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Jegyzőkönyv 
 

Készült Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2011. március 29-én 16.15 órakor 

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

 
Jelen voltak: Czompó István polgármester 
 Szőke Erzsébet alpolgármester 
 Csányi Kálmán, Csiki Szilárd, Kátai György, Paál Huba, Szajkó János, Tüke László – 

képviselők 

Meghívottak: Vezér Ákos jegyző 
 Kocsis József József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda 

igazgatója 
 Sterné Kenyér Mariann jegyzőkönyvvezető 
 
Czompó István: Köszöntötte a megjelenteket. Ismertette a rendkívüli ülés összehívásának okát, az 
ülést megnyitotta. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel 9 megválasztott képviselőből 8 
fő megjelent. Czöndör Mihály képviselő jelezte távollétét. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta 
Csiki Szilárd és Kátai György képviselőket.  
 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
87/2010. (III. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Csiki Szilárd és Kátai György 
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Czompó István: Elmondta, hogy rendkívüli ülésen csak a meghívóban szereplő napirendek 
tárgyalhatók. Szavazásra bocsátotta a napirend elfogadását. 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
88/2010. (III.29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg: 

Napirend 1. pontja:  
Önkormányzat tulajdonú sportlétesítmények felújítása (helyszíni) 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Zárt ülés 

Napirend 2. pontja:  
III. számú háziorvosi körzet ellátása 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 1. pontja:  

Önkormányzat tulajdonú sportlétesítmények felújítása (helyszíni) 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
 
Czompó István: Ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy a pályázathoz árajánlatot is kell 
mellékelni, amennyiben a testület úgy dönt, hogy a pályázatot benyújtják a sportlétesítmények 
felújítására. A pályázathoz szükséges sportkoncepció, illetve fel kell sorolni, hogy az önkormányzat 
sportcélokra milyen összeget fordít a 2011. költségvetési évben. Polgármesteri nyilatkozat is elegendő 
az önrész biztosításáról, de véleménye szerint testületi határozattal erősítsék meg a nyilatkozatot. 
Elmondta, hogy a 2011. évi költségvetés bizonytalansági tényezője MÁV laktanya értékesítése 
továbbra is fennáll, ha nem kerül az ingatlan megvásárlásra, akkor a nettó 13 millió Ft sorsáról dönteni 
kell, hogy az önkormányzat mit nem fog megvalósítani. Megemlítette a Futsal-pálya pályázatot, 
melyre 10 millió Ft-ot nyert az önkormányzat, és a pályázat megvalósítása bruttó 13 millió Ft-ba 
kerül. Véleménye szerint még olyan áron is pályázzanak a jelenlegi pályázatra, ha a futsal pályát 
anyagi lehetőségek miatt kénytelenek lesznek elhagyni. A jelenlegi pályázattal – ha sikeresen 
pályáznak – sokkal többféle sportolási lehetősége lesz a gyerekeknek, mintha megépítenék a futsal 
pályát.  
 
 
Csányi Kálmán: A jelenlegi koncepció az általános iskola iskolai sporttevékenységéhez kapcsolódó 
sportfeltételeket tudná növelni, nem közösségi tér lenne, nem a pusztaszabolcsi sportolni vágyó 
személyek használnák, hanem funkciója szerint oktatási feladatokat látna el. Úgy gondolja, jó lenne, 
ha a közösségi tér is megmaradna, már csak azért is, mert részt vett a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő 
Egyesület koncepciójának elfogadásán, és azt tapasztalta, hogy egyes polgármesterek milyen 
keményen szerettek volna dolgozni azért, hogy egy futsal pályára pályázhassanak. Pusztaszabolcs 
azon kivételezett települések közé tartozik, akiknek van lehetőségük futsalpályát építeni. Támogatja az 
iskolai sportlétesítmények felújítására benyújtandó pályázatot, de véleménye szerint jó lenne ha 
mindkét fejlesztést el tudnák végezni. 
 
 
Czompó István: Elmondta, hogy az lenne, a legjobb, ha mindkettő beruházást meg tudná valósítani az 
önkormányzat, csak előrevetítette az önkormányzat anyagi lehetőségeit, és úgy gondolja, az 
önkormányzat likviditását nem szabad kockáztatni. A futsal pálya megvalósításáról hamarosan dönteni 
kell, mert pályáztatni kell. Reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy róla nem feltételezi senki – 
ellentétben a megemlített polgármesterekkel, akik sokat tesznek azért, hogy legyen futsal pálya – hogy 
lemondana bárki javára a futsal pálya megvalósításáról. Nem szeretné ha ez a képzet erősödne 
bárkiben is. 
 
 
Paál Huba: Elmondta, hogy maximálisan támogatja az előterjesztést. Az általános iskolába közel 500 
gyerek jár, így az ő sportfeltételeik lényegesen javulnának. Jó lehetőség nyílik a pályázattal arra, hogy 
a szellemi tevékenység mellett a testi nevelés is megfelelő körülmények között folyjon. Véleménye 
szerint most nem a vagylagosságról kell dönteni, amit Csányi Kálmán képviselő felvetett, az későbbi 
döntés lehet, hogy mire lesz az önkormányzatnak pénze, le kell-e mondani valamiről vagy sem. 
Jelenleg arról kell dönteni, hogy a jelenlegi pályázatot támogatják-e vagy sem. Elmondta, hogy 
támogatja az előterjesztést. A futsal pálya kérdéséről később kell dönteni. A kápolnásnyéki futsal 
pálya kb. hat éve épült, felújítására annyit kellene költeni, mint amennyiért megvalósították. Úgy 
gondolja, mindkét pályázatot meg kell valósítani, reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az 
önkormányzat anyagi lehetősége nem lesz olyan rossz, és mindkettő megvalósulhat. Ha dönteni kell, 
akkor a fontossági sorrend döntsön.  
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Tüke László: Elmondta, hogy támogatja a határozati javaslatot. Véleménye szerint fájó lenne 
lemondani egy olyan fontos beruházásról, mint a futsal pálya, ami jelentősen bővítené a településen 
lévő sportolási lehetőségeket. A költségvetés tárgyalásakor bizottsági ülésen, és testületi ülésen is 
javasolták, hogy ha egy-egy komolyabb fejlesztés megvalósulása akadályba ütközik, és az 
önkormányzat nem tudja önerőből megfinanszírozni, akkor esetlegesen kedvező kamatozású 
fejlesztési hitel után lehetne nézni. Nem azt javasolná, hogy az önkormányzat verje magát komoly 
hitelekbe és adósodjon el, de úgy gondolja, vannak olyan fejlesztések, amikről nem kellene feltétlenül 
lemondani. Biztos abban, hogy találnának kedvező kamatozású fejlesztési hitelt. A befektetések egy 
idő után visszahoznák az árukat, nyilvánvaló, hogy a futsal pálya a pusztaszabolcsiak megelégedésére 
volna, úgy gondolja, ha a két pályázat megvalósítása között kellene dönteni, akkor javasolná, hogy 
próbálják meg lehetőség szerint mind a kettőt megvalósítani, akár olyan áron is, hogy egy kisebb 
összegű fejlesztési hitelt felvesznek.  
 
 
Kátai György: Véleménye szerint érzelmi alapon megközelítve azt kell mondania, hogy mind a két 
pályázatot valósítsák meg, viszont az anyagi lehetőségeket muszáj figyelembe venni, akkor rangsort 
kell felállítani. Az ő rangsorában első helyen szerepel a jelenlegi pályázat, és másodikon a futsal pálya 
megvalósítása, azzal együtt, hogy nagyon szeretné, ha a futsal pálya is megvalósulna. Egyfelől azért is 
mert ez több funkciójú, másfelől azért, mert szervezetten és felügyelet mellett tudnak itt sportolni, míg 
a futsal pálya felügyelet nélküli létesítmény lesz, ami félő, hogy túl hamar tönkre megy, akármennyire 
is tömegsportról van szó a futsal pálya esetében. Reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy ez nem 
így lesz. A fő probléma az anyagi helyzet. A pályázatot támogatja.  
 
 
Czompó István: Megkérdezte, hogy van-e az árajánlattal kapcsolatban kérdés. Elmondta, hogy a 
sportpályát célszerű újraaszfaltozni, ami egy jelentősebb összeg, ezenkívül szerepel a meglévő 
magaskerítés bővítése, a négy kosárpalánk, illetve 3x30 méteres futópálya valamint a egy súlylökő 
pálya kialakítása. Megemlítette, hogy függőben van 17 millió forint kifizetése egy tavalyi pályázatból, 
amire három hónap elteltével a tegnapi napon érkezett meg a hiánypótlás, mellyel megint elindul a 30-
60 napos fizetési határidő. A futsal pályázatnál, és a jelenlegi pályázatnál sem az önrész a kérdés, 
hanem hogy a pályázatokat az önkormányzatnak több hónapon keresztül meg kell előlegezni, ezért 
utalt az önkormányzat likviditására.  
 
 
Paál Huba: Sajnálatát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az ajánlat mellett nincsen referencia. 
Megkérdezte, hogy az árajánlatot készítő cégnek milyen szakmai háttere van. 
 
 
Czompó István: Elmondta, hogy a pályázathoz szükséges volt árajánlatot mellékelni, amennyiben a 
pályázat nyer, meghirdetik – nem közbeszerzéssel, mert az értékhatárt nem éri el – és akkor lehet 
dönteni a kivitelezőről.  
 
 
Csányi Kálmán: Emlékezete szerint volt lakossági észrevétel a terület vízelvezetésével, megkérdezte, 
hogy a talajvíz-elvezetés benne van-e a fejlesztésben. 
 
 
Czompó István: Talajvíz-elvezetés nincs benne, viszont csapadékvíz-elevezetés van az ajánlatban, a 
futópálya és a kézilabdapálya mellett, folyókával történik a vízelvezetés az árokig.  
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatait. 
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A Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
89/2011. (III.29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani „az 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból 
származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről” szóló 7/2011. (III.9.) BM rendelet 3. 
pontja alapján a helyi önkormányzatok tulajdonában lévő sportlétesítmény felújítására. 
A sportlétesítmény felújítása az alábbi helyen valósulna meg: 

- Pusztaszabolcs 157/1 hrsz-ú (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás kir u. 12/1.) ingatlanon található 
Sportpálya 

Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai „a helyi sportról” szóló 7/2009. (IV.1.) Kt. számú 
rendeletében kerültek meghatározásra. A feladatok közül kiemelkedően fontosnak tartja 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzata: 

- utánpótlás nevelés segítését, élsport támogatását; 
- versenysport támogatását; 
- helyi sportszervezetek, egyesületek munkájának, működésének támogatását; 
- szabadidősport népszerűsítése annak érdekében, hogy a lakosság sportaktivitása nőjön;  
- diáksport feltételeinek megteremtése, iskolai tanórai és tanórán kívüli sporttevékenységek 

ösztönzése, iskolai sportkörök munkájának segítése. 
A sportra fordítandó kiadások az alábbiak szerint kerültek meghatározásra Pusztaszabolcs Város 
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.25.) Kt. számú rendeletében: 
 

Tervezett kiadás Összeg (ezer Ft) 
Műfüves futsall pálya építése 13 045 
Erőnlét Sportegyesület támogatása 190 
Golden Lions Rögbi Sportegyesület támogatása 40 
Pusztaszabolcsi Sport Club támogatása 1 400 
Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesület támogatása 200 
Életmód napok megrendezése 900 
Összesen: 15 775 

 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
90/2011. (III.29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani „az 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból 
származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről” szóló 7/2011. (III.9.) BM rendelet 3. 
pontja alapján a helyi önkormányzatok tulajdonában lévő sportlétesítmény felújítására. 
A sportlétesítmény felújítása az alábbi helyen valósulna meg: 
A Pusztaszabolcs 157/1 hrsz-ú (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás kir u. 12.) ingatlanon található 
Sportpálya felújítása 7.980.908,-Ft összegből valósítható meg. A pályázat keretében igényelhető 
maximális támogatás mértéke a fejlesztéshez szükséges összeg 80 %-a, azaz 6.384.726,- Ft. A 
fennmaradó összeget, azaz 1.596.182,- Ft-ot az önkormányzat önrészként biztosít a pályázat 
megvalósításához. Az önrész fedezete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének általános tartaléka. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetés rendelet módosítására.   
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
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A Képviselő-testület ülése 16.40 órakor – a 2. napirendi pont tárgyalásának idejére – zárt üléssel 
folytatódott. 
 
 
17.19 órakor a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

Czompó István 
polgármester 

 
 
 
 
 

Vezér Ákos 
jegyző 

Csiki Szilárd Kátai György 
jegyzőkönyv-hitelesítők 

 


