 
minden felelőséget is, például, ha baleset történik a tábor ideje alatt, akkor az önkormányzatnak kell 
helyt állni. Ez nem volt a bizottság előtt világos, hogy ki szervezi a tábort, ki a lebonyolítója, ezért 
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mondták, hogy ez a kérdés tisztázandó. Tamáskodik a hallottakon, mert számára nem volt egyértelmű. 
Ha arról lenne szó, hogy az önkormányzat megszervezi a népművészeti tábort, amelynek lebonyolítója 
a művelődési ház, vagy a közművelődés-szervező, és a tábor minden egyes program része taxatíve 
tiszta, és a kiadás és bevételi oldalak egyértelmű. Mi a garancia arra, ha a tervezett bevétel nem jön 
össze, a költségek megvannak, és az önkormányzatnak kell kipótolnia a hiányzó költségeket. Csak 
akkor tudja támogatni, ha ez tisztázódik, illetve a tábor az önkormányzat szervezésében történik. 
 
Czompó István: Elmondta, hogy ezt nem látja ennyire bonyolultnak. Az előbb Kiss Kornélia 
közművelődés-szervező elmondta, hogy szeretné azt kérni, hogy az önkormányzathoz fizessék be a 
résztvevők a részvételi díjat. Információi szerint olyan rendezvény nem lesz a táborban, amiért belépőt 
kellene szedni, amiből bevétel keletkezne. Ha összejön a 30 fő, akkor a részvételi díjat szedik be a 
tábor költségeire. Tudja támogatni a tábor megszervezését, de nyomatékosította, hogy nullszaldós 
legyen, vagy pluszos, és akkor a résztvevőknek visszafizetik a fennmaradó összeget. Egyértelmű, hogy 
a közművelődés-szervező a szervezője a tábornak. Mielőtt a tábor meghirdetésre kerül, tisztázni kell, 
hogy a most leírt összegek helytállók-e. Több semmiképp sem lehet, mert akkor borulhat az egész, 
mert az úgy mond bevétel kevesebb lesz, mint a kiadás, és az önkormányzat nem fog többet fizetni 
egy-egy feladatra.  
 
Csombók Pál: A kézművesség több helyen szerepel a programban. Megkérdezte, hogy csak a csuhézás 
és gyöngyfűzést, vagy mást is jelent, mert fafaragásra lenne ötlete. 
 
Kiss Kornélia közművelődés-szervező: Köszönettel elfogadja az ötletet. Megpróbálták a költségeket 
megpróbálták egalizálni: a gyöngyfűzés költségigényesebb, viszont a csuhé költség kímélőbb. 
Tudomása szerint a faanyagnak elég magas az ára. 
 
Csombók Pál: Költségkímélő megoldást javasolt: tudomása szerint az önkormányzattól kivágott fákat 
egy adonyi cégnek átadták száradásra, Véleménye szerint a kézműves tábornál fel lehetne használni. 
 
Czompó István: Elmondta, hogy ezt nem tudja támogatni, nem lehet azt tudni milyen szintű fafaragók 
érkeznek a táborba.  
 
Csányi Kálmán: A Bizottság támogatta a tábor megszervezését, mert úgy tapasztalták, hogy lenne 
igény Pusztaszabolcson egy ilyen típusú táborra, augusztus 20-a környékén, a nyaralások utáni 
időszakban, talán lenne rá fizetőképes kereslet is. A bizottsági ülésen szintén felvetődtek a pénzügyi, 
jogi kérdések, hogy milyen szakfeladat számon lehet megoldani, a jegyző úr véleménye szerint a 
közművelődési szakfeladatba belefér. Ebből a szempontból a bizottság megnyugodott, és teljes 
mértékben tudják támogatni az előterjesztést. 
 
Kátai György: Elmondta, hogy nem látja bonyolultnak és nehéznek ezt a jogi helyzetet, de 
nyilvánvalóan felmerülhetnek ilyen kérdések is. Megkérdezte, hogy ki volt az ötletgazda? Gratulált az 
ötletgazdának, hogy ez egyáltalán felmerült. Újságíróként úgy jelentetné meg, hogy Pusztaszabolcson 
megvalósult a népművészeti tábor, ezzel is öregbítve Pusztaszabolcs hírnevét, ami véleménye szerint 
elég rosszul, hangzik, de igaz. Minél több ilyen jellegű rendezvény valósul meg Pusztaszabolcson, ez a 
település rangját emelheti. Ebből a szemszögből akarta megközelíteni a kérdést, mielőtt kellemetlen 
helyzetbe hozzák a közművelődés-szervezőt. Véleménye szerint mindenki jóindulattal és segítő 
szándékkal szólt hozzá a napirendhez, és mindenkinek így is kell hozzáállni. 
 
Czompó István: Elmondta, hogy a Tó Tévé főszerkesztője felhívta azzal kapcsolatban, hogy a jövő 
szerdai interjúban ki vegyen részt, amennyiben a testület elfogadja, akkor Kiss Kornélia 
közművelődés-szervezőt fogja javasolni, hogy a táborról nyilatkozzon. Véleménye szerint ez a tábor 
hírverése is lehet akár a tóparti teleülések nézőinek, ami nem lehet haszontalan. 
 
Kiss Kornélia, közművelődés-szervező: Megköszönte a testület támogatását. Elmondta, hogy az 
ötletgazda Simon István, a Szabolcs Vezér Gimnázium végzős diákja, az adonyi táncegyüttes táncosa, 
ő kereste meg az ötletével. A népművészet a szíve csücske, ezért szívesen támogatta az ötletet, és 
összefogtak a tábor megszervezéséhez. Csombók Pál alpolgármesternek elmondta, hogy a tábor 
alapvetően a néptáncra épül, a kézműves foglalkozásokat, mint például a gyöngyfűzés, azért vették be 
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a programba, mert a ruhához illik a lányoknak a gyöngykaláris, a csuhézás pedig a 
költségtakarékoskodás miatt. A fafaragásról a későbbiekben tárgyalhatnak. 
 
Czompó István: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát, Vezér Ákos jegyző 
kiegészítésével. 
 
A Képviselő-testület 10 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
147/2010. (V. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Mezőföldi Népművészeti 
Tábor szervezéséről készült tájékoztatót. A táborban való részvétel önköltséges. A táborba jelentkezők 
a tábor díját az önkormányzat számlájára, címzetten fizethetik be, majd a költségeket számlák 
ellenében az önkormányzat egyenlíti ki a befizetésekből. Amennyiben a befizetésekből maradvány 
keletkezik, akkor az összeg visszautalásra kerül a részvételi díjak befizetőinek. 
  
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
Napirend 8. pontja 

Tájékoztató a 2010. évi Életmód és Szenvedélyek Napja előkészületeiről 
 Előterjesztő: Szőke Erzsébet, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 
 
Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztést három bizottság tárgyalta, a bizottságok javasolták 
az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
148/2010. (V. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2010. évi Életmód és 
Szenvedélyek Napja előkészületeiről szóló tájékozatót. 
 
Felelős: Szőke Erzsébet Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 
Határidő: azonnal 
 
 
Napirend 9. pontja 

Tájékoztató a Szabolcs Napok előkészületeiről  
 Előterjesztő: Csányi Kálmán, az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság elnöke 
 
Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztést az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság és a 
Pénzügyi és Igazgatási Bizottság tárgyalta, a bizottságok javasolták az előterjesztés határozati 
javaslatának az elfogadását. A Pénzügyi és Igazgatási Bizottság kiemelte, hogy csak olyan programok 
kerüljenek megszervezésre, amelyeknek a pénzügyi fedezete biztosítható. Számára ez természetes, 
véleménye szerint óvatosnak kell lenniük a megrendelésekkel, hogy augusztusban, amikor a Szabolcs 
Napok értékelésére sor kerül, ne legyen az, hogy tíz vagy százezer forinttal kelljen kipótolni a 
költségeket.  
 
Csombók Pál: Megkérdezte, hogy a vasárnap délutáni program kiderült-e. Elmondta véleményét azzal 
kapcsolatban, hogy nem új színfolt a civil szervezetek főzték, igaz, korábban mikor ez program volt, 
mindenki azt főzött, amit akart, nemcsak gulyást. Ez egy felmelegített téma. 
 
Kiss Kornélia, közművelődés-szervező: Elmondta a vasárnap délutáni kulturális programot, mely 
szerint 15 órától a Baracs Táncegyüttes előadásában táncos mesejáték, a Rátóti csikó tojás kerül 
bemutatásra, ezután egy körülbelül egy órás magyar nóta műsor lesz, majd a Baracs Táncegyüttes 
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néptánc műsora. Kétszer szerepel a táncegyüttes – a LEADER pályázatban is így szerepeltették – így 
kedvezményt kaptak mindkét műsorból, és az útiköltség is kevesebb. Ezt követően a Moonlight Latin 
tánccsoport műsora lesz, 18 órát 1,5 órás táncdal és operett műsor lesz a Berentei Péter, Egri József 
Szász Katalin közreműködésével. 
 
Csányi Kálmán: Tájékoztatta a testületet arról, hogy a civil szervezetek főzése programmal 
kapcsolatosan délután beszélgetést folytatott, és a Faunus Kft. nyersanyagáron vállalja a vasárnapi 
ebédfőzést. A program felelősével ezt megbeszélte, aki ennek örült, hogy ezt nem kell szerveznie, és 
így tud más egyéb feladatokat végezni. A Faunus Kft. vezetője vállalta az étel elkészítését, így a 
korábban bizottsági ülésen is felmerült aggodalom, hogy ki vállalja a felelőséget, megoldódott. Ez 
még Kiss Kornélia közművelődés-szervezővel sem tudta megbeszélni, mert ez ma délután fixálódott 
le. Tavaly a főzésnek viszonylag magas volt a költsége, most viszont a Faunus Kft új ügyvezetőjével 
sikerült abban megegyezni, hogy nyersanyagköltségen felvállalja az étel elkészítését. 
 
Czompó István: Elmondta, hogy ez így érdekes szituáció, mert tőle ma délután a konyhások 
megkérdezték, hogy főznek-e a Szabolcs Napokon, mert a szabadságukat intézik, azt mondta nekik a 
tájékoztató alapján, hogy idén nem ők főznek, de a szokásos pénteki állófogadás idén is lesz, azzal 
számoljanak. Elmondta, hogy nem biztos abban, hogy a Kaszás János és csapata örülni fognak annak, 
hogy nem főzhetnek ezen a délutánon – ismerve a társaságukat.  
 
Csombók Pál: Elmondta, hogy biztos nincs egyedül, de egy kicsit megkeveredett a főzéssel 
kapcsolatban. Elmondta, hogy a Staufenbergi cserüdüléssel kapcsolatosan lesz egy főzés, ahol 
vendégül látják a német diákokat, illetve az eddig Staufenbergben járt diákokat. Információi szerint a 
staufenbergiek egy pantomín előadással készülnek, melyen bemutatják, hogy a pusztaszabolcsiak 
miken vettek részt, amikor Staufenbergben jártak, és az lesz a feladat, hogy ezeket a helyzeteket a 
pusztaszabolcsiak felismerik-e. 
 
Czompó István: Egyeztetésre még szükség van ezzel a programmal kapcsolatban.  
 
Vezér Ákos: Úgy gondolja, hogy a civil szervezetek – függetlenül attól, hogy a lakosoknak ki főz – 
maguknak főzhetnek. Egy kicsit problémásnak találta volna, ha a Tűzoltó Egyesület főzött volna a 
lakosságnak, nem tudja, hogy lett volna ez megoldva, a tűzoltók eleve sokan vannak, tudtak volna 
több száz főre főzni? Számára ez egy kicsit megfoghatatlan. A főzéssel kapcsolatban elmondta még, 
ha nyersanyagköltségen lesz a főzés, hogy azt az Alapítvány tudja-e csinálni, vagy szolgáltatásként 
számláznak-e az önkormányzatnak, mert az önkormányzat a kenyér, sajt hús számlákat nehezen tudja 
elkönyvelni önkormányzati kiadásként. 
 
Czompó István: Véleménye szerint a jegyző úr aggályoskodása abból adódik, hogy hosszú évek óta 
nem volt efféle rendezvényeken a településen, mert ez nem mostani kérdés. Egyetértett azzal, hogy ha 
valami probléma lenne közegészségügyi szempontból, akkor abból nagy probléma lenne. A május 1-
jei rendezvényen is több száz adagot főztek –nemcsak a tűzoltók, mások is – ami elfogyott, pedig nem 
100,- Ft-ért árulták, mint a Szabolcs Gulyást. Belefér az, hogy a civil szervezetek főzzenek, de nem 
csak maguknak szoktak főzni, és így véleménye szerint a Szabolcs Gulyás nyersanyag áron nem 
fogyna el. Így maradjanak a Szabolcs Gulyásnál. 
 
Szőke Erzsébet: Elmondta, hogy a Tűzoltók úgy készültek, hogy legalább 250 főre főztek volna. De 
ezek szerint nem kell. 
 
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy minden egyes szervezeti pontért egy személy felel, a főzés 
szervezésére Domak Istvánné lett felkérve, a megbeszélésen a Tűzoltók, Kaszás Jánosék jelezték, 
hogy szívesen részt vennének a főzésben. Domak Istvánnével tegnap egyeztetett, a Faunus Kft 
ügyvezetőjével pedig ma délután beszélt, mert tudta, hogy a mai testületi ülésen ebben végleges 
döntést kell hozni. A Faunus Kft képviselőjének elmondta a felmerült aggályokat, hogy esetlegesen 
többen rákészültek már a főzésre, de Domaknétól nem ezt az információt kapta, ezért merte felkérni a 
Faunus Kft-t erre a feladatra. A KFT erre az egyre van specializálódva, nincsen más feladatuk a 
településen, míg a tűzoltóknak aznap délelőtt, délután és előző nap is lesz feladatuk. Úgy gondolja 
valamilyen munkamegosztást kellene kialakítani, hogy a terhek többé-kevésbé eloszlódjanak. 
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Reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a Tűzoltók nem megsértődnek, hanem megértik, hogy 
ilyen módon próbálták az energiájukat beosztani. 
 
Czompó István: Egyetértett Csányi Kálmán képviselővel, de véleménye szerint nem kell 
belemagyarázni, hogy a tűzoltók mentesítése miatt született ez a döntés. Így jött össze, ragozni nem 
kell. Biztos lesz, aki örül, meg olyan is aki nem örül ennek a döntésnek. 
Szavazásra bocsátotta a Szabolcs Napok előkészületeiről készült tájékoztató tudomásulvételét, a 
szóban hallott kiegészítésekkel. 
 
 
A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
149/2010. (V. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a 2010. évi Szabolcs Napok 
programjainak előkészületeiről készült tájékoztatót. 
 
Felelős: Csányi Kálmán, az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság elnöke 
Határidő: azonnal 
 
 
(Czompó István polgármester 17.43 órakor szünetet rendelt el.) 
 
(18.10 órakor a képviselő-testület ülése a 10. napirendi pont tárgyalásával folytatódott.  
Létszám 11 fő.) 
 
 
Napirend 10. pontja 

Védőnői álláshelyre pályázat kiírása 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Elmondta, hogy érdeklődő megint volt az álláshelyre, olyan is volt, aki a bérlakást is 
megnézte volna. Az egyik jelezte, hogy talált a lakóhelyéhez közelebb állást, a másik érdeklődő nem 
jelzett semmit. A pályázat újra kiírásra kerül. Reményét fejezte ki, hogy végre sikerül betöltetni az 
állást. Az előterjesztést a Szociális és Egészségügyi Bizottság, a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a 
Településfejlesztési Bizottság tárgyalta és a bizottságok javasolták az előterjesztés határozati 
javaslatának az elfogadását. 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
 
A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
150/2010. (V. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcs 2. számú körzet védőnői 
feladatok ellátásra meghirdetett pályázatot érvénytelennek nyilvánítja. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Pusztaszabolcs 2. számú körzet védőnői 
álláshelye ismételten kerüljön meghirdetésre. Továbbá intézkedjen a mellékelt álláshirdetés helyben a 
szokásos módon, valamint a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ 
internetes oldalán, valamint az Egészségügyi Közlönyben történő közzétételéről.  
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 11 pontja 

Háziorvosi, házi gyermekorvosi alapellátáshoz kötődő 
ügyelet ellátására kötött szerződés módosítása 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztést a Szociális és Egészségügyi Bizottság, a Pénzügyi és 
Igazgatási Bizottság tárgyalta és a bizottságok javasolták az előterjesztés határozati javaslatának az 
elfogadását. 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
 
A Képviselő-testület  igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
151/2010. (V. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mellékelt szerződés 
tervezetet „a házi orvosi, házi gyermekorvosi alapellátáshoz kötődő ügyelet ellátásra” vonatkozóan 
jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szerződésmódosítást az Önkormányzat 
nevében aláírja. 
Továbbá felkéri a Jegyzőt, hogy az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetét a 
határozat megküldésével tájékoztassa a döntésről.  
 
Felelős: Czompó István polgármester  

  Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
Napirend 12. pontja 

Vasút utca 26-38. sz. közötti útszakaszon kátyúk javítása 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Elmondta, hogy a határozati javaslattal ellentétben a Településfejlesztés Bizottság 
határozatát tudja támogatni, emlékezete szerint a júniusi testületi ülésre készül el az utak állapotának 
felmérése, melyet a közterült-felügyelő készít. Információi szerint, ahogy azt már említette, az 
iváncsai vasúti vágánycserére júniusig nem kerül sor, júniusra objektívabb kép kerül a testület elé, hol 
milyen javításra lesz szükség. Elmondta még, hogy a szabolcsi vasúti rostálékot megnézette az 
útépítés műszaki ellenőrével, aki leírta véleményét, hogy ez csak ideiglenesen fogja megszüntetni az 
utakon a gödröket, nem lesz olyan tartós, mint amikor glédereztették az utakat, és követ terítettek el az 
utakon. Javasolta a Településfejlesztés Bizottság határozatát elfogadni.  
Szavazásra bocsátotta a Településfejlesztés Bizottság határozati javaslatát. 
 
 
A Képviselő-testület 10 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
152/2010. (V. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vasút utcai lakók 
útjavításra vonatkozó kérelmét a település útjainak – Képviselő-testület határozata szerinti – 
felmérését követően tárgyalja meg ismét. 
A Képviselő-testület felkéri jegyzőt, hogy az állattartási ügyben tegye meg a szükséges intézkedést. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 13. pontja 
Javaslat Fejér Megyei Hungaricum címre 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztést az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság, a 
Településfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság tárgyalta. Az Oktatási, 
Közművelődési és Sport Bizottság konkrét javaslatot tett, a másik két bizottság általános javaslatokat 
tett. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a határidő június 10-e, ami körülbelül két hét, ezért fel kell 
tenni a honlapra a Fejér Megyei Önkormányzat levelét, hogy a civil szervezetek, és egyénnek is 
tudjanak javaslatokat tenni a címre, melyet leadhatnak a Polgármesteri Hivatal titkárságán. A 
beérkezett javaslatokat, illetve a bizottság által javasoltak felterjesztik a Megyei Önkormányzathoz, 
ahol döntenek a cím odaítélésében. Széleskörű tájékozódásra van szükség.  
Szavazásra bocsátotta javaslatát. 
 
A Képviselő-testület 10 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
153/2010. (V. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
Fejér Megyei Hungarikum címre: 

- az Adonyi út által körülölelt, sajátos elhelyezkedésű Katolikus Templomot, és az abban 
található orgonát,  

- a város vasúti átjárójában található Gőzmozdonyt.  
javasolja. 
 
Helyi Hungarikum címre : 

- Pálinkás József (2490 Pusztaszabolcs Dózsa György u. 85. szám alatti lakos) 
Vasúttörténeti gyűjteményét javasolja  

A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy dr. Balogh Ibolya, a Fejér Megyei 
Közgyűlés elnökének levelét és az adatlapot töltse fel Pusztaszabolcs Város Hivatalos honlapjára, 
hogy a civil szervezetek és a lakosok meg tudják tenni javaslataikat a Fejér megyei, illetve a helyi 
hungarikum címekre. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Napirend 14. pontja 

Önkormányzati bérlakással kapcsolatos kérelem  
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztést a Településfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi és 
Igazgatási Bizottság tárgyalta, és mindegyik bizottság a 2. számú határozati javaslat elfogadását 
javasolta. 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés 2. számú határozati javaslatát. 
 
A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
154/2010. (V. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Simonné Zsuffa Erzsébet bérlő kérelmére, a 
Pusztaszabolcs, Szabolcs liget 7. II. em. 5. sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérleti 
jogviszonyának megszűnésekor eltekint a bérlakás átalakításának engedélyezésére vonatkozó 
239/2002. (IX.26.) Kt. számú határozat második mondatának végrehajtásától, a lakás eredeti 
állapotának visszaállításától.  

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 15. pontja 
Ingatlanközvetítői tevékenységre vonatkozó ajánlat, 
és hirdetőszekrény elhelyezésére vonatkozó kérelem 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztést a Településfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi és 
Igazgatási Bizottság tárgyalta, és mindegyik bizottság javasolta az előterjesztés mindkét határozati 
javaslatának az elfogadását. 
 
Kátai György: Az előterjesztésben úgy szerepel, hogy a Hivatal előtti parkolóban, vagy parkban. 
Véleménye szerint ez nem mintegy. 
 
Czompó István: A kérelmező – aki szóban elmondta – a Pusztaszabolcs Térképre kívánta felszerelni a 
hirdetőtáblát. Véleménye szerint sem a parkba, sem a parkolóban ne kerüljön hirdetőszekrény. 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés ingatlanközvetítői tevékenységre vonatkozó határozati 
javaslatát. 
 
 
A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
155/2010. (V. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Miklós Pusztaszabolcs, Széchenyi I. u. 
89/1. sz. alatti lakos, ingatlanközvetítő vállalkozó ajánlatát megtárgyalta, és úgy döntött, hogy az 
önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítési eljárásába nem kíván ingatlanközvetítőt bevonni. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Czompó István: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés a hirdetőtábla elhelyezésére vonatkozó 
határozati javaslatát. 
 
A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
156/2010. (V. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem adja tulajdonosi hozzájárulását ahhoz, 
hogy az önkormányzati tulajdonban lévő Pusztaszabolcs, Szabolcs ligetben, a 702/81. hrsz-ú 
közparkban, és a körülötte lévő parkolóban hirdetőtábla, vagy hirdetőszekrény kerüljön elhelyezésére. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Nagy Miklós Pusztaszabolcs, Széchenyi I. u. 89/1. 
sz. alatti lakos, ingatlanközvetítő vállalkozót tájékoztassa a döntésről. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2010. június 11. 
 
Napirend 16. pontja 

Közép-Európai Önkormányzati és Területfejlesztési Szövetséghez történő csatlakozás 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztést a bizottságok nem tárgyalták. 
 
Kátai György: A 15 oldalon található 5-6. ponttal kapcsolatban van észrevétele. A közgyűlést 
szükségszerűen, de legalább évente egy alkalommal össze kell hívni, illetve akkor is, ha a pénzügyi 
ellenőrző bizottság, illetve a szavazásra jogosult tagok 10 %-a a rendkívüli közgyűlés összehívást 
írásban, a napirendi pont megjelölésével és indokkal az elnöknél indítványozza. Az elnöknek a 
kérvény kézhezvétele uztán legkésőbb 4 héten belül kell összehívnia, és 4 héten belül kell megtartania 
az ülést. Úgy gondolja, hogy a kétszer négy hetes időintervallum hosszú, ezt csökkenteni kellene. A 
18. oldalon található, hogy hány tagból álljon az elnökség. Véleménye szerint nagyon érdekes, 99 
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tagnál 3 fő, ha 100-nál több tag van, akkor 11 fő az elnökségi tagok száma. Nem érti, mitől van ez a 
nagyon-nagy ugrás. 
 
Czompó István: Elmondta, hogy nem tudja a választ Kátai György képviselő kérdéseire. Az elsővel 
kapcsolatban is csak feltételezése van. Nem biztos, hogy olyan a téma, amit a 10 % kér, hogy azonnali 
döntést igényel, hanem valamilyen más jellegű kérdés. Nemzetközi szervezetről van szó, a közgyűlés 
összehívása hosszabb időt vesz igénybe. 
 
Vezér Ákos: Véleménye szerint a 4 hét maximumot jelent, ha rendkívüli a téma az elnök összehívhatja 
a közgyűlést a beadást követő napon, az azt követő napra is. Ez is benne van a négy héten belüli 
összehívásban. Viszont van egy olyan tág határ, hogy fel lehessen készülni arra, hogy a különböző 
tagok részt tudjanak venni rajta. Magyarországon van 3100 önkormányzat. Véleménye szerint, ha 100-
nál kevesebb tag jön össze, akkor meglehetősen formális szövetség alakult, 100 fölött már 
elképzelhető, hogy olyan súllyal tudja képviselni a szövetség az érdekeket, amik számottevőek és ezért 
van itt ekkora ugrás. Ha Közép-Európából 20 önkormányzat vesz részt a szövetségben, akkor úgy 
gondolja az egy nem komoly dolog. 100 tag fölött nincs más határ, 5000 önkormányzat esetén is, 11 fő 
az elnökségi tagok száma. Gondolja, ennek ez lehet az oka. 
 
Paál Huba: Elmondta, hogy nem látja a szövetség kompetenciáját. A célokat érti, de ma az Európai 
Unión belül van térségi önkormányzatoknak is külön szervezete, és a települési önkormányzatoknak 
is, ami mind az Unión belül működik, az Európai Bizottságon belül. A területi önkormányzatoknak is 
van szövetsége, amiben általában a megyei önkormányzatok vannak bent, és van külön szervezete a 
települési önkormányzatoknak. Nem egészen érti azt, hogy ez a szövetség csak Közép-Európát 
képviseli, és ez hogy kapcsolódik az említett önkormányzati szervekhez, illetve hogy van-e akár az 
Európai Uniótól akár máshonnan felhatalmazása, vagy pedig ez egy önszerveződő egyesület. Nem 
nagyon látja helyét az európai önkormányzati szövetségeken belül, és a kompetenciáit. A tagsági díj 3 
eurócent/fő, véleménye szerint nem nagy összeg, de alkalom nyílhat a szomszédos országok 
településeivel arra, hogy gazdasági vagy kulturális kapcsolatokat lehessen fejleszteni, kizárólag ezért 
támogatja, a többi része számára kérdéses, majd Gémesi Urat megkérdezi. 
 
Kátai György: Elmondta, hogy elképzelései vannak a szervezet működéséről, Véleménye szerint 
annyit ér, mint a hazaiak: ajánlásokat, elképzeléseket megfogalmazhatnak, más kérdés, hogy ezeket az 
aktuális kormány figyelembe veszi-e vagy sem. Ugyanígy ez a szervezet az Unió fele, vagy a 
tagországok fele fogalmazhat meg elképzeléseket. Példaként a logisztikát említette, ha Debrecenben 
terveznének egy logisztikai központot a keleti szállításokhoz, akkor nem érdemes Romániának 
Nagyváradra tervezni, a szervezettel lehet egyeztetni. Volna cél, amiért a szervezet tudna dolgozni, de 
valószínűleg tartja, hogy csak olyan hatékonysággal, mint a hazai szervezetek. 
 
A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
157/2010. (V. 27.) Kt. számú határozat 

 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 6/2007. (III.30.) Kt számú rendeletének 6. § (5) bekezdésének d.) pontja valamint 
14. § (7) bekezdésének d.) pontja szerint a Közép-Európai Önkormányzati és Területfejlesztési 
Szövetség céljaival egyetért és ezennel kinyilvánítja azt a szándékát, hogy a Közép-Európai 
Önkormányzati és Területfejlesztési Szövetséghez tagként csatlakozik, felhatalmazza a polgármestert 
a belépési nyilatkozat aláírására. 
A Képviselő-testület a Szövetség Alapszabályát elfogadja. 
A Képviselő-testület a Szövetség éves tagdíjaként a 3 Eurocentnek megfelelő forint/lakos/év tagsági 
díj megfizetését vállalja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását terjessze be. 
A Képviselő-testület felkéri a Szövetség működési területén fekvő testvérönkormányzatait a 
Szövetséghez történő csatlakozásra. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 



 22 

 
A Képviselő-testület ülése 18.16 órakor – a 17-18. napirendi pontok tárgyalásának idejére – zárt 
üléssel folytatódott. 
 
19.29 órakor a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. 
 
 
 

K. m. f. 
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polgármester 
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jegyző 

Czöndör Mihály Csombók Pál 
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