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Jegyzőkönyv 
 
 

Készült Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2010. szeptember 30-án 16.15 órakor 

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

 
Jelen voltak: Czompó István polgármester 
 Csombók Pál alpolgármester 
 Ádám László, Csányi Kálmán, Czöndör Mihály, Filotás József, Jakus János, 

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

Meghívottak: Szotyori-Nagy Istvánné aljegyző 
 Wasserné Ősi Márta Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője 
 Kocsis József József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és 

Óvoda igazgatója 
 Dr. Szűcs Gábor ügyvéd 
 Kiss Kornélia  közművelődés-szervező 
 Sterné Kenyér Mariann jegyzőkönyvvezető 
 
 
Czompó István: Köszöntötte a megjelenteket, az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, mivel 14 képviselőből 13 fő megjelent. Vezér Ákos jegyző jelezte, hogy később 
érkezik, addig Szotyori-Nagy Istvánné aljegyző helyettesíti. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta 
Ádám László és Csányi Kálmán képviselőket. 
 
 
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
244/2010. (IX. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Ádám László és Csányi Kálmán 
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Czompó István: Ismertette napirend-tervezetet. Szavazásra bocsátotta napirend-tervezetet. 
 
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
245/2010. (IX. 30.) 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 

Ajánlattételi felhívás a TIOP-1.1.1/07/1 és TIOP-1.1.1/09/1; pályázat  
keretében számítástechnikai eszközök beszerzésére  

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
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Napirend 2. pontja 

Beszámoló a Pusztaszabolcsi Iskola és Óvoda 
2009/2010. tanévben végzett oktató-nevelő munkájáról 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 3. pontja 

Tájékoztató a Pusztaszabolcsi Iskola és Óvoda 
2010/2011. tanév/nevelési év indításáról 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 4. pontja 

A József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda 
előirányzat módosítási kérelme 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 5. pontja 

Javaslat a 344/2009. (XII.21.) Kt. számú határozat értelmezésére 
 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 6. pontja 

Tájékoztatás Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Közművelődési  
feladatellátásának szakfelügyeleti vizsgálatáról 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 7. pontja 

Szervezetfejlesztési tanulmány szociális intézmény kistérségi 
fenntartásba való áthelyezéséről 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 8. pontja 

Választási tájékoztató az önkormányzati választásokról 
 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 9. pontja 

Beszámoló a 2010. évi Életmód és Szenvedélyek Napjáról 
 Előterjesztő: Szőke Erzsébet, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 
Napirend 10. pontja 

Tájékoztató a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság 2006. októbere 
és 2010. szeptembere közötti időszakban végzett tevékenységéről 

 Előterjesztő: Paál Huba, a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság elnöke 
Napirend 11. pontja 

Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Bizottság négy éves munkájáról 
 Előterjesztő: Szőke Erzsébet, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 
Napirend 12. pontja 

Beszámoló a Településfejlesztési Bizottság 2006. november 
és 2010. augusztus közötti időszakban végzett munkájáról 

 Előterjesztő: Jakus János, a Településfejlesztési Bizottság elnöke 
Napirend 13. pontja 

Tájékoztató az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság 
elmúlt időszaki tevékenységéről 

 Előterjesztő: Csányi Kálmán, az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság elnöke 
Napirend 14. pontja 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 15. pontja 

Fogászati ügyeleti ellátás megoldása 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 16. pontja  

Javaslat társasház csapadékvíz elvezető rendszerének javítására 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 17. pontja 

Hozzájárulás önkormányzati tulajdonú területen 
kerti építmény elhelyezéséhez 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
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Napirend 18. pontja 

A „Pusztaszabolcs értekei 2010.” kiadvány nyomdai költsége 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Zárt ülés 
Napirend 19. pontja 

Balogh Márta nyugdíjba vonulási kérelme 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 20. pontja 

Polgármester szabadságának jóváhagyása 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Tájékoztató a két ülés közti eseményekről 
 
 
Czompó István: Elmondta, hogy szeptember 4-én 11 órás vízhiány volt a településen, melynek oka az 
volt, hogy gázvezeték építésekor Adonynál a fővezetéket elmetszették. Szeptember 6-án a DRV ZRt. 
szeptember 1-jén kinevezett műszaki vezérigazgató helyettesének írt egy levelet a vízhiánnyal 
kapcsolatban. A levelére kapott válasz nem nyugtatta meg. Szeptember 8-án ismét vízhiány volt a 
Keverő üzemmel szembeni nyomásfokozónál történt csőtörés miatt. Ez „csak” 5 órás vízhiányt 
okozott a településen. 9-én a csapadékvíz elvezető rendszerrel kapcsolatosan riport készült a Hír TV-
nek. A Szempont című műsorban lehetett látni Pusztaszabolcsról egy rövid összefoglalót, amit nem 
látott. Ezen a napon a csapadékos idő következtében a gyermekvédelmi szolgálat Adonyi úti irodája 
beázott, melynek oka feltételezhetően az, hogy a Kábel Televíziót működtető cég munkatársai az 
antenna karbantartások során összetörik a cserepeket a tetőn. A cég vezetőjének a problémát jelezte, 
kérte, hogy ezt szüntessék meg. Ezen a napon volt a Képviselő-testület rendkívüli ülése az alsós 
napközis csoportok számának növelésével kapcsolatosan. 10-én a Harmónia Nyugdíjas Egyesület 
tartotta 5. születésnapi megemlékezését az Ottó Étteremben. 11-én került megrendezésre a 
hagyományos 23. Erőemelő verseny 22 település 90 versenyzőjének részvételével Érkeztek 
versenyzők Pécsről, Győrből és Kaposvárról is. Ezen a napon tartotta a Jobbik Helyi Csoportja a 
Családi nap rendezvényét. 14-én a sok esőzés következtében, és az elhanyagoltság miatt a Bajcsy-
Zsilinszky E. utca 42. szám alatti vályogház összedőlt, személyi sérülés nem történt. Katasztrófa 
védelem, Helyi önkéntes tűzoltóság kinn volt, a villanyt lekötötték, baleset nem történt. A tulajdonos 
azóta az ingatlan elbontásával megszüntette azt a veszélyt, hogy a szomszéd kerítése tönkremenjen. 
16-án volt a Kistérségi Társulás ülése Adonyban. 20-án ülésezett a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság , valamint a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság. 21-én volt a Településfejlesztési Bizottság, 
valamint az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság ülése. 25-én volt a hagyományos családi nap 
és lecsófőző verseny Tüke László és Czöndör Mihály képviselők szervezésében. 28-án a helyhatósági 
választás szavazatszámláló bizottságainak delegált tagjai tettek esküt. 
 
Kovács Dénes: A Pusztaszabolcsi Polgárőrség 2009 novemberében pályázatot nyújtott be térfigyelő 
kamera rendszer telepítésére, melyre a mai napon érkezett értesítés szerint 2.666.160,- Ft-ot nyert. Az 
összeg egy központ és hat darab kamera telepítését teszi lehetővé. A központ, illetve a kamerák száma 
bővíthető, egyelőre ennyi kamera telepítésére kaptak engedélyt. Reményét fejezte ki azzal 
kapcsolatban, hogy a közbiztonság javulni fog a kamerarendszer telepítésével. 
 
Czompó István: Megköszönte a tájékoztatást. Véleménye szerint nagyon hasznos lesz. 
 
Tüke László: Megköszönte, a polgármester úrnak, hogy a családi nap és lecsófőző fesztivál idejére a 
játszóteret a közmunkások megtisztították. Megköszönte a rendezvény támogatóinak és segítőinek 
munkáját.  
 
Czompó István: Szavazásra bocsátotta a két ülés közti tájékoztató elfogadását. 
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A Képviselő-testület 12 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
246/2010. (IX. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előző Képviselő-testületi ülés óta eltelt 
időszak eseményeiről szóló polgármesteri tájékoztatót tudomásul veszi. 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Kérdések, interpellációk 
 
Csányi Kálmán: Tájékoztatta a Képviselő-testületet arról, hogy a középiskola fűtéskorszerűsítése 
2010. szeptember 10-én befejeződött. Apróbb hibák még vannak, amiket ha sikerül megoldani, úgy 
remélhetőleg kevesebb energiát felhasználva fogják az iskola fűtését megoldani. Sem a tulajdonos 
önkormányzat, sem a fenntartó önkormányzat, nem jelezte felé, hogy mi történjen a megmaradt 
eszközökkel. Véleménye szerint előbb-utóbb ez ügyben döntést kell hozni. Tájékoztatásul elmondta, 
hogy a Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány pályázaton 30 sörpad 
garnitúrát nyert, amivel a jövőben biztosítani tudják a rendezvényeken az ülési lehetőséget. 
 
Csombók Pál: Elmondta, hogy ugyanezen a pályázat keretében a Pusztaszabolcsi Egyházközség 5 
millió forintot nyert az ólomüvegek helyreállítására. 
 
Paál Huba: Véleménye szerint az esős időszakban az árokrendszer jól vizsgázott, a legalacsonyabb 
területek sem voltak olyan mértékben víz alatt, hogy az problémát jelentett volna. Viszont látta, hogy 
az árkok, ahol fedve vannak, eltömődések lehetnek, mert a lefedett részig tele van az árok vízzel, utána 
viszont szinte nincs víz az árokban. Megemlítette a Süller Bolt előtti részt, illetve a Sport utca Bisztró 
előtti részét. Tudja, hogy nehéz, mert hosszú lefedett részről van szó, de a kitisztítást meg kell oldani, 
ez nem lakossági probléma, az önkormányzatnak kell ebben lépni. Elmondta még, hogy a Bisztró 
előtti részen az út nagyon rossz minőségű, nagy mélyedések vannak, amik a lassan haladó autókat is 
megdobja, szemtanúja volt, hogy ebből korábban majdnem baleset történt. Véleménye szerint amíg 
nagy baj nincs, addig kell intézkedni. 
 
Tüke László: Megerősítette Paál Huba képviselő által elmondottakat, amiatt is, mert ennek volt 
előzménye. A tavaszi komoly esőzések után 2010. június 24-én tett javaslatot, mivel a főelvezetők, 
mellékutcák, keresztutcák helyenként be vannak mosódva, a víz nem képes elfolyni, nem látszik az 
árkok folyásszintje, a víz nem képes elfolyni. Nemcsak Paál Huba képviselő által említett helyeken, 
hanem máshol is. A szikkadó víz az árok menti talajvizet fogja dagasztani. Ezen az ülésen a 
polgármester úr azt mondta, hogy nem elég a lakókat megkérni arra, hogy kitisztítsák az árkot, hanem 
mindenképpen fel kell őket szólítani. Várható volt a csapadékos ősz, a szeptember 11-12-i hétvégén a 
nem hivatalos mérések szerint Pusztaszabolcson 64 mm csapadék hullott le, ami az egész éves átlagos 
csapadékmennyiség több, mint 10%át teszi ki. Nagyon sok telken pangó víz van, az árkok pedig 
szikkadó vízzel vannak tele több helyütt, ezért úgy gondolja, itt az ideje, hogy felmérjék hol vannak az 
árkok eltömődve, azokat a lakókat, akik nem tisztították ki az árkokat, azokat felszólítani arra, hogy 
ezt tegyék meg, illetve ahol az önkormányzatnak kell kitisztítani az árkokat, azt az önkormányzat 
végezze el. Ha folytatódik a csapadékos időjárás, és jön egy hideg, csapadékos tél, akkor jövő 
tavasszal a helyzet még pocsékabb lesz és véleménye szerint akkor nehezebb lesz a helyzetet 
orvosolni, mint most. Elmondta még, hogy szeptember 15-vel megváltozott a közbeszerzési törvény, 
és építő ipari beruházásoknál 80 millió Ft értékhatárig nem kell közbeszerzést kiírni, 
eszközbeszerzésnél pedig 20 millió forintig. Az eszközbeszerzéses pályázat szerepel a napirenden, az 
IKSZT pályázat – ami építőipari jellegű beruházás – nincs a napirenden, amire szintén nem kell 
közbeszerzési eljárást kiírni. Véleménye szerint ez egy nagyon fontos beruházás, amivel egy olyan 
közösségi tér jöhetne létre –hasonlóan, mint Németországban – amely lényegesen javítaná a 
pusztaszabolcsi fiatalok szórakozási, kikapcsolódási lehetőségeit is. Várta volna ezt a közbeszerzést is, 
amit az új törvény szerint meghívásos tenderrel meg tudtak volna oldani. 
 
Jakus János: Elmondta, hogy valóban vizsgázott az árokrendszer, az összes előnyével és hátrányával. 
Véleménye szerint az önkormányzatnak és a lakóknak is van teendője, rajtuk múlik, meg kell oldani, 
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vagy meg kell oldatni velük. Kiegészítésül elmondta, hogy a következő testületnek szem előtt kell 
tartani, hogy a településen van olyan utca, utcaszakasz, ahol nincs az árokrendszer kiépítve, ahol egy-
két ingatlan jelenleg is víz alatt áll. A következő testületnek ezzel mindenképp foglalkozni kell, és 
akkor elmondhatják, hogy az árokrendszer jól vizsgázott. 
 
Csombók Pál: Véleménye szerint elég jól vizsgázott az árokrendszer, a körülményekhez képest. 
Nagyobb probléma, hogy esőzések során a József Attila-Velencei út szakasz, valamint a József Attila 
Mátyás király utca szakaszán bugyog fel a fekália. A lakók teljesen jogosan türelmetlenek, ő is és 
polgármester úr is többször tárgyalt a DRV-vel, ami nem vezetett eredményre, mert minden esőzéskor 
jön fel a fekália. Hiába jelezték az ÁNTSZ-nek, hathatósabb beavatkozás kell a DRV részéről, ezeket 
a szakaszokat meg kell vizsgálni. Laikusként az a véleménye, hogy az átemelővel lehet probléma. 
Véleménye szerint a problémát a DRV-nek sürgősen orvosolni kellene. A koncessziós szerződés 
megkötésekor ezt a problémát jelezték. Véleménye szerint az nem hivatkozási alap, hogy Velencén is 
ugyanez a probléma, a lakosoknak is ezt mondják, az önkormányzatnak is ezt válaszolják. Véleménye 
szerint ez sem az önkormányzatot, sem a lakosokat nem nyugtatja meg. 
 
Czompó István: Megköszönte Csányi Kálmán fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatos tájékoztatását. 
Reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a korábbi problémák már nem lesznek. A kazánok 
sorsáról az újonnan felálló testületnek döntenie kell. Azt megvizsgáltatták, hogy az egyik kazán 
kompatibilis a jelenleg működő iskolai gázkazánnal. Tudomása szerint kérdéses még, hogy a 
működtető és a tulajdonos önkormányzat milyen arányban érintettek, Csányi Kálmán hozzászólásából 
most kiderült, hogy a Megye még nem adott választ Csányi Kálmán által írt levélre. Véleménye 
szerint tisztázandó, hogy a két önkormányzat között milyen vagyoni megosztásban lehet ezt majd 
megoldani. Gratulált a pályázaton nyert sörpadokhoz, az elkövetkező évek rendezvényeinél hasznosan 
tudják felhasználni. Megköszönte Csombók Pál alpolgármester bejelentését, hogy 5 millió Ft-ot nyert 
az Egyházközség. Sajnálatát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy nem másolta le a testületnek a DRV 
vezérigazgató helyettesének írt csatornával kapcsolatos levelét. A végén úgy fogalmazott, hogy a 
csatornadíj fizetésével kapcsolatban lakossági engedetlenséget fog kezdeményezni, különösen a 
Mátyás király utca 3. és a 7/1., szám alatti lakóknak, mert ezeknél az ingatlanoknál folyamatosan 
probléma van csapadékos időben. A levelében azt is leírta, hogy ennek az az oka, hogy az 
önkormányzat által 1,8 millió forintért megrendelt két szivattyú az I. számú, Hársfa utcai átemelőbe a 
mai napig nem lett beszerelve. A DRV a belső szervezésre, logisztikára hivatkozott, a levél után a 
Velencei kirendeltség a múlt héten jelezte, hogy 10 napon belül beszerzik a három hónapja megrendelt 
szivattyút. Nem mondja, hogy ez a probléma biztos megszűnik a két szivattyú beszerelése után, de 
javulás mindenképp várható. A Mátyás király utca 3. szám alatt lakó hölgy kb. három hete folyamatos 
levelezésben van a DRV-vel. Kijönnek a DRV munkatársai, hétvégén is, de fals információkat 
mondanak a lakóknak – ezt szóvá tette a Velencei Üzemvezetőségen is – és azzal nyugtatják a lakókat 
– amit az alpolgármester úr is említett – , hogy más településeken is van ez a probléma. 
Tény az, hogy a Hársfa utcai átemelő kapacitása harmada a Mátyás király utcai átemelő kapacitásának. 
2002-ben, mikor végre sor került a csatornarendszer befejezésére, akkor Hullai úr volt a DRV. 
Székesfehérvári Igazgatóságának igazgatója, és az ő javaslatára terveztették be a lényegesen nagyobb 
átemelőket, amiket akkor hozzánemértőként pénzköltésnek vélt. Úgy gondolja, ha ezek az átemelők 
szintén egy méter átmérőjűek lennének – mint a Hársfa utcai -, és kisebb teljesítményű szivattyúk 
működnének bennük, akkor még nagyobb lenne a probléma, mert így a tároló kapacitása mérsékli a 
problémákat. A Széchenyi utca 48/1-nél is folyamatosan probléma van, ígéretet kapott, arra, hogy ezt 
is megfogják vizsgálni, mert másfél hete ezekre a helyekre rendszeresen jár a szippantó.  
A többek által felvetett átereszekkel kapcsolatban elmondta, hogy tudomása szerint a Schüller pékség 
előtti parkoló kialakítására úgy kapták meg az engedélyt, hogy a lefedett árok karbantartását végzik, 
ugyanígy az Adonyi úti bolt is úgy kapott engedélyt az árok lefedésére, hogy az árok karbantartását 
végzik. Ennek utána kell nézni, mert akkor ez nem önkormányzati feladat lenne, de ha ezt nem végzik, 
akkor erre fel kell őket szólítani, de ez a lakókra is vonatkozik. A kátyúzással kapcsolatban elmondta, 
hogy jó lett volna, ha a vasúti kő szállításával nem csak a Széchenyi utca egy részéig jutottak volna el, 
a vasúti pálya javítása az időjárás függvénye, lehet, hogy a hétvégén folytatják, és akkor lesz lehetőség 
újabb kőszállításra. Tüke László felvetésével kapcsolatban elmondta, hogy Ekker László közterület-
felügyelő családi okok miatt nem tud részt venni az ülésen, de ő annyit tud, hogy a Széchenyi utcában, 
a József Attila utcában a múlt héten végeztek áteresztisztítást. Kérte a képviselőket, hogy amennyiben 
ilyen jellegű bejelentésük van, ne várják meg a testületi ülést, hanem jelezzék a közterület-
felügyelőnek, és a közcélú munkásokat bevonva segítenek ezen. Egyetértett azzal, hogy a pangó víz 
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problémát okoz. Jakus képviselő úr által említett árokrendszer előnyei és hátrányai közül többre 
értékeli az előnyeit, mert véleménye szerint, ha négy évvel ezelőtt nem sikerült volna az árokrendszert 
kiépíteni, akkor a település vasúttól északra eső részén katasztrofális helyzet is lehetett volna. Az 
IKSZT pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy közbeszerzés kell, az új szabályok szerint közvetlen 
ajánlatkéréssel, nem pedig hirdetmény útján. A téma azért nem került napirendre, mert a pályázat 
befejezésére három év van, a digitális tábla pályázatra pedig a november 30-i határidő volt 
meghatározva. A napokban érkezett Deák Ibolyától egy e-mail, hogy a pályázat határidejét 2011. 
augusztusig meghosszabbították. Úgy gondolta, hogy majd az új testület válassza ki azt a minimum 
három vállalkozást, akitől ajánlatot kérnek az IKSZT pályázat megvalósításához. Ha az említett e-
mailt korábban megkapták volna, akkor a TIOP pályázatok ajánlattételi felhívása sem szerepelne a mai 
ülés napirendjén. Elmondta még, hogy a digitális tábla pályázatra jelenleg még nincs szerződése az 
önkormányzatnak. Az IKSZT pályázatra nem is lesz, mert az olyan konstrukcióban megy, hogy nincs 
szerződés. Jakus János képviselő által említett területekkel kapcsolatban elmondta, hogy a település 
mélyebben fekvő területeiről – ahol ő is lakik – a talajvíz kifolyik az árokba, ezért van még jelenleg is 
víz az árkokban, mert a talajvizet viszi el. Egy Arany János utcai lakó azt a problémát jelezte, hogy az 
árokrendszer miatt van víz a pincéjében, mert az árokban elfolyó víz befolyik a pincéjébe. A 
közlekedő edények elve alapján amíg az árok fenék nem lesz mélyebb, mint a pince szintje, addig a 
pincéből nem fog elmenni az összes talajvíz. Ahol nincs árok, azt meg kell vizsgálni, mert az árok 
segít a talajvíz elvezetésében is. 
 
Tüke László: Egyetértett a polgármester úrral abban, hogy nem kell a 30 napot megvárni egy újabb 
testületi ülésig, hanem a problémát lehet jelezni előbb is. Az árokrendszerrel kapcsolatos problémát a 
2010. június 24-i ülésen jelezte, azóta eltelt több, mint háromszor harminc nap, és a polgármester azt 
mondta, hogy fel kell szólítani a lakókat, mert megkérni kevés, és ezt mindenképpen meg kell tenni. 
Ha ezt mindenképp meg kell tenni, akkor arra lenne kíváncsi, hogy ez megtörtént-e, mert akkor még 
időben voltak ehhez. Ő nem várt harminc napot, hanem akkor szólt, amikor még bőven időben voltak, 
okulva a tavaszi csapadékos időjárásból tette ezt a javaslatot. 
 
Czompó István: Elmondta, hogy nem tudja megmondani, hogy a közterület-felügyelő hány felszólítást 
küldött ki, erről meg fogja kérdezni és tájékoztatni fogják Tüke László képviselőt. A tájékoztatásba, 
felhívásba le kell írni azt is, hogy az árok rézsű kaszálása után, az árok aljára lehullott kaszálékot, 
célszerű kiszedni, hogy az átereszeknél ez ne akadjon meg, mert akadályozza a víz lefolyását. 
Ciklus záró testületi ülés lévén elmondta, hogy az ülésre készülődve különös érzés fogta el. Ez az 
ötödik alkalom, hogy cikluszáró testületi ülésen vesz részt, melyből az első két alkalommal 
képviselőként vett részt. Szerencsés, vagy szerencsétlen helyzet – mindenki eldöntheti – hogy ezt 
elsőként sikerült elérnie. 1990-ben a három háziorvos mellett negyedikként, 1994-ben a háziorvosok 
mellett harmadikként sikerült a 13 fős képviselő-testület tagja lenni. Tudja, hogy jogilag mindegy, 
hogy hányadikként jut be a testületbe, szavazati joga ugyanannyit ér, de erkölcsileg ez sokat jelent. Az 
elmúlt húsz év, különösen abból az utolsó tizenkettő, azon belül az elmúlt négy év sok-sok tanulsággal 
járt. Leginkább csalódások voltak, olyan sikerek nem igazán, hogy elismerték volna a munkáját. Nem 
elsősorban anyagi elismerésre gondolt, hisz 2003 óta minden év végén a köztisztviselő és a 
közalkalmazottak jutalomban részesültek, de a polgármestert nem részesítette az adott képviselő-
testület soha sem jutalomban, tehát valószínűleg a munkájával nem volt megelégedve. Erkölcsileg sem 
sikeredett elismerni a közszolgálatban – iskola és a hivatal – töltött 40 év alatt. Egyet kivéve, de az 
sem a település részéről, hanem a Kádár Család magánkiadásban megjelent könyvének 
megjelenésekor egy díjat kapott, aminek most is nagyon örül és számára erkölcsi elismerést jelent. 
Úgy gondolja, hogy ez nem biztos, hogy így van rendjén, de ezt tudomásul kell vennie. Megköszönte a 
jelenlévő, intézményi dolgozók elmúlt évekbeli segítő munkáját, akik nem annyira segítették, nekik 
azt kívánta, hogy a jövő időszakban a munkájukat segítsék, és ne gátolják, és ne próbáljanak a kákán 
csomót keresve „előrehaladni”. A három nap múlva megtörténő helyhatósági választáson minden 
indulónak kívánja, hogy méltósággal tudja elviselni az eredményt attól függetlenül, hogy az számára 
pozitív, vagy negatív lesz. Végezetül elmondta ars poeticáját, egy Ady idézetet: „Én nem kívánom 
senkitől, hogy csudás dolgot tegyen, de joggal kívánom mindenkitől, hogy mindig ember legyen.” 
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Napirend 1. pontja 

Ajánlattételi felhívás a TIOP-1.1.1/07/1 és TIOP-1.1.1/09/1; pályázat  
keretében számítástechnikai eszközök beszerzésére  

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Köszöntötte a napirendi ponthoz meghívott dr. Szűcs Gábor ügyvédet. Elmondta, 
hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a Településfejlesztési Bizottság tárgyalta, 
és mindkét bizottság javasolta az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását. A két ülés közti 
tájékoztatóban említette, hogy meghosszabbították a pályázat határidejét. Javasolta, hogy az interaktív 
tábla pályázat esetében a november 15-i szállítási határidő legyen november 30-ára módosítva, mert 
korábban november 30-ig kellet elszámolni a pályázattal, ezért határozták meg a november 15-i 
szállítási határidőt. Mivel változott a pályázat elszámolási határideje, így véleménye szerint a két 
pályázatnak ugyanaz legyen a szállítási határideje. Megkérdezte dr. Szűcs Gábort, hogy van-e 
kiegészíteni valója. 
 
Dr. Szűcs Gábor, ügyvéd: Elmondta, hogy nincs akadálya a határidő módosításának. Eredetileg 
egységesen a november 30-i dátum volt tervezve, elképzelhető, hogy közben merült fel ez a kérdés. 
Későbbi dátum is lehet, lényeg az, hogy a pályázat által szabott határidőkbe bőven beleférnek. Jogi 
akadálya nincs a módosításnak. 
 
Czompó István: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát, a határidő módosításával. 
 
 
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
247/2010. (IX. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TIOP-1.1.1/09/1 és TIOP-1.1.1/07/1; 
pályázat keretében számítástechnikai eszközök beszerzésére vonatkozó ajánlattételi felhívást az 
előterjesztés szerint elfogadja azzal a módosítással, hogy a „Szállítási szerződés 1. rész” 4. pontjában 
meghatározott szállítási határidő napját 2010. november 30-ra módosítja. 
Felkéri a polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívást legalább három ajánlattevőnek küldje meg. 
 
Felelős: Czompó István polgármester  
Határidő: azonnal. 
 
 

Napirend 2. pontja 
Beszámoló a Pusztaszabolcsi Iskola és Óvoda 
2009/2010. tanévben végzett oktató-nevelő munkájáról 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, az Oktatási, 
Közművelődési és Sport Bizottság és a Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta, és mindhárom 
bizottság javasolta a határozati javaslat elfogadását. 
 
Kocsis József, a József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda igazgatója: Kiegészítette a 
beszámolót annyival, hogy elkészült a kompetencia pályázat zárókiadványa, melyet minden képviselő 
asztalára letett. Ez a kiadvány hozzátartozik az előző tanévhez, ezzel egészítené ki a beszámolót. A 
kiadvány most készült el, az elmúlt tanévben végzett kompetencia pályázat tartalmi bizonyítványa. 
Ezzel köszönné meg a Képviselő-testület, polgármester munkáját, hogy egyrészt az intézményt ebbe a 
pályázatba bevonták, ami segíti az oktatás minőségének javulását. Bizalmát fejezte ki azzal 
kapcsolatban, hogy ez így is fog történni a nehézségek ellenére. Külön megköszönte a Képviselő-
testületnek, hogy a konstruktívan és mindig aktívan, az iskola érdekében hozott döntéseivel támogatta 
az intézmény működését. Mindenkinek jó egészséget és jó munkát kívánt. 
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Czompó István: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
 
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
248/2010. (IX. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 102. § (2) bekezdés g) pontja alapján az önkormányzat fenntartásában lévő József Attila 
Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u.14.) 2009/20010. 
tanév értékeléséről szóló beszámolóját megtárgyalta és elfogadja. 
 
Felelős: Kocsis József intézményvezető 
Határidő: azonnal 
 
 
 
Napirend 3. pontja 

Tájékoztató a Pusztaszabolcsi Iskola és Óvoda 
2010/2011. tanév/nevelési év indításáról 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztést mind a négy bizottság tárgyalta, és mind a négy 
bizottság javasolta a határozati javaslat elfogadását. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati 
javaslatát. 
 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
249/2010. (IX. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 102. § (2) bekezdés g) pontja alapján az önkormányzat fenntartásában lévő József Attila 
Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u.14.) 2010/20011. 
tanév/nevelési év indításáról szóló tájékoztatóját megtárgyalta és elfogadja. 
 
Felelős: Kocsis József intézményvezető 
Határidő azonnal 
 
 
 
Napirend 4. pontja 

A József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda 
előirányzat módosítási kérelme 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság tárgyalta, és 
javasolta z előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés 
határozati javaslatát. 
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A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
250/2010. (IX. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a József Attila Közös Igazgatású Általános 
Iskola 2010. évi előirányzatát az alábbiak szerint módosítja: 
Az intézmény működési célú pénzeszköz átvétel előirányzatát megemeli 83 ezer forinttal, a támogatás 
értékű működési bevétel előirányzatát megemeli 280 ezer forinttal, a dologi kiadások előirányzatának 
1.669 ezer forintos növelése, az ellátottak juttatása 225 ezer forintos növelése és a felújítási kiadások 
előirányzat 1.531 ezer forintos csökkentése („Manóvár Óvoda 4 db ablak, beépítéssel” előirányzat -
1.216 ezer forint, „Zsiráf Óvoda bútorzat beszerzés” előirányzat  -1.125 ezer forint,  „Iskola tanterem 
felújítás” előirányzat  +810 ezer forint) mellett. 
Felkéri a Polgármestert a 2010. évi költségvetési rendelet módosításának beterjesztésére. 
 
Felelős: Czompó István polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 
 

Napirend 5. pontja 
Javaslat a 344/2009. (XII.21.) Kt. számú határozat értelmezésére 

 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
 
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és az Oktatási, Közművelődési és 
Sport Bizottság tárgyalta. A bizottságok hosszasan tárgyalták az előterjesztés. Az Oktatási, 
Közművelődési és Sport Bizottság elutasító döntést hozott mindkét határozati javaslattal kapcsolatban, 
a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság az I. számú határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel javasolta 
elfogadni, hogy az első francia bekezdés második mondata az alábbiakra változzon: a 344/2009. (XII. 
21.) Kt. számú határozat harmadik francia bekezdése a következőre módosul: „Amennyiben e 
határozatban szereplő létszámadatok miatt kerül sor az adott évfolyamon 3 osztály helyett 2 osztály 
indítására, az évfolyam nem kötelező tanórai foglalkozásainak óraszámát 10 órával megemeli az 
önkormányzat.” 
 
Csányi Kálmán: Az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság ülésén a Pénzügyi és Igazgatási 
Bizottság határozatát szövegszerűen nem látták, a jegyző úr próbálta felidézni a Pénzügyi Bizottság 
javaslatát, ezért tartózkodott, mert szövegszerűen szeretett volna megismerkedni a határozat 
tartalmával. Most, hogy megismerkedett a tartalmával el tudja fogadni azzal a kiegészítéssel, hogy 
2011. augusztus 31-i kezdő dátummal legyen, mert az eredeti határozat az 2010. augusztus 31-i 
dátummal volt, és már évközben vannak, évközben ne történjen hozzányúlás az elindított évhez, 
tantárgy felosztáshoz, órarendhez. Ezzel a módosítással tudja elfogadni a Pénzügyi és Igazgatási 
Bizottság javaslatát. 
 
 
Czompó István: Az eredeti határozati javaslatban augusztus 25-i dátumot határoztak meg, azért hogy 
az iskolakezdéshez tantárgyfelosztást, és órarendet is lehessen készíteni. Javasolta, hogy 2011. 
augusztus 25-i dátummal legyen a határozat végrehajtva, és akkor nincs probléma. Tudomása szerint a 
jegyző úr is elfogadta a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság javaslatát. 
 
 
Paál Huba: Elmondta, hogy a bizottság 2,5 órás vitát folytatott a témáról. Értelmezéseknél, mind a 
dolgok nem egyértelműek ez szokott történni. Két órás tárgyalás után úgy álltak, hogy leveszik a 
napirendről a témát, mert nem látták a megoldást. Ekkor született ez a kompromisszumos megoldás. 
Nem a 10-10 óra volt a probléma, hanem az óraszám kiegészítés, hogy mi az alap, nem akar 
részletekbe belemenni, aki tárgyalta, tudja miről van szó. Az igazgató úr tett egy ígéretet, hogy 
megvizsgálja. Ha az eredeti határozatot tartják fenn, akkor logaritmikusan nőne az óraszám, amire 
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szarkasztikusan úgy fogalmazott, hogy minél kevesebb gyerek van, annál több óraszámot kap az 
intézmény. Ez nem értelmezési probléma, hanem pénzügyi kérdés. Az igazgató úrtól hallotta, hogy 
van egy kompromisszumos lehetőség, az iskola is hozzájárul ahhoz, hogy ne legyen ez a feszültség. 
Örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság is így 
foglalt állást. Elkövették azt a hibát, hogy nem határozták meg a kezdő dátumot, a polgármester által 
javasolt dátummal javasolta elfogadni a határozatot, hogy az idei évhez ne kelljen hozzányúlni. Ez egy 
kompromisszumos és elfogadható megoldás az intézmény és az önkormányzat részéről is. 
 
Czompó István: Szavazásra bocsátotta az I. számú határozati javaslatot, a Pénzügyi és Igazgatási 
Bizottság módosításával, és 2011. augusztus 25-i határidővel. 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 2 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
251/2010. (IX. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 344/2009. (XII.21.) Kt. számú határozat 
végrehajtására az alábbi állásfoglalást hozza: 

- A határozatot azokban az esetekben kell alkalmazni, mikor az iskolai évfolyamok tanuló 
létszáma felsőben 61-64 fő között, alsóban 53-56 között alakul, egyébként a közoktatási 
törvény alapvető maximális osztálylétszámra vonatkozó szabályait kell betartani.  

- A 344/2009. (XII. 21.) Kt. számú határozat harmadik francia bekezdése a következőre 
módosul: „Amennyiben e határozatban szereplő létszámadatok miatt kerül sor az adott 
évfolyamon 3 osztály helyett 2 osztály indítására, az évfolyam nem kötelező tanórai 
foglalkozásainak óraszámát 10 órával megemeli az önkormányzat.” 

 
Felelős: Kocsis József igazgató 
Határidő: 2011. augusztus 25-től 
 
 
 

Napirend 6. pontja 
Tájékoztatás Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Közművelődési  
feladatellátásának szakfelügyeleti vizsgálatáról 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Köszöntötte Kiss Kornélia közművelődés-szervezőt. Elmondta, hogy az előterjesztést 
a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság tárgyalta. 
Mindkét bizottság javasolta az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadást. Az Oktatási, 
Közművelődési és Sport Bizottság kiegészítette a javaslatot egy 5. ponttal, mely szerint: „Felkéri a 
közművelődés-szervezőt, hogy a település kulturális jövőképét felvázoló kulturális koncepciót 
dolgozza ki.”, és a pont végrehajtásának határidejét – egy másik határozattal – 2011. január 31-ében 
határozta meg. Véleménye szerint egybe lehet venni, és egyben szavazni a javaslatról. 
 
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy a dátumban nem tudott a bizottság megegyezni, ezért döntöttek 
külön. Úgy gondolja, hogy egyben lehet a kiegészítésről szavazni, ha a testület többsége úgy gondolja, 
hogy ez a kiegészítés szerepeljen a határozatban. 
 
Czompó István: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát az Oktatási, 
Közművelődési és Sport Bizottság kiegészítésével. 
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A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
252/2010. (IX. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 
közművelődési feladatellátásának szakfelügyeleti vizsgálatáról készült jelentést elfogadja. 
 

1. Felkéri a jegyzőt a közművelődésről szóló 17/2007. (VIII. 30.) Kt számú rendeletet 
módosítására 

2. Felkéri a közművelődés-szervezőt a közművelődési szakmai nyilvántartás vezetésére 
3. Felkéri a közművelődés-szervezőt a közművelődési statisztikai adatszolgáltatás teljesítésére 
4. Felkéri a polgármestert az intézmény hétéves továbbképzési és éves beiskolázási tervének 

elkészítésére 
5. Felkéri a közművelődés-szervezőt, hogy a település kulturális jövőképét felvázoló kulturális 

koncepciót dolgozza ki. 
 
Felelős:  Vezér Ákos jegyző 
   Kiss Kornélia közművelődés-szervező 
   Czompó István polgármester 
 
Határidő:  1. pont vonatkozásában: 2011. 07. 30. 
       2. pont vonatkozásában: azonnal 
       3. pont vonatkozásában: folyamatos 
       4. pont vonatkozásában: 2011. 01. 30. 
       5. pont vonatkozásában: 2011. 01. 30. 
 
 
 

Napirend 7. pontja 
Szervezetfejlesztési tanulmány szociális intézmény kistérségi 
fenntartásba való áthelyezéséről 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Elmondta, hogy a napirendi ponthoz meghívta Vida Katalint, az Adonyi Kistérségi 
Szociális Központ vezetőjét, aki jelezte, hogy nem tud a mai ülésen részt venni. Bizottsági üléseken 
részt vett, ismeri a határozati javaslatot, és annak megfelelően fogja tevékenységét végezni. Az 
előterjesztést a Szociális és Egészségügyi Bizottság és a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság tárgyalta, és 
mindkét bizottság javasolta az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását. 
 
Kátai György: A szociális intézmény kistérségi fenntartásával problémák merültek fel, amiről már a 
bizottság korábbi kihelyezett ülésén is meggyőződhettek. Szervezeti és kompetencia problémák 
vannak, az intézményvezető úgy fogalmazott, hogy kénytelen egyszerre ennyi helyen tartózkodni. 
Valamilyen olyan megoldás szükséges, hogy mindenképpen legyenek a telephelyeken megbízottak, 
akiket nem biztos, hogy helyettesnek kell nevezni, csak csoportvezetőnek. A szervezetlenségen és 
kompetencia hiányon változtatni kell. Hangsúlyozta, hogy az ellátottak részéről probléma nem merült 
fel, de ha a dolgozók részéről a lelkesedést, erkölcsi tőkét tovább koptatják, akkor előbb-utóbb 
jelentkezhet az ellátás színvonalában is. Erre felhívták az intézményvezető figyelmét. Ő híve a 
kistérségi gondolatnak, de ha nem tudja bebizonyítani a kistérségi szintű intézmény, hogy nem csak 
anyagiakban éri meg, hanem az ellátás színvonala is legalább olyan jó, vagy jobb, mint korábban volt, 
akkor el kell gondolkodni azon, hogy érdemes-e a szociális intézményt kistérségi szinten működtetni. 
 
Paál Huba: A témának van egy szervezési és egy szubjektív ellátási probléma kérdése is. Az 
önkormányzatnak az intézményhez hozzá kell járulni. A korábban kapott tájékoztató az intézmény 
működéséről szólt, a telephelyekről nem. Emlékeztette a testületet arra, hogy amikor mikrotérségben 
látták el ezt a feladatot – Iváncsa, Adony és Pusztaszabolcs – az ottani Pénzügyi Bizottság, Képviselő-
testület nagyon megkövetelte azt, hogy az adott telephelyre mi fordítódik pénzügyileg, és a 
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hozzájárulás mértéke indokolt-e vagy sem. Véleménye szerint ezt a jövőben is meg kell követelni, volt 
erre határozati javaslat, hogy a beszámolónál minden egyes telephelyre gazdálkodási részlet kimutatás 
is készüljön. Akkor lehet világos képet látni arról, hogy mennyit fordít rá az önkormányzat, és azt mire 
költik. Örülne annak, ha az ellátás színvonala nem csökkenne. Vannak idős emberek, gyerekek és 
egyéb veszélyeztettek, az intézmény nagyon fontos, éppen ezért mindent meg kell tenni, hogy egy jó 
működő rendszer legyen belőle. 
 
Czöndör Mihályné, a Szabolcs Híradó főszerkesztője: Elmondta, hogy az előterjesztés olvasásakor az 
merült fel benne, hogy kell-e az önkormányzatnak egy ilyen intézmény. Úgy gondolja, hogy nem kell, 
és nagyon csodálkozik azon, hogy nem nézték meg az anyagi erőforrásokat, mert ha csoportvezetőt, 
vagy vezetőhelyettest neveznek ki, annak anyagi vonzatai vannak. Érdemes lenne megnézni, hogy mit 
hoz az önkormányzatnak a kistérségi intézmény vezetőhelyettessel együtt, és minek vezető, ha a 
vezető helyettes látja el a feladatokat. Kérte a testületet, ne szavazzanak ebben, mert ez a testület 
utoljára ülésezik így, és úgy gondolja, hogy ez az intézmény nagy gondban van, és nem biztos az, ha 
most a testület megszavazza a vezető helyettest, akkor rendbe lesznek a dolgok. 
 
Czompó István: Megköszönte az agitatív hozzászólást. Elmondta, hogy a testületnek szavazni kell a 
határozati javaslatról. Egyetértett abban, hogy ez a testület utoljára ülésezik így, mert tizennégy fős 
testület nem lesz. De az nem működik, hogy most nem szavazzák meg, nem foglalkoznak a 
napirenddel, mert az önkormányzatnak van egy szerződése. Úgy gondolja, hogy egy dolgozó 
helyettesítési feladatok ellátásával való megbízása működni fog. Tudomása szerint az óvodai 
egységben külön helyettes nincs, de ott is van egy felelős, aki a napi problémákkal foglalkozik. Nem 
biztos, hogy ez pénzkérdés lesz. Ezzel nem mondja azt, hogy ez egy szuperen működő dolog, de az itt 
ülő képviselők többsége, akik pár éve az intézmény létrejötte mellett szavaztak, véleménye szerint 
végig gondolták, hogy miért úgy szavaztak. Kérte a képviselőket, hogy szavazzanak, belátásuk szerint. 
 
Paál Huba: Czöndör Mihályné hozzászólása indította arra, hogy hozzászóljon, megnyugtatóbb választ 
tudjon adni. Ez a kérdés már felmerült. Látszik az, ha egy vezető, egy szervezetet nem jól vezet mi az 
eredménye. A korábbi vezető le lett váltva, új vezető van, aki a bizottság ülésén részt vett, és úgy 
tapasztalta, hogy az új vezető szakmailag, szervezésileg is jól fogja tudni működtetni ezt az 
intézményt. Elmondta, hogy nem ért egyet a nagy intézménnyel, de a cél az volt az intézmény 
létrehozásával, hogy a kistérségi működtetéssel több normatívát kapjanak. Úgy gondolja, ha az új 
vezető jól végzi a dolgát, akkor ezek a problémák nem lesznek. 
 
Szotyori-Nagy Istvánné, aljegyző: Az Államreform Operatív Program keretében készült egy 
szervezetfejlesztési tanulmány, és a programban szerepelt az, hogy a Testülettel meg kell ismertetni a 
tanulmány tartalmát, az előterjesztésnek is ez volt a célja. A tanulmány átvizsgálása után jutottak el a 
határozati javaslat megfogalmazására, mivel rögzítésre került a tanulmányban, hogy egy vezető 
képtelen ellátni a hét település feladatát. A hét település felkeresése is problémát jelent, nemhogy még 
a napi feladatok ellátása. Ez alapján született a határozati javaslat. Az előterjesztés lényege a szervezet 
fejlesztési tanulmány megismertetése a Képviselő-testülettel. 
 
Czompó István: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
253/2010. (IX. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Art of Progress Fejlesztési Központ 
Szolgáltató Kft. (1092 Budapest, Ráday utca 15.) által készített, a szociális intézmény kistérségi 
fenntartásba való áthelyezéséről szóló szervezetfejlesztési tanulmányát megismerte. 
Felkéri a fenntartót, hogy a pusztaszabolcsi telephelyen 2011. január 1.-től egy helyi dolgozót 
bízzanak meg helyettesi feladatok ellátásával.  
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 8. pontja 

Választási tájékoztató az önkormányzati választásokról 
 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
 
Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztést az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság és a 
Pénzügyi és Igazgatási Bizottság tárgyalta, és mindkét bizottság javasolta a tájékoztató elfogadását. 
Szavazásra bocsátotta a tájékoztató tudomásulvételét. 
 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
254/2010. (IX. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi önkormányzati választásokról 
szóló választási tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 

Napirend 9. pontja 
Beszámoló a 2010. évi Életmód és Szenvedélyek Napjáról 

 Előterjesztő: Szőke Erzsébet, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 
 
Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztést a Szociális és Egészségügyi Bizottság és a Pénzügyi 
és Igazgatási Bizottság tárgyalta, és mindkét bizottság javasolta a beszámoló elfogadását. 
 
Paál Huba: Megkérdezte, hogy mi van a pályázaton nyert 200.000,- Ft-tal. A bizottság javasolta, hogy 
ha a Wesselényi Miklós Közalapítványtól elnyert 200.000,- Ft támogatási összeg az önkormányzat 
számlájára megérkezik, kerüljön céltartalékba a következő évi Életmód és Szenvedélyek Napja 
programjainak felhasználására. Megkérdezte, hogy van megvan-e ez a pénz, mert ha igen, akkor 
javasolja, hogy a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság módosító javaslatáról is szavazzanak. 
 
Szőke Erzsébet: Elmondta, hogy valóban nyertek 200.000,- Ft-ot, de az Életmód és Szenvedélyek 
Napja megrendezéséig nem érkezett meg a szerződés, így az összeget nem merték elkölteni. A 
szerződéskötésről az értesítés a programsorozat után érkezett meg, de 10 napos határidővel lehetett a 
számlákat és egyéb iratokat benyújtani, és erre már nincs lehetőség így visszautasították a 200.000,- 
Ft-ot. El nem költötték, arra gondoltak, hogy következő évben használják fel, de ezt nem lehet. 
 
Czompó István: 600.000,- Ft-ról volt szó és a 200.000,- Ft-ról volt ígérvény. Ott volt óvatos a 
szervezőbizottság, hogy nem ment bele a 600.000,- Ft-os kiadásba, mert az -400.000,- Ft-ot jelentett 
volna. A pályázat által szabott kritériumokat nem lehetett teljesíteni, olyan programról, ami nem 
valósult meg nem lehet számlát adni. Fiktív számla alapján történő elszámolásban nem szeretett volna 
aláíróként részt venni, még akkor sem, ha az a 200.000,- Ft a jövő évi Életmód Napokat gazdagította 
volna. 
 
Csányi Kálmán: Elnézést kért, amiért az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság nem tárgyalta a 
2010. évi Életmód és Szenvedélyek Napjáról készült beszámolót. Megkérdezte, hogy arról van szó, 
hogy nyert az önkormányzat 200.000,- Ft-ot, mivel arra a célra nem tudták elkölteni, amire eredetileg 
akarták, ezért a 200.000,- nem használta fel az önkormányzat, visszaadták, és ráadásul ez a 200.000,- 
Ft másik 400.000,- Ft kifizetését generálta volna. Megkérdezte, hogy miért nem használták egy másik 
célra, egy később megvalósuló programhoz, egy esetleges szerződésmódosítással. Például az október 
9-i szüreti felvonulásra nem lehetett-e volna felhasználni. Erre gondolt, de a 400.000,- Ft meggyőzte 
erről.  
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Czompó István: Véleménye szerint Csányi Kálmán által elmondottak az ötletelés kategóriába 
tartoznak. Ezt nem lehetett megtenni, ugyanis a 200.000,- Ft-tal határidőn belül el kellett volna 
számolni. A levelet ő írta alá, hogy nem tartanak igényt a 200.000,- Ft-ra. Megadta a szót Csordásné 
dr. Juhász Juditnak. 
 
Csordásné dr. Juhász Judit, háziorvos: A beszámolóhoz kiegészítésképpen elmondta, hogy 
Százhalombattán részt vett a 3. Öngondoskodó Önkormányzatok Konferenciáján, amin az ország 
különböző területeiről érkezett egészségügyi bizottságok képviselői is jelen voltak. Elmondta azt a 
visszajelzést, ami a továbbiakban is nagyon fontos lehet, és az értékelést is kiegészítheti.  A 
konferencián három fontos szempont került rögzítésre, amit a jövőre nézve fontosnak tartottak, és ami 
meghatározza a munkájukat: folyamatos orvosi háttér, terápiás következmény és a betegek további 
gondozása. Ez a három szempont teljesült 11 éven keresztül, anélkül, hogy bárkitől is tanácsot kaptak 
volna. Tény, hogy célcsoportot kell megválasztani itt mindig, minden alkalommal három célcsoportot 
választottak, nem pedig „vaktában” végezték a szűrővizsgálatokat. 
 
Czompó István: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
 
 
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
255/2010. (IX. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2010. évi Életmód és 
Szenvedélyek Napja rendezvényről készült beszámolót. 
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a programok szervezésében résztvevőknek a 
közreműködéséért és segítségért. 
 
Felelős: Szőke Erzsébet, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 
Határidő: azonnal 
 
 
 

Napirend 10. pontja 
Tájékoztató a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság 2006. októbere 
és 2010. szeptembere közötti időszakban végzett tevékenységéről 

 Előterjesztő: Paál Huba, a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság elnöke 
 
Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság tárgyalta, és 
javasolta a beszámoló elfogadását. Szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadását.  
 
 
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
256/2010. (IX. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság négyéves 
munkájáról készült beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Paál Huba, a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság elnöke 
Határidő: azonnal 
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Napirend 11. pontja 

Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Bizottság négy éves munkájáról 
 Előterjesztő: Szőke Erzsébet, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 
 
Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztést a Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta, és a 
bizottság javasolta a beszámoló elfogadását. Szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadását.  
 
 
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
257/2010. (IX. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
négyéves munkájáról készült beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Szőke Erzsébet, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 
Határidő: azonnal 
 

Napirend 12. pontja 
Beszámoló a Településfejlesztési Bizottság 2006. november 
és 2010. augusztus közötti időszakban végzett munkájáról 

 Előterjesztő: Jakus János, a Településfejlesztési Bizottság elnöke 
 
Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztést a Településfejlesztési Bizottság tárgyalta, és a 
bizottság javasolta a beszámoló elfogadását. Szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadását.  
 
 
A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
258/2010. (IX. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Településfejlesztési Bizottság négyéves 
munkájáról készült beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Jakus János, a Településfejlesztési Bizottság elnöke 
Határidő: azonnal 
 

Napirend 13. pontja 
Tájékoztató az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság 
elmúlt időszaki tevékenységéről 

 Előterjesztő: Csányi Kálmán, az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság elnöke 
 
Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztést az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság 
tárgyalta, és a bizottság javasolta a beszámoló elfogadását. Szavazásra bocsátotta a beszámoló 
elfogadását.  
 
 
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
259/2010. (IX. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási, Közművelődési és Sport 
Bizottság négyéves munkájáról készült beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Csányi Kálmán, az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság elnöke 
Határidő: azonnal 
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Czompó István polgármester 17.37 órakor szünetet rendelt el. A Képviselő-testület ülése 17.45 órakor 
a 3. napirendi pont tárgyalásával folytatódott. Ádám László, Kátai György és Tüke László képviselők 
távol, létszám 10 fő. 
 
 

Napirend 14. pontja 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, 
Településfejlesztési Bizottság és az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság tárgyalta, és 
mindhárom bizottság javasolta a beszámoló elfogadását. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés 
határozati javaslatát 
 
 
A Képviselő-testület 10 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
260/2010. (IX. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról készült beszámolót elfogadja. 
 
A Képviselő-testület az alábbi határozatot visszavonja: 
- 359/2009. (XII. 21.) Kt. számú határozat. 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az alábbi 2008. évi határozatok végrehajtása folyamatban 
van: 
- 351/2008.(X.30.), 421/2008.(XI.27.) Kt. számú határozatok. 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az alábbi 2009. évi határozatok végrehajtása folyamatban 
van: 
- 118/2009.(V. 20.), 178/2009.(VI. 25.), 179/2009 (VI. 25.), 192/2009.(VI. 25.), 

205/2009.(VIII. 27.), 287/2009.(X. 29.), 288/2009.(X.29.), 289/2009.(X.29.), 320/2009.(XI.26.), 
344/2009.(XII.21.) Kt. számú határozatok. 

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az alábbi 2010. évi határozatok végrehajtása folyamatban 
van: 
- 31/2010. (II. 18), 37/2010. (II. 25), 42/2010. (II. 25), 46/2010. (II. 25), 82/2010. (III. 25), 

114/2010.(IV. 29.), 115/2010. (IV 29.), 123/2010.(IV.29.), 131/2010. (IV.29.), 140/2010.(V.27.), 
152/2010.(V.27.), 157/2010. (V. 27.), 183/2010. (VI.24.), 184/2010.(VI.24.), 188/2010.(VI.24.), 
190/2010.(VI.24.), 192/2010.(VI.24.) Kt. számú határozatok. 

 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
(17.46 órakor Ádám László, Kátai György és Tüke László képviselők visszaérkeztek, létszám 13 fő.) 
 

Napirend 15. pontja 
Fogászati ügyeleti ellátás megoldása 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság tárgyalta, és mindkét bizottság javasolta az előterjesztés határozati 
javaslatának az elfogadását. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát 
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A Képviselő-testület 12 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
261/2010. (IX. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2010. november 01-től 
kezdődően határozatlan időre a pusztaszabolcsi lakosok fogászati ügyeleti ellátásának költségét a 
mindenkor megállapított és hatályos térítési díjak alapján -, mely összeg jelenleg 6.000.- Ft/fogorvosi 
ügyeleti ellátás- számla ellenében a mindenkori szolgáltató felé kiegyenlíti. 
Felkéri a Polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2010. október 30. 
 
(17.48 órakor Szőke Erzsébet képviselő távozott, létszám 12 fő) 
 
 

Napirend 16. pontja  
Javaslat társasház csapadékvíz elvezető rendszerének javítására 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a 
Településfejlesztési Bizottság tárgyalta, és mindkét bizottság javasolta az előterjesztés határozati 
javaslatának az elfogadását. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
262/2010. (IX. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a részben önkormányzati tulajdonban lévő 
Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 15/1. sz. alatti társasház csapadékvíz elvezető rendszerének javítását 
elvégezteti a költségvetési tartalék terhére. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kedvezőbb árajánlat alapján – legfeljebb bruttó 40.000,- Ft 
összegért – végeztesse el a javítást. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását terjessze elő. 
A Képviselő-testület az ingatlan csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos probléma megoldási 
lehetőségeire a csapadékos időjárás elmúltával visszatér.  

Határidő: 2010. október 31. és 2011. június 30. 
Felelős: Czompó István polgármester  
 
 

Napirend 17. pontja 
Hozzájárulás önkormányzati tulajdonú területen 
kerti építmény elhelyezéséhez 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a 
Településfejlesztési Bizottság tárgyalta, és mindkét bizottság javasolta az előterjesztés határozati 
javaslatának az elfogadását. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
Jakus János: A bizottság elfogadta a határozati javaslatot, egy apró módosítással: „a lakásával 
szemben lévő területén” szövegrész helyett a „lakásával szemben lévő területen” legyen, egy ékezet 
felesleg van Az értelme úgy megváltozna. 
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Czompó István: Megköszönte az észrevételt, az ékezet felesleges. Ebből is látszik, hogy a magyar 
nyelv milyen szép, egy ékezet, egy vessző, egy kötőszó elég ahhoz, hogy megváltoztassa a mondat 
tartalmát. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
263/2010. (IX. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy Gombos 
Gábor Pusztaszabolcs, Szabolcs liget 33. sz. alatti lakos, az önkormányzati tulajdonban lévő 
Pusztaszabolcs, Szabolcs liget 702/83. hrsz-ú ingatlanon, a lakásával szemben lévő területen, 15 m2 
alapterületű kerti építményt, lábon álló kerti tetőt helyezzen el.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az építmény elhelyezésére vonatkozó 
megállapodásban feltételként jelölje meg, hogy önkormányzati érdekből a hozzájárulás bármikor 
visszavonható, ekkor az építtető köteles az építményt elbontani, és az eredeti állapotot helyreállítani. 
 
Felelős: Czompó István polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 

Napirend 18. pontja 
A „Pusztaszabolcs értekei 2010.” kiadvány nyomdai költsége 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Czompó István: Ismertette az előterjesztést. A szavazás tárgyát képező kiadványt ma délután 3 órakor 
érkezett a Hivatalba. A kiadvány elkészült. A kiadvány költségeivel felmerült félelmek nem 
igazolódtak be a korábban 1,5 millió Ft-ra taksált összeg – korábbi kisebb példányszámú kiadványok 
költségéből számított összeg – helyett 581.625.- Ft a kiadvány költsége. Ezúton is – ahogy azt az 
ajánlásban is leírta – őszinte tisztelete a szerkesztőké és Czöndör Mihályné főszerkesztőjéé, hogy ilyen 
rövid idő alatt sikerült létrehozni. Biztos abban, hogy lesz, akinek nem tetszik, vagy hiányol belőle 
valamit, de bármilyen kiadványra kerül sor kritika mindig éri. A pozitív kritika az jó, a negatívat meg 
tudomásul kell venni. Javasolta a határozati javaslat elfogadását. 
 
(17.53 órakor Szőke Erzsébet képviselő visszajött, létszám 13 fő) 
 
Kátai György: Gratulált a kiadvány szerkesztőinek. Hasznos kiadványnak tartja, a lokálpatriotizmust 
erősíteni fogja a városban. A szerkesztők őt is megkérdezték, és megfeledkezett a Szabolcs Kupa 
sorozatról, ami lassan a 20 alkalommal kerül megrendezésre. Sajnálatát fejezte ki azzal kapcsolatban, 
hogy az ő hibájából ez kimaradt.  
 
Csombók Pál: Gratulált a kiadványt szerkesztőinek. A Parlament alelnöke látta a munkapéldányt, úgy 
gondolja, hogy az elkészült kiadvány még jobban fog neki tetszeni. Véleménye szerint, hogy a 
kiadvány a célját elérje, nyugodtabb körülmények között kell a lakosság részére kiosztani, ne a 
választási kampány kellős közepén, mert az a kiadvány értékét csökkentené, vagy másképp értékelnék. 
Javasolta, hogy a választások után legyen kiosztva, hogy megfelelő célját elérje. Még egyszer gratulált 
a szerkesztőknek. 
 
Czompó István: Elmondta, hogy az alpolgármester az elmúlt testületi ülésen nem volt jelen, de a 
kiadvány megjelentetésének időpontját szeptember 25-i határidővel határozták meg – ami technikai 
okok miatt nem tudott megvalósulni – ellentétesen a most Csombók Pál által javasolttal, hogy ne 
kampány célt szolgáljon. Nem tudja milyen kampányról lenne szó, a szerkesztők neve fel van sorolva, 
ha csak az nem kampány, hogy a jelenlegi polgármester írt egy ajánlást. Semmiféle kampányt nem lát 
benne. Az elmúlt testületi ülésen pontosan ő volt az, aki javasolta, hogy később jelenjen meg a 
kiadvány, nem szándékozott semmiféle kampány jellegű dolgot a kiadványból kikerekíteni. Ha a 
kiadvány 25-i megjelenése megvalósult volna, akkor a kiadvány már minden ingatlanon ott van. A 
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képviselők is találkoztak volna a testületi ülést megelőzően a kiadvánnyal a saját ingatlanukon. De így 
a kiadvány biztos nem tud minden ingatlanra eljutni vasárnap előtt. 
 
Csombók Pál: Az általa elmondottakat a polgármester úr nagyon félreértette. Nem ismeri a kiadvány 
tartalmát, csak átlapozta az egészet, így nem mondhatta róla, hogy kampánycélokat szolgál. 
Félreértették. Úgy gondolta menjenek le a szórólapok, a könyv ebben a szórási akcióban ne legyen 
benne.  
 
Czompó István: Elnézést kért, amiért félreértette Csombók Pál alpolgármestert. Elmondta, hogy 
szavazni fognak arról, hogy a héten ne vigyék ki a kiadványt. Szavazásra bocsátotta Csombók Pál 
javaslatát. 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 6 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
264/2010. (IX. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Pusztaszabolcs értékei 
2010.” kiadvány terjesztését a héten nem kezdi el, csak a 2010. október 3-i önkormányzati választások 
után kezdi el a kiadvány terjesztését. 
 
Felelős: Czompó István polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 
Czompó István: A döntés értelmében a héten nem fogják kihordani a kiadványt. Megadta a szót 
Czöndör Mihálynénak, a kiadvány szerkesztőjének. 
 
Czöndör Mihályné: Elmondta, hogy a kiadvány nem készülhetett volna el, ha a polgármester úr nem 
ilyen rugalmasan kezeli a dolgokat. Megköszönt a polgármester úr segítségét. Megköszönte a 
Képviselő-testületnek, hogy megadták a bizalmat a könyv elkészítésére. Várja a javaslatokat. 
Csombók Pál alpolgármester említette, hogy a Hungarikum konferencián megmutatta kiadvány 
tervezetét Lezsák Sándornak, az országgyűlés alelnökének. Az alelnök úr arra kérte az 
önkormányzatot, hogy ha elkészül a könyv, akkor egy példányt küldjenek részére, mert azt mondta, 
hogy Magyarországon ez egy egyedi Hungarikum, hogy egy településen összeszedték az értékeket. 
 
Czompó István: Elmondta, hogy Lezsák úrnak a hétfői postával küldenek egy példányt a kiadványból. 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.  
 
 
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
265/2010. (IX. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal 
céltartalék előirányzatából a „Pusztaszabolcs értékei 2010”  kiadvány költségeinek fedezetére – összeg 
581.625.- Ft –ot átcsoportosít  a Polgármesteri Hivatal  dologi kiadás előirányzatába. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelete 
módosításának beterjesztésére. 
 
Felelős: Czompó István polgármester  
Határidő: azonnal 
 



 21 
 
 
A Képviselő-testület ülése 17.58 órakor – a 19-20. napirendi pontok tárgyalásának idejére – zárt 
üléssel folytatódott. 
 
18.19 órakor a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

Czompó István 
polgármester 

 
 
 
 
 
 

Vezér Ákos 
jegyző 

Ádám László Csányi Kálmán 
jegyzőkönyv-hitelesítők 

 
 
 


