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Jegyzőkönyv

Készült Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. március 31-én 16.15 órakor
a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.)
megtartott nyílt üléséről

Jelen voltak:

Czompó István
polgármester
Szőke Erzsébet
alpolgármester
Czöndör Mihály, Csányi Kálmán, Csiki Szilárd, Kátai György, Paál Huba, Szajkó János,
– képviselők

Meghívottak:

Vezér Ákos
Szotyori-Nagy Istvánné
Wasserné Ősi Márta
Kocsis József
Budavári Árpád
Dr. Czirner József
Darbont János
Dr. Mák Attila
Královits Gábor
Pápai Imre
Vészi Zsolt
Kiss Kornélia
Ekker László
Sterné Kenyér Mariann

jegyző
aljegyző
Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője
József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és
Óvoda igazgatója
Rendőr alezredes, Dunaújváros rendőrkapitánya
Orvosigazgató, Közép-dunántúli Regionális
Mentőszervezet
Pusztaszabolcsi Helyi Kft.
Rendőr alezredes, őrsparancsnok, Adonyi Rendőőrs
Mentőállomás-vezető
Vezető mentőtiszt
körzeti megbízott
közművelődés-szervező
Közterület-felügyelő
jegyzőkönyvvezető

Czompó István: Köszöntötte a megjelenteket, az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes, mivel 9 képviselőből 8 fő megjelent Tüke László képviselő jelezte, hogy késni fog,
illetve, lehet, hogy nem fog megérkezni az ülésre. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta
Paál Huba és Szajkó János képviselőket.

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
92/2011. (III. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Paál Huba és Szajkó János
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Czompó István: Ismertette napirend-tervezetét. Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi
pontok után, 32. napirendi pontként a „Térfigyelő műszerek áramellátása az M-K-SZ Kft. telephelyén
és a Középiskola kéményre telepítendő átjátszók áram használati díjának finanszírozása”, 33.
napirendi pontként a „Kérelem a Zrínyi Miklós utca forgalmi rendjének módosítására”, 34. napirendi
pontként a „Szent Pantaleon Kórház fenntartási költségeihez történő hozzájárulás”, 35. napirendi
pontként a „Főtanácsosi cím adományozása”, 36. napirendi pontként a „Térfigyelő kamerák
előirányzatának megemelése (szóbeli előterjesztés) című napirendi pontot tárgyalják. Szavazásra
bocsátotta napirend-tervezetét.
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A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
93/2011. (III. 31.) 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
Beszámoló a helyi közrend és közbiztonság helyzetéről
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 2. pontja
Az Országos Mentőszolgálat Közép-Dunántúli Regionális Mentőszervezet
2010. évi munkája
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 3. pontja
Kérelem buszközlekedés támogatására
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 4. pontja
Tájékoztatás közegészségügyi ellenőrzésről
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 5. pontja
A 2010. évi kompetenciamérés eredményei az általános iskolában
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző
Napirend 6. pontja
A Faunus Kft. kérelme
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 7. pontja
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző
Napirend 8. pontja
Tájékoztató a Polgármesteri Hivatalban megvalósult szervezetfejlesztésről
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző
Napirend 9. pontja
Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző
Napirend 10. pontja
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
Szervezeti és Működési Szabályzata
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 11. pontja
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 12. pontja
Az önkormányzat gazdasági programja
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend13. pontja
A szociális ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző
Napirend 14. pontja
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 15. pontja
Az önkormányzati vagyonbiztosítás
Előterjesztő: Czompó István polgármester
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Napirend 16. pontja
Díszterem bérleti kérelem
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 17. pontja
Szent Pantaleon Kórház Felügyelő Tanácsába tag delegálása
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 18. pontja
Bírósági ülnökök választása
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző
Napirend 19. pontja
2011. évi igazgatási szünet
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző
Napirend 20. pontja
Mobiltelefon használata
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző
Napirend 21. pontja
Utak tervezése
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 22. pontja
Javaslat csapadékvíz elvezető árok felújítására a Kastély utcában
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 23. pontja
Megállapodási javaslat a csatornarákötések ösztönzésére
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 24. pontja
Beépítési kötelezettség meghosszabbítására vonatkozó kérelem
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 25. pontja
Javaslat vevőkijelölő határozat visszavonására
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 26. pontja
Javaslat hulladékgyűjtő sziget elhelyezésére
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 27. pontja
Hozzájárulás bérlemény szennyvízvezetékének cseréjéhez
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 28. pontja
Kérelem szolgalmi jog bejegyzésére
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 29. pontja
Javaslat lakótelek visszavásárlására
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 30. pontja
Kérelem a Béke utca utolsó szakaszának forgalomszabályozására
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 31. pontja
Térfigyelő kamerák áramellátása
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 32. pontja
Térfigyelő műszerek áramellátása az M-K-SZ Kft. telephelyén és a Középiskola kéményre
telepítendő átjátszók áram használati díjának áram használati díjának finanszírozása
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 33. pontja
Kérelem a Zrínyi Miklós utca forgalmi rendjének módosítására
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 34. pontja
Szent Pantaleon Kórház fenntartási költségeihez történő hozzájárulás
Előterjesztő: Czompó István polgármester
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Zárt ülés
Napirend 35. pontja
Főtanácsosi cím adományozása
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Nyílt ülés
Napirend 36. pontja
Térfigyelő kamerák előirányzatának megemelése (szóbeli)
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
Tájékoztató a két ülés közti eseményekről
Czompó István: Elmondta, hogy február 26-án volt a 4 Évszak Maraton futóverseny első fordulója.
28-án egyeztetés történt az Országos Mentőszolgálat munkatársaival a víz- és gázfogyasztás mérő
szétválasztásával kapcsolatosan. Március 2-án Avar Balázs, a Magyar Projektmenedzsment Iroda
vezetője szervezésében tájékoztató volt a pályázati lehetőségekről kis- és középvállalkozások számára.
A kiküldött meghívók számához képest kis százalékában vettek részt a kis-és középvállalkozók a
fórumon. 3-án a MÁV laktanya eladásával kapcsolatos problémák merültek fel, nem sikerült a
szerződés-tervezet különböző módosításait konszenzussal elfogadni. A potenciális vevő tájékoztatta,
hogy két hónapig külföldön tartózkodik, így a májusi ülésen kerülhet csak sor a téma tárgyalására. Az
értékesítés nagyban befolyásolja az önkormányzat költségvetését. Ezen a napon részt vett Rácalmáson
egy polgármesteri fórum a Dunaújvárosi Kórház támogatásával kapcsolatban, az előterjesztés a
napirenden szerepel. 5-én tartotta a Horgász Egyesület közgyűlését. Bízik abban, hogy L. Simon
László országgyűlési képviselő segítségével a Cikolai-tavak egy része az önkormányzat kezelésbe fog
kerülni. Ezen a napon volt még a Pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület közgyűlése is. 8-án volt
az.Öreg Diákok Baráti Egyesületének szervezésében télbúcsúztató farsangi felvonulása, ahol az
óvodások szüleikkel nagy számban vettek részt. 9-én volt a május elején sorra kerülő
katasztrófavédelmi gyakorlat megbeszélése. A tervek szerint több mint 100 fő fog részt venni a
gyakorlaton. Ezen a napon volt a József Attila utcai csatornakiváltás munkaterület átadása 10-én volt a
Pusztaszabolcsi Agrár Zrt. Tejüzemének ünnepélyes megnyitója, illetve a Mezőföldi Híd
Térségfejlesztő Egyesület közgyűlése. 11-én a TÁMOP pályázat elszámolásával kapcsolatosan
megírták a 3. levelet, mert a 11 millió forint kifizetése még mindig nem történt meg. A levél hatására
megérkezett két nappal ezelőtt a hiánypótlás, innentől számítva további 30-40 napot kell várni a
kifizetésre. 15-én volt az önkormányzat ünnepi megemlékezés. Köszönetét fejezte Szőke Erzsébet
alpolgármesternek, Kiss Kornélia közművelődés-szervezőnek és a műsorban résztvevőknek. 17-én
volt a Szabolcs Napok programjainak megbeszélése, amire meghívót nem kapott, kérte, hogy az
alpolgármester asszony képviselje az önkormányzatot. Kérte a májusi testületi ülésre a program
beterjesztését. Ezen a napon névtelen levél érkezett a Polgármesteri Hivatalba, melynek másolatát
mindenki megkapta. A dolog nem lepte meg, a 13 év alatt az ilyen valótlan, mocskoló dolgok
megszokottá váltak. A levélben megemlítik, hogy egy képviselőtől tud olyan sok mindent a jegyzőről,
kérte, hogy a képviselő úr tájékoztassa a levél íróját, hogy várja, és nagyon szívesen elbeszélget vele.
21-én az iskola régi szárnyában a megsüllyedt földszinti tanterem javítása megtörtént 1.838.556,- Ftért. Ezen a napon ülésezett a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, valamint a Településfejlesztési
Bizottság. 22-én a Magyar utcai tűzcsap megrongálódott, így a településen 4 órás vízhiány volt. Ezen a
napon volt az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság, illetve a Szociális és Egészségügyi
Bizottság ülése. 23-án szereztek tudomást az oktatási intézmény sportpálya bővítésének lehetőségéről,
amiről a március 29-i ülésen döntöttek. 23-án volt az Életmód Napok programjainak megbeszélése.
Ezen a napon volt a Tiszta Utak, Élő Táj Egyesület rendkívüli közgyűlése. 24-én volt a Polgármesteri
Hivatal bővítésének garanciális bejárása. 25-én Honosítás volt. Folyamatban van jó néhány honosítási
kérelem, ami már az egyszerűsített eljárás szerint történik. Tervezi, hogy együttes honosítási
ünnepséget fognak szervezni. 28-án volt a Manóvár Óvoda tetőjavításának műszaki átadása, ezen a
napon itt járt egy úriember, aki a közintézmények elektromos ellátásának napelemes megoldására
ajánlkozott. Megküldték az intézmények áramfogyasztását, várja az ezzel kapcsolatos ajánlatot.
Egyeztetetett a Helyi Busz Kft. képviselőjével. Ezen a napon volt a Mezőföldi Híd közgyűlése, amin
nem tudott részt venni. 29-én koordináció volt a DRV Zrt munkatársaival a szennyvíztelep
rekonstrukciójával kapcsolatban. A szennyvíztelep rekonstrukciójára 100 millió Ft-os beruházás lenne,
jelenleg pályázati lehetőség a több mint 200 millió Ft-os beruházásokra van. Az áprilisi bizottsági
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ülésekre készül ezzel kapcsolatban előterjesztés. Ezen a napon az előző képviselő-testületi ülésen
elhangzott képviselői interpelláció alapján tárgyalás volt az útépítés kivitelezőjével az Iskola utca
útburkolatának problémája kapcsán. A kivitelező szerint az altalajjal van probléma, műszeres mérést
fognak készíteni, ami után tudnak tárgyalni. Az útra vonatkozó garanciális idő lejárt. Ezen a napon
volt a rendkívüli képviselő-testületi ülés. 31-én érkezett az értesítés, hogy a Polgármesteri Hivatal
elnyerte a „Kerékbarát Munkahely 2010.” címet, melyet a Nemzeti Fejlesztési és a Vidékfejlesztési
Minisztérium adományozott. Elmondta még, hogy országosan történik a Paksi Atomerőmű
működésének bemutatása. Pusztaszabolcsra a bemutató kamion április 5-én érkezik, melyet április 6án 8 órától-17 óráig lehet megtekinteni a „Réparakodó” területén. Kérte a két ülés közti tájékoztató
elfogadását.
Csányi Kálmán: Megkérdezte, hogy a katasztrófavédelmi gyakorlat az iskolát érinti-e. A József Attila
utcai munkálatok során sok agyag kerül a vízzel együtt kiszippantásra, a Sváb-völgyi árok
kitakarítására gondoltak-e. A Polgármesteri Hivatal garanciális bejárásán merültek-e fel problémák, és
velük mi a teendő. A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület közgyűlésén részt vett, és
tájékoztatásul elmondta, hogy várhatóan júliusban jelennek meg a LEADER pályázatok, amikre
várhatóan július-augusztusban lehet a pályázatokat benyújtani. Projektötleteket még mindig fogadnak,
elsősorban gazdaságfejlesztésekkel kapcsolatban.
Czompó István: Elmondta, hogy a katasztrófa védelmi gyakorlat a tervek szerint nem érinti a
középiskolát. A József Attilai munkálatok során amennyiben szükséges, úgy sor fog kerülni az árkok
tisztítására. A Polgármesteri Hivatal garanciális bejárásán jöttek elő problémák, amit meg kell a
vállalkozónak oldani, 2,7 millió Ft bankgaranciaként az önkormányzat rendelkezésére áll, ha a
vállalkozó a felmerült problémákat nem orvosolja, ennek terhére el lehet végeztetni a javításokat
másvállalkozóval is.. Megköszönte a tájékoztatást. Szavazásra bocsátotta a két ülés közti tájékoztató
elfogadását.

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
94/2011. (III. 31.) 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
Szajkó János: Az Iskolai úti probléma január óta nincs megoldva, a cég még mindig nem vitetett az út
mellé követ, hogy a busz ne az aszfalton parkoljon. Bírságolják meg a buszt üzemeltető cégnek, mert
kárt okozott a város úthálózatában.
Szőke Erzsébet: Megkérdezte, hogy a Posta előtti terület kié, mert nagyon rossz az út, többen jelezték,
hogy az útszakaszt meg kell javítani. Ha nem önkormányzati út, akkor szólítsák fel a MÁV ZRt., hogy
az útszakaszt javítsa ki.
Czompó István: Elmondta, hogy a busz tulajdonosa kérte, hogy írják le, mekkora területen és milyen
minőségű követ, és milyen módon terítsenek el a területen. Ezt már megtették. Utána néznek, hogy a
Posta előtti útszakasz kinek a tulajdona. Ha az önkormányzaté, akkor megoldása pénz kérdése, a
költségvetésben van keret útjavításra, testületi döntés nélkül annak terhére megoldható.
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Napirend 1. pontja
Beszámoló a helyi közrend és közbiztonság helyzetéről
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Köszöntötte Budavári Árpádot, a dunaújvárosi rendőrkapitányság vezetőjét, dr. Mák
Attila az adonyi őrs parancsnokát, illetve Vészi Zsoltot, körzeti megbízottat. Megkérdezte, hogy
kiegészítik-e szóban az írásos beszámolót.
Budavári Árpád, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetője: Megköszönte, hogy az önkormányzat
telefon fenntartásával, internet hozzáférés biztosításával, valamint a Polgárőrség együttműködésével
támogatja a rendőrség munkáját. A közbiztonságot illetően az idei év sem lesz könnyű, és ez alól
Pusztaszabolcs sem kivétel. A beszámolóban nagy mértékű emelkedés látható, 116-ról 211-re
emelkedtek a bűncselekmények. Az embereket nem a számok érdeklik, hanem az, hogyan érzik
magukat. Elmondta, hogy az emelkedés abból adódik, hogy volt egy közel 80 bűncselekményből álló
sorozatos szerzői jog megsértése.
Czompó István: Kérte a képviselő-testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.
Csányi Kálmán: Iskolaigazgatóként, különböző szervezetek vezetőjeként, korábban a Szabolcs Napok
főszervezőjeként azt tudja mondani a rendőrség sok mindent tett, hogy a közbiztonság megfelelő
legyen a különböző rendezvényeken. Ezt megköszönte. Megkérdezte, hogy a közlekedésrendészetnek
az a célja, hogy prevenciót alkalmazzon, vagy a tettenérés. Ha Pusztaszabolcson a Velencei út 112
előtt mérik a településről kimenő autókat, akkor nem érzi a prevenciót, ha pedig nem az a cél, hogy
megvédjék a pusztaszabolcsi lakosokat, gyalogosokat a gyorshajtóktól, hanem a pénzbeszedés a cél,
akkor javasolta, hogy erre ne a drágán kiképzett rendőröket használják, hanem például az adóhatóság
munkatársait, akik a pénzbehajtást meg tudják oldani. Kérte, hogy a rendőrség a prevenciós
eszközöket alkalmazza, ne pedig a tettenérésre helyezzék a hangsúlyt. Ha a rendőrség a Dobó utcánál
helyezte volna el a mérőjét, akkor ez a kérdés nem hangzott volna el részéről.
Budavári Árpád, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetője: Véleménye szerint a Pusztaszabolcson
szolgálatot teljesítő rendőrök elkötelezettségével nincs baj. Elhangzott a behajtás, ami mindig felmerül
a sebességmérések kapcsán. Prevenció vagy reagálás kérdése sok mindent felvet. Az országos
adatokat nézve 1968-ban haltak meg olyan kevesen Magyarország útjain, mint 2010-ben. Elmondta,
hogy a rendőrség a sebességméréseket előre tervezi, településenként, a baleseti gócokat figyelembe
véve. Lakott területen 50km/h órával – ha nincsen külön korlátozás – főútvonalon 90 km/óránál
mérnek. Az ülés előtti beszélgetésen is felmerült a sebességmérés kérdése, és halotta, hogy
30km/órával bemértek valakit. Utána fog nézni, hogy kik mértek sebességet Pusztaszabolcson, mert az
őrs munkatársai nem. Kollégája férjét is bemérték Szabolcson, utána fog nézni, ha kiderül, hogy mégis
ők voltak, akkor tanulni fognak az esetből. A méréssel nem a lakosságot irritálják, de mérések során
szemmel láthatóan lassabban közlekednek az emberek, ami eredmény. Véleménye az, hogy nem ott
kell mérni, ahol településen belül, egy hosszú út végén van egy 30 km/h korlátozó tábla, ez az elve, ezt
követi. Utána fog nézni.
Czompó István: Véleménye szerint prevenció – amit Csányi Kálmán említett – akkor lenne, ha a
településre befele jövő autókat mérték volna a Velencei út végén. A 30 km/óra sebesség korlátozó
tábla a Hivatal előtt gyalogátkelő előtt van, ahol bemértek egy autóst, aki 50 km/óra sebességgel
haladt.
Budavári Árpád, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetője: Az eset mutatja, hogy ez alól senki sem
kivétel. A bemérés követő 2 másodpercen belül a fénykép egy szombathelyi számítógépszerverre
érkezik. Hogy prevenció értékű legyen a sebességmérés, utasítani fogja az őrsparancsnokot, hogy a
sebességmérésekről előre tájékoztassák a lakosságot. Egy olyan fórumon közzé tudják tenni, ami a
település lakói számára hozzáférhető: helyi kábel TV, vagy internet segítségével.
Czompó István: Megköszönte a lehetőséget.
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Paál Huba: Indokoltnak tartja a Velencei út végénél a kifele menő autók mérését, ugyanis sokan már
nagyon gyorsan hajtanak, mire elhagyják a település végét jelző táblát. Azon a szakaszon sok
kisgyerek is közlekedik házról-házra, nagyon balesetveszélyes, emberéletek veszélyeztetnek a gyorsan
hajtók . A büntetés nem esik jól senkinek. Az embereket nagyon irritálja, hogy a bűncselekmények
elkövetőit a rendőrök elfogják, beviszik őket és már másnap itthon vannak, erre valamilyen megoldást
kell találni, mert ez rossz közhangulatot vált ki. Megemlítette, ami szintén rossz közhangulatot teremt,
hogy ha a körzeti megbízottak nincsenek szolgálatba, és valami bűncselekmény, bejelenteni való
történik, nagyon nehéz, szinte katasztrofális a rendőrségen keresztüli bejelentés. Ide-oda kapcsolják a
vonalat. Megkérdezte, hogy van-e arra lehetőség, hogy közvetlen diszpécser szolgálaton lehessen
bejelenteni, ha valami baj történik.
Budavári Árpád, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetője: Elmondta, hogy a segélyhívás nagyon
sok lépcsőn megy keresztül, mire odaérkezik, ahova szánták. Az Ercsi Rendőrőrsön sűrűbb az élet, ott
24 órás rendőri jelenlét van, Adonyban nincsen 24 órás rendőri jelenlét, mert nincs elég rendőr hozzá.
Ezért van, hogy segélyhívón keresztül kell a helyi rendőröket értesíteni. Javasolta, hogy az 510-510-es
kapitánysági számot híják. Elmondta még, hogy a jogalkalmazás a rendőrség számára sem mindig
derűs kérdés, volt hogy a településen nagy erőkkel kivonulva zsarolókat fogtak el, és két nap múlva
kinn voltak az elkövetők. Ugyanakkor a nemrég tetten ért betörők előzetesben vannak.
Kátai György: Véleménye szerint azon kellene finomítani, hogy a rendőrség tényleg olyan helyre áll
ki sebességet mérni, ahol a gyorshajtás miatt sok baleset van, nem pedig olyan helyre állnak ki, ahol
biztosan vannak gyorsabban hajtók. Számára megdöbbentő adat volt, az erőszakosan elkövetett
bűncselekmények számának növekedése, 46-ról 1023-ra, illetve indokolása, hogy általános iskolai
cselekmények okozták ezt a nagy számot. Megkérdezte, hogy úgy változott a büntetőjog, hogy
bizonyos cselekmények bekerültek ebbe a kategóriába, amik korábban nem voltak, és emiatt ugrott
meg ennyire ez a szám, vagy valós emelkedés történt.
Budavári Árpád, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetője: 2008-ban elkezdek egy akció sorozatot
Dunaújvárosban, az iskolákban, és felléptek olyan esetekben, ahol nagyobb, lebukott gyerekek
zaklatták társaikat uzsonnáért, mobiltelefonért. Dunaújvárosban diák leszúrt pulóverért egy másik
diákot, tanárnő leszúrt diákot, diáklány holttestét nagyon furcsa körülmények között találták meg a
Duna-parton. Véleménye szerint vétek a diákok iskolai bűnözés ügyében nem tenni semmit.
Vezér Ákos: Többször elhangzott a pénzbehajtás a gyorshajtással kapcsolatban. Kiegészítésül
elmondta, hogy a rendőrség nem hajt be pénzt, kiküldi a csekket és várja, hogy a polgár önként
befizesse. Ha a polgárok önként nem fizetik be, akkor a rendőrség megküldi a jegyzőnek. Örülne, ha
ez a tevékenység kicsit visszaszorulna, mert hetente kapnak 10-20 ilyen iratot, havonta akár százat is,
és az ügyész és a közigazgatási Hivatal kedvenc témája, hogy miért csak a közalkalmazottan hajtották
be, miért nem hajtották be a jövedelem nélküli polgáron, miért nem hozták el a színes tévét és miért
nem fizették be a rendőrségnek. A rendőrség mindig megjelenteti, hogy mennyit szedett be
országosan, aminek egy részét a jegyzők hajtották be, és utalták a rendőrségnek, amiből csak egy
töredéket kap az önkormányzat. A pénzbehajtás a Hivatal örömteli feladata marad továbbra is.
Budavári Árpád, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetője: Elmondta, hogy a befizetési
hajlandóság 40% körül van. A bírságok nem a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságé, hanem központi
forrásokat gyarapítanak.
Czompó István: Megköszönte a rendőrség által készített beszámolót. Úgy gondolja a helyi szervetek,
vagy az önkormányzat által szervezett rendezvényekhez mindig megkapják a rendőrség segítségét,
amit megköszönt. A jó együttműködés a jövőben is szükséges, a polgárőrséggel egyetemben.
Megköszönte a Rendőrség munkáját. Elmondta, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási
Bizottság és a Településfejlesztési Bizottság tárgyalta, és a bizottságok javasolták a beszámoló
elfogadását. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
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A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
95/2011. (III. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság, illetve
az Adonyi Rendőrőrs (2457 Adony, Kossuth Lajos utca 27.) – az elmúlt év (2010) vonatkozásában –
Pusztaszabolcs bűnügyi, szabálysértési és közlekedési helyzetéről készült beszámolóját elfogadja.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 2. pontja
Az Országos Mentőszolgálat Közép-Dunántúli Regionális Mentőszervezet
2010. évi munkája
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Köszöntötte dr. Czirner Józesfe, a Közép-Dunántúli Regionális Mentőszervezet
orvosigazgatóját, Pápai Imrét, Fejér megye vezető mentőtisztjét, és Královits Gábort, a
Pusztaszabolcsi Mentőállomás vezetőjét. Megkérdezte dr. Czirner Józsefet szóban kiegészíti-e a
beszámolót.
dr. Czirner Józsefet, Közép-Dunántúli Regionális Mentőszervezet orvosigazgatója: Elmondta, hogy jó
döntés volt a pusztaszabolcsi mentőállomás létesítése, hiszen az Országos Mentőszolgálatot közelebb
vitték a lakossághoz. Megköszönte az önkormányzat segítő együttműködését. Megköszönte, hogy
amikor Sárbogárdra esetkocsit szerettek volna telepíteni, és az nehézségekbe ütközött, Pusztaszabolcs
azonnal jelentkezett, hogy tudná fogadni az esetkocsit. Sárbogárdra azóta sikerült esetkocsit telepíteni,
szakmailag az volt indokolt. De a kérdés még nyitva maradt Pusztaszabolcs vonatkozásában.
Czompó István: Olvasta a beszámolóban, hogy Velencére terveznek esetkocsit. Jobban örült volna, ha
Pusztaszabolcsra terveznek esetkocsit telepíteni. A mentőállomás két mentőautóra lett tervezve.
Reményét fejezte, ki, hogy Pusztaszabolcsra kerül esetkocsi, és nem Velencére. Megkérdezte, azzal,
hogy az OMSZ visszavette a betegszállítás irányítását, előfordulhat-e, hogy a Pusztaszabolcson
szolgálatot teljesítő mentő betegszállítással van elfoglalva, amikor épp sürgős beavatkozásra lenne
szükség.
dr. Czirner Józsefet, Közép-Dunántúli Regionális Mentőszervezet orvosigazgatója: Elmondta, hogy
korábban az OMSZ-nál volt a betegszállítás, ami nagy teher volt, de 2006 január 1-jétől elvették a
feladatot a Mentőszolgálattól. A betegszállítás indokoltságát azóta sem vizsgálja a finanszírozó.
Jelenleg magánbetegszállítók végzik a betegszállítást. A mentőszolgálatnál a mentés van, illetve 2011.
július 1-jétől az Országos Mentőszolgálat visszaveszi a betegszállítás irányítását. A betegszállítók
többször nyilatkozták, hogy a betegszállítást nem tudják elvégezni a 160 Ft-os kilométerpénzből. Ha
nem tudják végezni, akkor a Mentőszolgálatnak vissza kell vennie a betegszállítást. De akkor
Pusztaszabolcs nem egy autó lesz, mert akkor ez kocsi fejlesztést igényelne. Az esetkocsival
kapcsolatban elmondta, ha elkövetkező években lesz bővítés, akkor megvizsgálják, hol indokoltabb
esetkocsit telepíteni. Az egészségügyi kormányzat felülvizsgálja a sürgősségi betegvizsgálati rendet.
Betegutakat fognak létrehozni, Velence mellett szól a nyári szezon, amit esetleg egy szezonális
kihelyezett esetkocsival meg lehet oldani, Pusztaszabolcs le tudna fedni egy olyan kört esetkocsival,
ami egész évben működhet. 50 ezer lakosként indokolt esetkocsit telepíteni, Fejér Megyében az
országos átlag fölött van a kocsik száma. Országosan 6 esetkocsi indult, amiből 4 a régióban.
Egyhamar – sajnos – nem várható esetkocsi fejlesztés.
Czompó István: Megoldás lehet, hogy a Pusztaszabolcson állományban lévő esetkocsi a nyári
időszakban Velencén teljesít szolgálatot.
dr. Czirner Józsefet, Közép-Dunántúli Regionális Mentőszervezet orvosigazgatója: Elmondta, hogy ez
így megoldható lenne, ha erre kerülne a sor. Elmondta még, hogy a pusztaszabolcsi mentőkocsi,
kiemelt mentőegység, az előírt felszereléseken kívül, félautomata defiblirátorm pulzoximéter,

10

önkormányzati, illetve vállalkozói adományból téli gumi, illetve egy olyan EKG van az autóban, amit
ha a szakápoló felhelyez a betegre, az eredményét Balatonfüreden meg tudják nézni, és két percen
belül visszaszólnak, hogy infarktusa van-e a betegnek, és ha igen, akkor egyből a Székesfehérvári
Kórház műtőjébe kerül a beteg.
Paál Huba: A környéki lakosoknak az életbiztonsága jobb lett azzal, hogy Pusztaszabolcson
Mentőállomás van. Sok kilométert futott a pusztaszabolcs kocsi, illetve sokszor hallják a település
központjából kivonuló mentőautót. A beszámolóból látszik, hogy szakmai munkájukkal nagyon
pozitív eredményeket értek el. Megdöbbentette a jelentkező szakember hiány. Megkérdezte, hogy vane elképzelés, amivel vonzóbbá tudják tenni a mentői munkát. Általános-e, hogy a sürgősségi
osztályokkal nem mindig felhőtlen az együttműködés. Miért nincs jó információáramlás a földi és
légimentés között.
dr. Czirner Józsefet, Közép-Dunántúli Regionális Mentőszervezet orvosigazgatója: Elmondta, hogy
muszáj szirénázva vonulniuk, mert jogszabály így írja elő. A szakorvosok nagy része külföldre megy,
a megyében 16 főállású szakorvosra lenne szükség, de csak mellékállású orvosokat tudnak alkalmazni,
a szakápolók elvándorlása is elkezdődött, a honvédség a fő ellenfél. A szakképzettségi százalék – ha
létszám nem is – csökkeni fog. Jelenleg egy nyugdíj előtt álló szakápoló, gépkocsivezetőnek 100.000,Ft a bruttó alapfizetése, amit a műszakpótlékokkal, túlórával együtt hazavisz. Elmondta, hogy a
dunaújvárosi sürgősségi osztállyal nézeteltérések az infarktusos betegek miatt volt, mert az infarktusos
betegek korszerű ellátása a műtét, ilyen betegek esetében a percek is sokat számítanak, Dunaújváros
Budapestre küldte volna a betegeket, de Székesfehérvár időben közelebb van. Emiatt voltak
összetűzések. A betegeket továbbra is Székesfehérvárra szállítják a betegeket. A légi mentéssel
kapcsolatban elmondta, hogy Légimentő Kht. ügyvezető igazgatója posztján csere történt, így ez a
probléma megoldódott. Úgy gondolja nincs földi mentés, nincs légimentés, hanem mentés van, ahol az
erőket összpontosítani kell.
Czompó István: Megköszönte a Mentőállomás, és a Mentőszervezet dolgozóinak munkáját. Elmondta,
hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, a Településfejlesztési Bizottság és a
Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta, és mindegyik bizottság javasolta a beszámoló
elfogadását, azzal a kiegészítéssel, hogy áldozatos munkájukért a képviselő-testület fejezze ki
köszönetét a Pusztaszabolcsi Mentőállomás minden dolgozójának Szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot a kiegészítéssel.

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
96/2011. (III. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Dunántúli Regionális
Mentőszervezet 2010. évi munkájáról szóló jelentést és a hozzá tartozó statisztikai táblázatot
tudomásul veszi.
A képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Pusztaszabolcsi Mentőállomás dolgozóinak áldozatos
munkájáért.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 3. pontja
Kérelem buszközlekedés támogatására
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Elmondta, hogy egyeztetés történt a Kft. által benyújtott kérelemmel kapcsolatosan.
Az önkormányzat a kért összeggel havonta nem tudja a helyi buszközlekedést támogatni, ezért
született az előterjesztés határozati javaslata, hogy a polgármester folytasson további tárgyalásokat.
Utánanéztek, hogy külterületeken lakó gyerekeket az önkormányzat nem köteles az oktatási
intézménybe beszállítani, de erkölcsileg ez kifogásolható lenne, és visszalépés lenne, hiszen 50 éve ez
megoldott a településen. 20 gyereket érint a bejárás: 14 általános iskolást, és 6 óvodás gyereket. Az
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egyeztetéseken felvetődött, hogy melyik járat az, amit lehetne törölni. Ismertette a járatokat.
Véleménye szerint a 15.10-es járat, ami a legkevésbé indokolt a vonatkozásban, hogy az
önkormányzat továbbra is fenntartsa. Drasztikus megoldást is lehetne választani, hogy csak a reggeli
és a délutáni járat maradna, de akkor megszűnne a gyerekek településen történő mozgatása, és nem
lenne bérleteladás, úgy nem lenne állami támogatás, még kevesebb lenne a bevétel, így nem lenne
rentábilis a buszközlekedés üzemeltetése. Összegezve elmondta, hogy a tárgyalásokat követően
érkezett meg a kiosztott anyagot. A kiegészítésben szereplő nettó 200.000,- Ft, havi bruttó 200.000,Ft-ot jelent, ezt Darabont János úr, a Helyi Kft. képviselője meg tudja erősíteni. Az áprilisi ülésre
készülne előterjesztés a Kft. és az önkormányzat közötti szerződés módosítására, és a bérleti díj
csökkentésre kerülne.
Ismertette határozati javaslatát, mely szerint a menetrendből a 15.10-es Felsőcikolai járatot törli,
illetve a képviselő-testület havi bruttó 200.000,- Ft-tal csökkenti a Helyi Busz Kft. által fizetendő
bérleti díjat, hogy a buszközlekedés tovább folytatódhasson. A kormányzatnak szándéka a
tömegközlekedést felülvizsgálni, feltételezhetően az állami támogatások csökkeni fognak, ami további
kérdéseket vet fel. Javasolta elfogadni a határozati javaslatot. Megkérdezte Darabont Jánostól, a Helyi
Kft. képviselőjétől kiegészíti-e az elhangzottakat.
Darabont János, a Helyi Kft. képviselője: Elmondta, hogy 15 éve szolgáltatják a közlekedést a
településen, de eddig minden ilyen lépést, megoldották, de az utóbbi néhány éves mélyrepülést már
önerőből nem bírják tovább, ha nem tud az önkormányzat segíteni, akkor nem tudnak tovább
közlekedni. A havi bruttó 200.000,- Ft is nagyon kevés, de egyelőre biztosítja a működést.
Czompó István: Elmondta, hogy egy alkalmazottnak megszűnik a munkaviszonya, és egy eddig más
feladatokat ellátó alkalmazott fogja a buszt vezetni.
Vezér Ákos: Elmondta, hogy ha helységbérlet kerül felmondásra, vagy más összegben megállapításra,
akkor – mivel Áfa-t fizetnek – a Kft.-nél Áfásan nem jelentkezik, azaz bruttóban, az önkormányzatnál
viszont nettó összeg, mivel az önkormányzat fizette az államnak. Ami az önkormányzatot terheli, az
összesen nettó 160.000,-, Ft havonta, éves szinten 1.800 ezer Ft, nem 2, 5 millió Ft.
Czompó István: Az önkormányzat kiadása növekedni fog. Szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatát.

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
97/2011. (III. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztaszabolcsi Helyi
Buszközlekedési Kft. (7020 Dunaföldvár, Hunyadi tér 4. fsz.1.) által végzett helyi, menetrendszerinti
személyszállítási szolgáltatás menetrendjéből a 15.10-kor Felsőcikolai járatot törli.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy havi bruttó 200.000,- Ft-tal csökkenti a busz cégek által fizetendő
bérleti díjat.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a bérleti szerződés módosítását, megszüntetését a
képviselő-testület 2011. április 28-i ülésére terjessze be.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő:2011. április 30.
Napirend 4. pontja
Tájékoztatás közegészségügyi ellenőrzésről
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. Mindhárom
bizottság javasolta a határozati javaslat elfogadását. A Szociális és Egészségügyi Bizottság azzal a
kiegészítéssel, hogy a határidőt 2012. december 31.-i időpontban legyen meghatározva. Szavazásra
bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát a bizottság kiegészítésével.
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A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
98/2011. (III. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású József Attila
Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvodában (2490 Pusztaszabolcs Mátyás király u. 14.) a Fejér
Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Dunaújvárosi, Adonyi, Ercsi,
Sárbogárdi, Kistérségi Népegészségügyi Intézete által tartott közegészségügyi ellenőrzésről készült
jegyzőkönyvben foglaltakat tudomásul veszi.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a tornatermi öltözők és a hozzájuk tarozó mosdók, zuhanyzók a
pénzügyi lehetőség függvényében 2012. december 31-ig felújításra kerülnek.
A padlóösszefolyókat haladéktalanul pótolni kell.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerv Dunaújvárosi, Adonyi, Ercsi, Sárbogárdi, Kistérségi Népegészségügyi Intézetét
a döntésről értesítse.
A Képviselő-testület felkéri az intézmény igazgatóját, hogy a padlóösszefolyók védőrácsainak
pótlásáról intézkedjen.
Felelős: Czompó István polgármester - értesítés
Kocsis József - pótlás
Határidő: azonnal, illetve 2012. december 31.

Napirend 5. pontja
A 2010. évi kompetenciamérés eredményei az általános iskolában
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző
Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és az Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottság tárgyalta és mindegyik bizottság javasolta a határozati javaslat
elfogadását. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
99/2011. (III. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az önkormányzati fenntartású
általános iskola 2010. évi országos kompetenciamérési eredményeit.
Felelős: Kocsis József igazgató
Határidő: azonnal

Napirend 6. pontja
A Faunus Kft. kérelme
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, a
Településfejlesztési Bizottság és a Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta. Mindhárom
bizottság javasolta a határozati javaslat elfogadását. A szociális bizottság kérésének megfelelően
elkészítették a tájékoztatót, melyet mindenki megkapott.
Vezér Ákos: Elmondta, hogy átszámolták a jelenlegi béreknek megfelelően, hogy az önkormányzatnál
milyen költségek jelentkeznének, ha az önkormányzat üzemeltetné az intézményt, ott nem találtak
olyan problémát, ami indokolná, hogy nem fizetik rendesen a dologi költségeket. A 2-es pontban az
szerepel, hogy mennyi gondozási díjat, illetve mennyi étkezési díjat szedtek be a polgároktól, amit a
rászorulók, idősek befizettek. Látszik, hogy a kb. 700.000,- Ft étkezési kiadásoknak jelentős részét,
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70%-át befizetik a lakosok, emellett kap az intézmény az étkezésre olyan kötött felhasználású
normatívát is, amik fennmaradó részéből akár fedezhető is lehetne ez az összeg. Az étkezés nemcsak
az étkezési díjakból áll, hiszen az ebédhordókat is fizetni kell, illetve a szociális gondozókat, akik az
ebédeltetéssel foglalkoznak. Ez egy más kérdés, de véleménye szerint, ha az étkezés díjára szedik be a
rászorulóktól az összegeket, akkor azt csak úgy lehet szabályosan megforgatni az intézménynél, hogy
csak arra fizetik ki. Véleménye szerint szabálytalan az a pénzfelhasználás, amikor az idősektől
beszedett forintokat másra költik el.
Czompó István: Az előterjesztés tartalmaz egy jegyzői véleményt. Ennek ellenére javasolta, hogy a
határozati javaslatot fogadják el.
Csányi Kálmán: Megkérdezte, hogy az Adonyi Kistérségi Szociális Központtal történt-e ez ügyben
egyeztetés, illetve a munkaszervezettel. Úgy érzi, hogy egy egyoldalú nyilatkozatot tesz az
önkormányzat, és a későbbiekben megnehezülhet az elszámolást. Ennek ellenére, véleménye szerint
hosszú távon ez lesz a megoldás, ami a javaslatban szerepel. Lehet, hogy történt ez ügyben egyeztetés,
de ő erről nem tud.
Czompó István: A kistérségi társulás pénzügyi gondjai nem először kerültek a képviselő-testület
ülésére. Az önkormányzat tavaly fizetett azért, hogy a Kistérség fennmaradhasson, a miatt, mert van
olyan önkormányzat, ami nem tud fizetni, és a hátralékát fel kellett a többi önkormányzatnak vállalni,
hogy majd a 2011. évi hozzájárulásnál ennyivel kevesebbet kell fizetni. Többször rákérdezett erre a
Kistérségi társulási tanács ülésén. Jelenleg a Kistérségi Társulás 2 havi számlával tartozik a Faunus
Kft-nek. Március elején Somogyi Balázsnak, a Kistérségi Társulás elnökének jelezte, hogy mit fog
javasolni, illetve azt, hogy a 2010. IV. negyedévi orvosi ügyeleti ellátás számláját a Munkaszervezet
nem állította ki a településeknek, ami bevételt jelentett volna a kistérségnek. Ezt furcsának találta. A
számla az orvosi ellátásról ezután pár napon belül megérkezett. Egyetértett azzal, hogy jogilag nem
tisztázott, de véleménye szerint az emberek ellátását ez a Kft. biztosítja, akivel az önkormányzat e
vonatkozásban nem bontotta fel a szerződését, nagyobb probléma lenne, ha Kft. holnaptól nem
szolgáltatna, és nem főzne 60 idősembernek. A probléma az önkormányzatnál jelentkezik. Erkölcsi,
etikai kérdést vet fel, ha az idős ember egyszeri melegétel fogyasztása nincs biztosítva, mert nem
fizetik ki a vállalkozónak a jogos számláját.
Paál Huba: Ledöbbentette, hogy jogszabályok – önkormányzati, államháztartási, költségvetési törvény
– mellett, aminek szigorú szabályai vannak, és ezt egy intézmény meg meri tenni. Egyértelműen
látszik, hogy az étkezésnek meg van a fedezete, a Kistérség tudna fizetni. Megkérdezné a szervezettől,
hogy mi az oka annak, hogy nem fizetnek a szolgáltatónak. A szolgáltatást igénybe veszik, a
szolgáltatásra ki kell fizetni a díjat. Ezzel a kistérség pénzügyi szervezete egy csomó törvényt megsért.
60 napon túli tartozások vannak, amit az államháztartási törvény nagyon komolyan szankcionál. Nem
riadna vissza attól, hogy javasolna a kistérségen belül egy felülvizsgálatot, hogy mi az oka annak,
hogy a pénzt megkapják, a normatívát megkapják, de a szolgáltatásért nem fizetnek. Így az itt élő
emberek érdekében a Kft. továbbra is biztosítani tudná az ellátást.
Czompó István: Elmondta, hogy a Kistérségi társulási üléseken a kialakult helyzet napi kérdés.
Hozzátette, hogy ha nem Kistérségi fenntartású intézménnyel lenne a szociális ellátás megoldva, akkor
az önkormányzatnak jóval többe kerülne a fenntarása. Az orvosi ügyeleti ellátást sem tudná az
önkormányzat éves szinten 4,5 millió Ft-ért megoldani a Kistérség nélkül. Véleménye szerint, amíg az
állam plusz normatív támogatásban részesíti a Kistérségeket, addig azt célszerű fenntartani. Elmondta
még, hogy a munkaszervezetnél jelenleg 2 fő dolgozik, a vezető és egy pénzügyes. A kistérség 2010.
évi beszámolóját külsős céggel készítette el.
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy megértett mindent, és nem a Kistérség problémáját szerette volna
megoldani, csak az önkormányzatot szeretné megvédeni attól, hogy nehogy olyan jogi dologba
menjenek bele, amit a jegyző úr finoman jelzett. Támogatja a határozati javaslatot, kiegészítené az
utolsó mondatot azzal, hogy a testület kérje fel a polgármestert, hogy kezdeményezze az Adonyi
Többcélú Kistérségi Társulással 2008. november 19-én kötött megállapodás módosítását. Ne csak egy
tényt közöljenek, hanem próbálják meg jogilag rendbe tenni, a jegyző úr is ezt a problémát veti fel a
jegyzői véleményében.
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Czompó István: Elmondta, hogy Perkátán is nagy tartozás van az ottani étkeztetést ellátó cégnek,
illetve információi szerint Szabadegyháza Önkormányzata is erre a lépésre készül, mint
Pusztaszabolcs. Ezért egyet értett Csányi Kálmán javaslatával, hogy a kistérség szüntesse meg az
étkezéssel foglalkozó céggel a megállapodását, ha jogilag ez lehetséges. Korábban felmerültek ezzel
kapcsolatban anomáliák, mert minden településnek más vállalkozással van szerződése.
Kátai György: Praktikusan nézve, abban az esetben, ha a Kistérségi Szervezettel kötne szerződést a
Faunus Kft., akkor az önkormányzat mit tudna tenni, ha a kistérség továbbra sem fizet, és nem lesznek
ellátva az idős emberek. Jogilag lehet, hogy ez lenne a tisztább helyzet, de a gyakorlat az lenne, hogy
Pusztaszabolcs önkormányzata a helyi idős emberekért nem tudna helyt állni. A Szociális és
Egészségügyi Bizottság ülésén felmerült, hogy egyre több probléma van a szociális szervezettel.
Először személyi problémák, információ hiány, a rossz hangulat kialakulása a dolgozók körében, a
nem kellő kommunikáció a jelenlegi vezetés és a helyi dolgozók között. Aztán a nem fizetés
problémája. Nem szeretné, ha ellátási zavarok születnének. Ha nem fizet a szervezet, az egyértelműen,
veszélyezteti az ellátást. Gördülékenyebb volt a szervezet működése, amíg mikrotérségi szinten
működtették. A színvonalon változtatni kell.
Czompó István: Elmondta, hogy lehet, hogy rosszul értette Csányi Kálmán képviselő szavait, hogy az
eredeti állapotot állítsák vissza. Jelenleg a Faunus Kft.-nek megállapodása van a Kistérséggel, nem
szerződése, azt kell megszüntetni ahhoz, hogy ne a Kistérség fele számlázzon a Faunus Kft., hanem az
önkormányzat fele. Így értette Csányi Kálmán szavait.
Vezér Ákos: Elmondta, hogy a jelzésével nem írt semmi olyat, hogy az önkormányzat a szerződéssel
mit csináljon, nem tudja Csányi Kálmán ezt hogy olvasta ki belőle. Csak azt írta, hogy ez a féle mód
nem fedi a mostani megállapodásokat. Nem tenne javaslatot arra, hogy ezen változtasson az
önkormányzat azért, mert a szerződés alapján ellátott tevékenységre olyan normatívákat is igénybe
vesz a Kistérség, amire az önkormányzat önállóan nem jogosult. A szerződéses oldalról nem tudja,
hogyan lehetett ebből kiolvasni. Nem szeretné, ha ez lenne, ezért egészítette ki. Az étkezést hogyan
választaná le az önkormányzat egy családsegítő szolgálat által ellátott feladatkörből? Az étkeztetés
nem annyiból áll, hogy a Faunus Kft főz, azt az ételt ki kell szállítani, egy konyhában ki kell adagolni,
az ügyfeleknek kiadni, személyi bérek merülnek fel. Úgy gondolja, hogy csak az étkeztetést nem lehet
kivenni a családsegítő szolgáltatás tevékenységéből, vagy létre kell hozni arra is egy intézményt, úgy
lehet csak megoldani. Véleménye szerint az étkeztetés problémáját nem lehet rendbe tenni úgy, hogy
az önkormányzat szerződést módosít, mert az étkeztetést nem lehet leválasztani a családsegítő
szolgálattól. Nem a jó megoldást mondta meg, csak leírta, hogy jelenleg mi van, a gazdálkodásért a
testület felelős, a testületnek lesz problémája, hogy a lakosoktól a negatív véleményeket hallani fogja,
ha ez az ellátás nem lesz megoldott – ami egy kötelező ellátás. A problémákat érti, de nem ezzel
foglalkozott. Véleménye szerint egy szerződés módosítása, az étkeztetés visszavétele, az nem lehetne
jó megoldás a miatt, mert állami támogatástól elesik az önkormányzat.
Czompó István: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
100/2011. (III. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szociális intézmény
közétkeztetésének finanszírozása 2011. március 1-től a FAUNUS Termelő és Szolgáltató Kft-vel a
2007. május 25-én kötött vállalkozói szerződés alapján történjen. Az Adonyi Többcélú Kistérségi
Társulás vállalkozói díj tartozását az önkormányzat számla ellenében megtéríti a vállalkozónak. Az
önkormányzat által fizetett vállalkozói díjak összege beszámításra kerülnek az Adonyi Többcélú
Kistérségi Társulással történő elszámoláskor.
Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az Adonyi Többcélú Kistérség
munkaszervezetét.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
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Napirend 7. pontja
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző
Czompó István: Megadta a szót Vezér Ákos jegyzőnek, a napirendi pont előterjesztőjének.
Vezér Ákos: Elmondta, hogy egy nagyon munkás és eredményes év volt a tavalyi, annak ellenére,
hogy különböző valótlan rágalmakkal illetik a Hivatalt – a két ülés közötti tájékoztatóban ismertetett
levelet mindenki megkapta. Végigolvasva az előterjesztést, lehet látni, hogy mennyi munka volt a
tavalyi évben, amit a Hivatal dolgozói elvégeztek. Kiemelte a választásokat, amiket eredményesen
lebonyolított a Hivatal, az igazgatási feladatokat elvégezték, az önkormányzati döntéseket
előkészítették, és végrehajtották. Ellenőrzések hirtelen nagyon megszaporodtak, ügyészség,
közigazgatási hivatal részéről. Jövő héten szerdán a Megyei Gyámhivatal tart ellenőrzést a Hivatalban.
Nagyon sűrű a hivatal programja ellenőrzés szempontjából. A pályázatokkal kapcsolatban elmondta,
hogy volt egy rendszer, amit a képviselő-testület működtetett, hogy volt egy pályázatíró. A
pályázatírási feladatok végrehajtása át meg átszövi az igazgatási osztály, a pénzügyi osztály, mind a
titkárság tevékenységét. Amikor a pályázatok elkészítéséről, és végrehajtásáról, sikeres
végrehajtásáról esik szó, akkor az nem egy, hanem 10 vagy 15 ember munkája volt, és akkor elvégzett
a munka, akkor eredményes, ha az állam kifizeti az utolsó forintig. Nincs a beszámolóban, hogy a
tavalyi évben a kerékpáros barát címet elnyerte a Polgármesteri Hivatal.
Csányi Kálmán: Véleménye szerint egy nagyon színvonalasan előkészített tevékenységről van szó, és
úgy gondolja, hogy a Polgármesteri Hivatal munkatársai, vezetői színvonalasan végezték a
munkájukat a 2010. évben. Megkérdezte, hogy a Statisztikai Hivatal programjában való részvétel
hivatali munka volt, vagy külön megbízásért végezték a hivatal munkatársai, illetve, jól értette-e, hogy
32 fő aki kimaradt a rendelkezési támogatásra jogosultak köréből, vagyis 25%-kal csökkent a létszám,
akik korábban a rendszerben jogosulatlanul voltak benne. Megkérdezte, hogy ki van megbízva a
településen a felfüggesztett iskoláztatási támogatások kezelésével. Megköszönte a Polgármesteri
Hivatal munkáját.
Vezér Ákos: Elmondta, hogy 2010-ben mezőgazdasági összeírás volt, amit a KSH szervezett, nem a
Hivatal tevékenysége volt, tulajdonképpen a KSH a jegyzőt kereste meg, hogy az összeírás
Pusztaszabolcson el legyen végezve, amire ő önként jelentkezőket keresett. A munkát köztisztviselők
végezték, tartalékként nem köztisztviselő volt megjelölve. Különdíjazás volt érte, egy-két tízezer Ft-ért
dolgozóként. Ha valaki bérpótló juttatásban részesül, és a munkát nem végzi el annak ellenére, hogy
az orvos alkalmasnak nyilvánítja, akkor az ő segélyét megszüntetik, kiesik a rendszerből. 50 óra
igazolatlan mulasztás pénzkezelése úgy történik, hogy felfüggesztik a családi pótlék folyósítását, ami
azt jelenti, hogy az önkormányzat által a Kincstárnál nyitott számlára fizeti a folyósítószervezet az
ellátást. Kijelölnek egy ügygondnokot, aki felveszi az összeget, és jogszabályszerűen felhasználja,
elsősorban azonnal fogyasztható élelmiszer vásárlására, és eljuttatja a rászoruló polgárokhoz, ugyanis,
ha nem rászorulók a polgárok – vannak kritériumok – akkor nem veszi fel, és gyűlik a számlán, utólag
lesz kifizetve, ha rendeződött a gyerek sorsa. A rászorulók pénzét kezelő ügygondnok minden
hónapban elszámol a vásárlásról, amit a Hivatal elfogad, és amint befejeződött az ügy, akkor
felmentésre kerül az ügygondnokság alól. Ügygondnokoknak a családgondozókat jelölik ki, és ők
intézik a vásárlást, osztják ki az élelmiszert.
Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztést az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság és a
Pénzügyi és Igazgatási Bizottság tárgyalta, mindkét bizottság javasolta a határozati javaslat
elfogadását azzal a módosítással, hogy a testület fejezze ki köszönetét a Hivatal minden egyes
dolgozójának. A Pénzügyi és Igazgatási Bizottság kérte, hogy a beszámoló kerüljön fel a honlapra.

16

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
101/2011. (III. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2010. évi
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Hivatal minden egyes dolgozójának.
Felelős: Vezér Ákos jegyző
Határidő: azonnal

Napirend 8. pontja
Tájékoztató a Polgármesteri Hivatalban megvalósult szervezetfejlesztésről
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző
Czompó István: Megadta a szót Csányi Kálmán képviselőnek.
Csányi Kálmán: Megköszönte Vezér Ákos jegyzőnek, hogy az előterjesztést elkészítette. Korábban az
ő javaslatára kerül be a napirend a munkatervbe. Véleménye szerint szükség van arra, hogy nagyobb
pályázatok megvalósulásáról a Képviselő-testület kapjon tájékoztatást. Elsősorban az előterjesztés 1.
számú mellékletére gondolt, úgy gondolja ezáltal eredményesebb lesz a képviselő-testületet segítő,
illetve igazgatási feladatokat ellátó hivatali munka. Érdeklődéssel olvasta a szervezetfejlesztési
módszerekről szóló beszámolót. Megkérdezte, hogy a csapatépítő tevékenységben, vagy
együttműködési tréningben a jegyző úr részt vett-e, hiszen a fogalmazásban érintettek, ügyintézők,
dolgozók szerepelnek. Úgy gondolja, az együttműködési tréningeknél nagyon fontos a vezetői
elkötelezettség, ha ez nincs meg, akkor a tréningeknek viszonylag alacsony a hatásfoka. Az alanyokat
látva nem látszódott számára, hogy a vezetők ezeken részt vett-e. Kiváló munkát végeztek, reméli
lesznek még hasonló pályázatok, amelyek segítségével a hivatal munkáját lehet fejleszteni.
Vezér Ákos: Elmondta ismételten a pályázattal kapcsolatban, hogy volt az önkormányzat által
kialakított pályázati rendszer, de a polgármester úr többszöri utasítására sem végezte el a pályázatírást,
akinek feladata lett volna, így az önkormányzat egy külsős megbízottat keresett, hogy ezt a feladatot
végezze el, aki a pályázatot ingyen megírta, ugyanis a pályázatírás költségeit elszámolhatták a
pályázat költségei között. Csányi Kálmán korábbi felvetése az volt, hogy azért szeretne egy
beszámolót látni a hivatal szervezetfejlesztéséről, hogy a hivatalt meg tudja dicsérni, hiszen egyszer
már beszámoltak róla. Dicséretet nem nagyon, inkább más jellegű megjegyzéseket hallott. A
tréningeken ott volt, amelyiken egyéb elfoglaltságai mellett részt tudott venni. Nem tudja melyikről
hiányolta Csányi Kálmán őt. Úgy gondolja, nagyon fontosak ezek a dolgok, hogy ezen a vezető részt
vegyen, ezért sok programon részt vett. Hogy a hatásfoka mi volt, arról van egyfajta véleménye, ami
nem biztos, hogy egyezik Csányi Kálmán véleményével, biztos abban, hogy valamit vitt előre.
Czompó István: Az előterjesztést az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság és a Pénzügyi és
Igazgatási Bizottság tárgyalta, és mindkét bizottság javasolta a határozati javaslat elfogadását.
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
102/2011. (III. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Pusztaszabolcs Polgármesteri
Hivatal szervezetfejlesztésének megvalósulásáról szóló tájékoztatót.
Felelős: Vezér Ákos jegyző
Határidő: azonnal
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Napirend 9. pontja
Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző
Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztéshez kiegészítés készült.
Vezér Ákos: Elmondta, hogy a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzata az
önkormányzati működés legfontosabb alapdokumentuma. Nagyon érdekes téma, amiről nagyon sokat
lehet beszélgetni és vitázni. A jogszabályszerkesztésről szóló 9/2010(XII.14.)IRM rendelet alapján
nem lehet magasabb szintű jogszabályokat, csak nagyon korlátozott feltételekkel megismételni. Emiatt
egy olyan SZMSZ-t kellett készíteni a korábbi évekkel ellentétben, ahol kerülni kellett a magasabb
szintű jogszabályok rendelkezéseinek megismétlését. A kiegészítés tartalmazza a bizottsági
javaslatokat, amelyek mellett „+” jel szerepel, azt beépítette a rendelet-tervezetbe, arról nem szükséges
külön szavazni, ahol „-” jel szerepel, azokkal a javaslatokkal valamilyen okból nem értett egyet. Az
egyéb változások a különböző beszélgetések során jutottak el hozzá, illetve vannak olyan
változtatások, amit a miatt tettek meg, hogy ne ismételjenek meg magasabb szintű jogszabályt. Itt
elsősorban a költségvetés kétfordulós tárgyalásával összefüggő mondatra gondolt. A Pénzügyi és
Igazgatási Bizottság javasolta, hogy az önkormányzat neve Pusztaszabolcs Város Önkormányzata
legyen, véleménye szerint a birtokos rag nem szükséges. Önkormányzat volt korábban is a neve,
hiszen az önkormányzat neve Pusztaszabolcs Város Önkormányzat. Ha nagyon akarják ragozni, akkor
az önkormányzat lehet a városé, de ha azt vesszük maga a város az önkormányzat. Nem akar
szociológiai eszmefuttatásokat folytatni, de úgy gondolja maga az önkormányzat, a képviselő-testület
jelenti a települést. A bizottság hiányolta, hogy a képviselői jogok nincsenek a tervezetben. Azért
nincsenek külön a képviselői jogok felsorolva, mert egyrészt nagyon szerteágazó a témakör. Most a
Belügyminisztérium szakmai útmutatója is a 19. § (2) bekezdését sorolja fel úgy, hogy mögötte
pontosan megjelöli a szakaszt, amiből számára az következne, hogy meg lehet ismételni az SZMSZben, de mégis azt javasolná, ha nem szükséges, akkor el lehetne hagyni, mert az SZMSZ alapvetően a
képviselői jogokkal foglalkozik. A második oldal tartalmaz egy tervezetet az SZMSZ-be írható
képviselői jogokról a BM útmutató alapján. Megjegyzésként leírta, hogy például képviselői jog, hogy
a képviselő-testület ülésén polgármestertől, jegyzőtől, bizottság elnökétől felvilágosítást lehet kérni.
Ez a kérdések interpellációk részben van tárgyalva. Írásban benyújtott hozzászólást a jegyzőkönyvhöz
kell mellékelni. Nem egyszer volt, hogy képviselő kérte, hogy általa hozott iratot csatoljanak a
jegyzőkönyvhöz, ami megtörtént. Mindegyik jog benne van az SZMSZ-ben csak más címszó alatt,
úgy gondolja, talán nem kellene megismételni, mert nem feltétlenül szükséges.
Paál Huba: Tekintettel arra, hogy az a fejezet a képviselőről szól, a kötelezettséget taxatíve felsorolja,
a jogai nincsenek felsorolva. Javasolta, hogy írják be, hogy a képviselők jogait az önkormányzati
törvény 19-20. §-a tartalmazza.
Kátai György: Egyetértett a jegyző úrral, hogy nem kell az önkormányzati törvényt az SZMSZ-ben
megismételni. A nem képviselő alpolgármesteren annyiban elgondolkozna, mivel vélhetően egy
SZMSZ nem egy ciklusra készül. Ha kiveszik az SZMSZ-ből, akkor a következő testület, ha létre
akarja hozni ezt a funkciót, azzal kell kezdeni, hogy az SZMSZ-t módosítja. Feltételes kitétellel –
választhat – hagyják bent.
Czompó István: Véleménye szerint, ha a következő testület az alakuló ülésén indokoltnak tartja, hogy
nem képviselő alpolgármestert válasszon, akkor majd módosítja az SZMSZ-t. Egy ekkora településen
nem látja indokoltnak a nem képviselő alpolgármester megválasztását.
Kátai György: Ő sem tartja szükségesnek egy ekkora településen nem képviselő alpolgármester
megválasztását, de lehet, hogy egy másik testület ezt létrehozhatja.
Czompó István: Szavazásra bocsátotta a kiegészítésben megjelölt javaslatokat.
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A Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
103/2011. (III. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem változtatja a Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet-tervezet 1. § (1) bekezdését.
„1. § (1) Az Önkormányzat hivatalos megnevezése: Pusztaszabolcs Város

Önkormányzat”
Felelős: Vezér Ákos jegyző
Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 6 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
104/2011. (III. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló rendelet-tervezet szövegét az alábbiak szerint módosítja:
- „49. § Az önkormányzati képviselők főbb jogait az Ötv 19-20.§-ai tartalmazzák. A települési
képviselők járandóságait az önkormányzat képviselő-testülete külön rendeletben határozza meg.”
Felelős: Vezér Ákos jegyző
Határidő: azonnal

Czöndör Mihály: Visszavonta a jegyzőkönyv-hitelesítés módosítására vonatkozó javaslatát.
Czompó István: Szavazásra bocsátotta a rendelet tervezet szövegének elfogadását.

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
105/2011. (III. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló rendelet-tervezet szövegét a 104/2011. (III.31.) Kt. számú határozatok
módosításával elfogadja.
Felelős: Vezér Ákos jegyző
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta:
5/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló rendeletét megalkotja.
Napirend 10. pontja
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
Szervezeti és Működési Szabályzata
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztést az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság és a
Pénzügyi és Igazgatási Bizottság tárgyalta, mindkét bizottság javasolta az előterjesztés határozati
javaslatának elfogadását. A Pénzügyi és Igazgatási Bizottság javasolta, hogy a Hivatal felépítése 7.
számú részben az egyértelműség kedvéért az Igazgatási osztályrésznél kerüljön feltüntetésre az
aljegyzői feladat.
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Vezér Ákos: Elmondta, hogy az igazgatási osztályt az aljegyző vezeti. A szervezeti ábrába is
szerepeltetik az aljegyzőt. Nem érti, a bizottság hol hiányolta az aljegyzőt.
Paál Huba: Fel van tüntetve, hogy igazgatási osztály (8 fő). Ha az aljegyzőt nem számolják be, akkor
csak 7 fő van felsorolva, így az nem egyezik meg a zárójelben szereplő 8 fővel. A szervezeti ábrában
szerepel az aljegyző is, ezért gondolta a bizottság, hogy a szöveges részbe is kerüljön feltüntetésre az
aljegyző.
Czompó István: Az a bizottság javaslata, hogy a szöveges részben is szerepeljen az aljegyző.
Vezér Ákos: Elmondta, hogy a felsorolásban funkciók vannak meghatározva, ha összeszámolják az 8
fő: anyakönyvi- és népességigazgatási (1 fő); műszaki hatósági (1 fő); műszaki fejlesztési,
kommunális ellátási (1 fő); általános igazgatási (2 fő); szociális igazgatási (1 fő), gyámügyi (1 fő) és
közterület-felügyeleti feladatok (1 fő), azaz összesen 8 fő. Nem tudja, mi hiányzik a felsorolásból. A
felsorolás után szerepel, hogy az Igazgatási Osztályt az aljegyző vezeti. Ilyen alapon nincs a gazdasági
osztályhoz beírva, hogy gazdasági vezetői feladatok. Más kérdés, hogy amellett hogy aljegyző, és az
osztályt is vezeti még anyakönyvi- és népességigazgatási feladatokat is ellát.
Czompó István: Elmondta, hogy az eredeti javaslatról fognak először szavazni. Szavazásra bocsátotta
az előterjesztés határozati javaslatát.

A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
106/2011. (III. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete hivatalának a Polgármesteri Hivatalnak
(2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.) Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés szerint
jóváhagyja.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Czompó István polgármester 19.12 órakor szünetet rendelt el. A Képviselő-testület ülése 19.27 órakor
az 11. napirendi pont tárgyalásával folytatódott. Csiki Szilárd és Kátai György képviselők távoztak, a
képviselő-testület jelenlévő tagjainak száma 6 főre csökkent.

Napirend 11. pontja
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a Településfejlesztési
Bizottság tárgyalta. Mindkét bizottság javasolta a rendelet szövegének elfogadását és a rendelet
megalkotását. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
107/2011. (III. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
szóló 1/2011.(II.25.), 17/2010.(XI.26.) és 16/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelettel, és
11/2010.(VIII.27.) Kt. számú és 9/2010. (V.28.) Kt. számú rendelettel módosított 3/2010.(II.26.) Kt.
számú rendeletének módosítására vonatkozó rendelet-tervezet szövegét elfogadja.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
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A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta:
6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
szóló 1/2011.(II.25.), 17/2010.(XI.26.) és 16/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelettel és
11/2010.(VIII.27.) Kt. számú és 9/2010. (V.28.) Kt. számú rendelettel módosított 3/2010.(II.26.) Kt.
számú rendelet módosításáról szóló rendeletét megalkotja.

(19.30 órakor Csiki Szilárd képviselő visszaérkezett, így a képviselő-testület jelenlévő tagjainak száma
7 főre változott.)

Napirend 12. pontja
Az önkormányzat gazdasági programja
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, a Településfejlesztési Bizottság
és az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság tárgyalta. A Településfejlesztési Bizottság javasolta,
hogy a program I. Településfejlesztési, településrendezési, környezetvédelmi feladatok című
fejezetébe, 17. pontként kerüljön be az IKSZT megvalósítása. Szavazásra bocsátotta a
Településfejlesztési Bizottság javaslatát.

A Képviselő-testület 4 igen, 3 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
108/2011. (III. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a önkormányzat gazdasági
programjában az I. Településfejlesztési, településrendezési, környezetvédelmi feladatok című pontot a
következő 17. ponttal egészíti ki:
- „17. Az IKSZT pályázat megvalósítása.”
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
109/2011. (III. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 91.§ (7) bekezdése alapján a 2010-2014. évi gazdasági programját – a 108/2011.(III.31.) Kt.
számú határozat módosításával – elfogadja.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

21

Napirend13. pontja
A szociális ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a Szociális és Egészségügyi
Bizottság tárgyalta. Mindkét bizottság javasolta a rendelet szövegének elfogadását és a rendelet
megalkotását. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
110/2011. (III. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló
8/2006. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja.
Felelős: Vezér Ákos jegyző
Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló
8/2006. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletét megalkotja.

(19.34 órakor Kátai György képviselő visszaérkezett, a Képviselő-testület jelenlévő tagjainak száma 8
főre változott)

Napirend 14. pontja
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság tárgyalta és a bizottság javasolta a
az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását.
Csányi Kálmán: A 330/2010. (XI. 25.) Kt. számú határozat a Sport Club támogatásáról szólt. A
beszámoló szerint még nem történt meg az elszámolás Megkérdezte, hogy ez tényleg így van-e.
Vezér Ákos: Tudomása szerint a beszámoló elkészítésekor teljesen aktuális volt, véleménye szerint
nem kell rákérdezni a beszámolóban szereplő adatokra. Az úgy van, ha nem úgy lenne, akkor nem
adták volna ki a beszámolót. Ami le van írva az így jó és az így történt.

Czompó István: A beszámoló elkészítésekor sem, illetve azóta sem történt meg az elszámolás. A 2011.
évi Sport Club részére megítélt működési támogatás feltétele a 2010. évi elszámolás megléte. Nem
tudja mi az oka, hogy az elszámolás még nem történt meg. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés
határozati javaslatát.
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A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
111/2011. (III. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról készült beszámolót elfogadja.
A Képviselő-testület az alábbi határozatot visszavonja:
- 230/2010. (VIII. 26.) 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:
- 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.), 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), 82/2010. (III. 25), 115/2010. (IV 29.), 123/2010.(IV.29.),
152/2010.(V.27.), 157/2010. (V. 27.), 184/2010.(VI. 24.), 202/2010. (VIII. 3.), 252/2010.(IX.30.),
262/2010.IX.30.), 279/2010.(X. 18.), 280/2010. (X. 18.), 307/2010.(X. 18.), 323/2010.(XI. 25.),
329/2010.(XI. 25.), 330/2010.(XI. 25.), 331/2010.(XI. 25.), 378/2010. (XII. 22.) 394.(XII. 22.),
396/2010.(XII. 22.), 398/2010.(XII.22.) Kt számú határozatok.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
Napirend 15. pontja
Az önkormányzati vagyonbiztosítás
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a Településfejlesztési
Bizottság tárgyalta és mindkét bizottság javasolta az előterjesztés határozati javaslatának az
elfogadását.
Csányi Kálmán: A preferált biztosító ajánlata esetében a 2. oldalon, a felelősség biztosítás résznél a
dolgozói létszámnál 22 fő van megjelölve. Megkérdezte, hogy a 22 fő a hivatali létszámra vonatkozike.
Czompó István: Kimondottan a hivatal dolgozóira vonatkozik, naivan arra gondolt, hogy ha 22 főre
biztosítják, akkor a megközelítően 20-25 főre is vonatkozik, akik a közfoglalkoztatásban dolgoznak,
és az általuk okozott kárt is fedezi. De sajnos az ajánlat az általuk okozott kárra nem vonatkozik, csak
a hivatal dolgozói által okozott kárra. A nélkül kellene a biztosítást megkötni. Szavazásra bocsátotta az
előterjesztés határozati javaslatát.
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
112/2011. (III. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az UNION Biztosító Zrt.
vagyonbiztosítási ajánlatát elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ERIX Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft.-vel
(1096. Budapest, Vendel u. 11.) a jelenlegi szerződések felbontása és az új szerződés megkötése
vonatkozásában a közreműködés lebonyolításához szükséges szerződés aláírására.
Egyben felkéri a polgármestert, hogy a jelenlegi biztosítási szerződést a Generali-Providencia
Biztosító Zrt-vel (2400. Dunaújváros, Dózsa Gy. út 4/C) és a SIGNAL Biztosító Rt.-vel (8000.
Székesfehérvár, Gyümölcs u. 19.) szűntesse meg, majd az új vagyonbiztosítási szerződést az UNION
Biztosító Vienna Insurance Group Zrt.-vel 2011. június 1. kezdettel kösse meg.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
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Napirend 16. pontja
Díszterem bérleti kérelem
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság tárgyalta és javasolta az
előterjesztés I. számú határozati javaslatának az elfogadását.

A Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
113/2011. (III. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Jehova Tanúi 13. számú
Egyházkörzet (8000 Székesfehérvár, Gellért újsor 30-32.) pusztaszabolcsi gyülekezete számára
20.000,- Ft+Áfa bérleti díjért bérbe adja 2011 április 17-én a Pusztaszabolcs Polgármesteri Hivatal
(2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.)dísztermét egy alkalomra, két óra időtartamra megemlékezés
céljára.
A Képviselő-testület jóváhagyja a mellékletben található szerződést, valamint felhatalmazza a
polgármestert annak aláírására.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 17. pontja
Szent Pantaleon Kórház Felügyelő Tanácsába tag delegálása
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István polgármester hozzájárult, hogy a Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Kft. (2400
Dunaújváros, Korányi S. u. 4-6.) Felügyelő Tanácsába történő delegálásáról a Képviselő-testület
nyílt ülésen döntsön.
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a Szociális és Egészségügyi
Bizottság tárgyalta és mindkét bizottság javasolta, hogy a testület a polgármestert javasolja delegálni a
Szent Pantaleon Kórház Felügyelő Tanácsába. Elmondta, hogy a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság
ülésén megkérdezték tőle, hogy vállalja-e a feladatot továbbra is. Elmondta, hogy amennyiben a
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat megválasztja, akkor vállalja a feladatot.

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
114/2011. (III. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kórházi felügyelő tanácsról
szóló 23/1998. (XII.27.) EüM rendelet 3/A. § alapján Czompó István polgármestert javasolja a Szent
Pantaleon Kórház Nonprofit Kft. (2400 Dunaújváros, Korányi S. u. 4-6.) Felügyelő Tanácsába
delegálni.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
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Napirend 18. pontja
Bírósági ülnökök választása
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság tárgyalta, és a bizottság kérte,
hogy a képviselő-testület üléséig konkrét személyek legyenek megnevezve. Nincs tudomása olyan
személyről, aki vállalná a feladatot. Az iskolának, illetve a középiskolának is elküldték, a tájékoztatást,
de javaslat nem érkezett.
Csányi Kálmán: A tantestület tagjai között voltak, akiknek lett volna hozzá kedvük, de betegsége miatt
nem tudta folytatni az ügyet. Ha nagyon szükség lenne jelölni valakit, akkor tud javaslatot mondani,
de jelen pillanatban nem. Ha az időből már kifutottak, akkor tudomásul vették, hogy erről lemaradtak.
Vezér Ákos: Kiegészítésül elmondta, hogy Dunaújváros Önkormányzata is megküldte az
ülnökválasztásról szóló tájékoztatást, ugyanis Pusztaszabolcs tekintetében a Megyei Bíróság és a
Dunaújvárosi Város Bíróság illetékes. A Városi Bíróságra a dunaújvárosi önkormányzat választ
ülnököket, a Megyei Bíróságra pedig a megyei önkormányzat. Tudomása szerint nem sok hely van.
Önkormányzat, társadalmi szervezet, illetve bármelyik állampolgár javaslatot tehet. Az előterjesztés
nem arról szól, hogy mindenképp javasolni kell, hanem egyrészt egy tájékoztató arról, hogy
pusztaszabolcsi polgár is jelölhet egy másik polgárt, de ez a lehetőség az önkormányzatnak is megvan.
Pedagógus jelöltet nem. A jelöléshez erkölcsi bizonyítványt is kérnek, és nem biztos, hogy a jelöltet
megválasztják. Egy társadalmi szervezettől érkezett egy javaslat, a nyomtatvány kitöltésében segített a
Hivatal, a jelölést csak erkölcsi bizonyítvánnyal lehet továbbküldeni. Tudomása szerint az ügy
megállt. Az előterjesztés egy tájékoztatás, ha nincs javaslat, akkor nincs miről szavazni.
Czompó István: Megállapította, hogy a testület nem tett javaslatot bírósági ülnökökre.

Napirend 19. pontja
2011. évi igazgatási szünet
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző
Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság tárgyalta, és a
bizottság javasolta a határozati javaslat elfogadását. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
115/2011. (III. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi igazgatási szünetről szóló
19/2011. (III.2.) Korm. rendeletben foglaltakat megismerte és úgy dönt, hogy 2011. évben igazgatási
szünetet nem kíván elrendelni.
Felelős: Vezér Ákos jegyző
Határidő: azonnal

Napirend 20. pontja
Mobiltelefon használata
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző
Czompó István: Elmondta, hogy szokásával ellentétben nem kíván érintettséget bejelenteni. Kérte a
Pénzügyi és Igazgatási Bizottság ülésén, hogy február 1-jétől számítva fizethesse a számlát, a
bizottság így javasolta elfogadni a határozati javaslatot. A kapcsolattartás miatt kérte, hogy a
telefonszámot megtarthassa, mivel 13 éve használja ezt a számot. Szavazásra bocsátotta az
előterjesztés határozati javaslatát, a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság kiegészítésével.
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A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
116/2011. (III. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a polgármester részére
biztosított 06-20-983-2562 számú „Telenor” előfizetői szerződést megszünteti (a telefonkészülék a
polgármester használatában marad, mivel azt saját jövedelméből vásárolta) azzal, hogy a
telefonszámot átadja a polgármesternek saját szerződés megkötéséhez.
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a polgármester 2011. február 1-jétől megtéríti az átírásig a
telefonszámlát.
A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 19. §. d) pontja alapján
felhatalmazza Szőke Erzsébet alpolgármestert, hogy a szerződés megszüntetése és a telefonszám
átadása ügyében az önkormányzat nevében eljárjon.
Felelős: Szőke Erzsébet alpolgármester
Határidő: azonnal

Napirend 21. pontja
Utak tervezése
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, mindegyik
bizottság a 2. számú határozati javaslatot támogatta. A Településfejlesztési Bizottság javaslatának
megfelelően megkérték a tervezőktől, hogy tudnának-e, és milyen mértékű kedvezményt adni az
árajánlatukból, abban az esetben, ha valamennyi utca tervezésére, egy ütemben kapnának megbízást.
A tervezők az ajánlataikat megküldték. Az Alba Geotrade 10%-a nem kevés, az önkormányzat
likviditása szempontjából lényeges az a kérdés, hogy mind az öt utcát terveztessék meg, vagy csak a
három utcát. 1,300 e Ft-tal több kiadás ha mind az öt utcát megterveztetik.
Paál Huba: Mind az öt utca terveztetését választaná, de az önkormányzat költségvetése nagyon sarkos,
bármi közbejöhet. Javasolta minimum megoldásként a három utca megterveztetését.
Czompó István: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés 2. számú határozati javaslatát.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
117/2011. (III. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Széchenyi István utca, a
Deák Ferenc utca és a Május 1. utca szilárd burkolattal történő kiépítése érdekében
tervdokumentációkat készíttet, s megbízást ad a Nemzeti Közlekedési Hatósághoz történő
benyújtásukra az engedélyezési eljárás lefolytatása érdekében.
A Képviselő-testület a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007.
(III.30.) Kt. számú módosított rendeletének 30. § (1) bekezdés g) pontja alapján egyetért azzal, hogy a
polgármester a tervdokumentációk készítését és az engedélyező hatósághoz történő benyújtását az
Alba Geotrade Zrt-től (8000 Székesfehérvár, Óvoda u. 2.) – az előterjesztés szerinti árajánlatban
közölt tartalommal – megrendelje – a 2011. évi költségvetés útépítési terveztetés beruházási
előirányzat terhére – bruttó 2.368.000,- Ft bekerülési összegért, a megrendeléstől számított 5 hét
teljesítési határidővel, 2011. szeptember 1-je utáni kifizetéssel.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
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Napirend 22. pontja
Javaslat csapadékvíz elvezető árok felújítására a Kastély utcában
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a
Településfejlesztési Bizottság tárgyalta. A Pénzügyi és Igazgatási Bizottság az 1. számú határozati
javaslat elfogadását, a Településfejlesztési Bizottság is az 1. számú határozati javaslat elfogadását
javasolta azzal a kiegészítéssel, hogy a Képviselő-testület kérje fel a polgármester az érintett
árokszakasz, és átereszek rekonstrukciós munkáinak megtervezésére és engedélyeztetésére vonatkozó
árajánlatok beszerzésére.
Czöndör Mihály: A bizottság abból indult ki, hogy a legolcsóbb kitisztítatni a közmunkásokkal, de
hosszútávon meg kell oldani, mivel központi helyen van, árajánlat megkérése nem kerül pénzbe.
Czompó István: Egyetértett a javaslattal Elmondta, hogy másnap lett volna a Gárdonyi Géza utcai
ároképítéshez a munkaterület átadásának napja, de az E.ON jelezte, hogy nem járul hozzá a
munkaterület átadásához addig, amíg nincs engedélyezett terv a munkálatokról. Elmondta, hogy a gáz
szolgáltató munkatársa mindig pozitívan áll a munkaterületek átadásához, de nem vállalja a
felelősséget, mivel gázról van szó. Így a Gárdonyi Géza utcában nem lehet elkezdeni a munkálatokat,
hiába szavazta meg a testület. Későbbiekben meg kell terveztetni az ároképítését, ha lesz rá az
önkormányzatnak pénze.

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
118/2011. (III. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kastély utca 1. és 5. szám
közötti szakaszon, azaz a húsbolttól a Vasút utcai becsatlakozásig az árkot kézi szerszámokkal
kitisztíttatja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a munkát a közmunkásokkal végeztesse el.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kérjen árajánlatokat az árok és átereszek
rekonstrukciós munkáinak megtervezésére, engedélyeztetésére.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
Napirend 23. pontja
Megállapodási javaslat a csatornarákötések ösztönzésére
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a
Településfejlesztési Bizottság tárgyalta és mindkét bizottság javasolta a határozati javaslat elfogadását,
azzal a kiegészítéssel, hogy a szennyvízrákötési akció idejére a közműfejlesztési hozzájárulás 50%-át
engedje el azon állampolgárok részére, akik élni kívánnak az akció lehetőségével. A DRV Zrt
javasolta ezt, hiszen a DRV ZRt. engedménye nem annyira ösztöntő, több település ezzel segítik az
akciót. Egyetért a javaslattal, hiszen a bekötésekből nem tervezett bevétele lesz az önkormányzatnak.
Csányi Kálmán: Megkérdezte, hogy nagyságrendileg hány lakást illetve telket érint a településen, akik
még nem kötöttek rá a csatornahálózatra.
Czompó István: Pontos adatot nem tud mondani. Százas nagyságrendű.
Vezér Ákos: A talajterhelési elszámolásból tudják, hogy kb. 400 ingatlanhoz nincs bevezetve a
csatorna, de ezen ingatlanok jelentős részénél nem is megközelíthető a csatornahálózat. Megemlítette a
cikolai lakásokat, illetve a település egy részét, ahol nem tudnak rákötni a csatornahálózatra, illetve az
ingatlanok egy jelentős része a közeljövőben nem valószínű, hogy rá fog kötni. Véleménye szerint a
400 ingatlanból meg lehet célozni egy 100 ingatlant. Nagy probléma az, hogy a csatornadíj és a
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talajterhelési díj között még mindig olyan aránytalanság van, hogy valaki nem tudja a csatornadíjat
kifizetni.
Kátai György: Érti a szolgáltató szándékát. A közműberuházásnál vannak azok, akik első körben
belépnek, tisztességgel fizetnek, létrehozzák a feltételeit a szolgáltatás megvalósulásának, és vannak,
akik szociális, vagy egyéb okok miatt kivárnak, és lényegesen kedvezőbb feltételekkel csatlakoznak
egy szolgáltatásra. Támogatja az előterjesztést.
Czöndör Mihály: Véleménye szerint a település elemi érdeke, hogy minél többen kössenek rá a
csatornahálózatra. Javasolta, hogy személy szerint, külön levélben kapjanak az érintettek értesítést a
kedvezményekről. Nem csak plakátokkal, hanem személy szerint, levélben kellene megkeresni az
érintetteket.
Czompó István: Jogos a felvetés. A tájékoztatót a DRV Zrt. a legutóbbi számlával együtt kipostázta,
de az nem tartalmazta a közműfejlesztési hozzájárulás 50 %-ának elengedését. A lakosságot értesíteni
fogják. Egyetért a kedvezménnyel, mert ha valaki csatlakozik a csatornahálózathoz, akkor csökken a
talaj terhelése.
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát, a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság
kiegészítésével.

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
119/2011. (III. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a DRV
ZRT-vel, ingyenes szennyvízcsatorna rákötési akció szervezése érdekében.
A képviselő-testület a 42/1997.(IV.24.) Kt. számú határozattal megállapított, 65/2003.(I.30.) Kt.
számú határozattal módosított közműfejlesztési hozzájárulás összegét az akció ideje alatt 50%-ban
határozza meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés melléklete szerinti
megállapodást aláírja.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 24. pontja
Beépítési kötelezettség meghosszabbítására vonatkozó kérelem
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztést a Településfejlesztési Bizottság, a Pénzügyi és
Igazgatási Bizottság és a Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta. Mindhárom bizottság az 1.
számú határozati javaslatot javasolta elfogadni, a Szociális és Egészségügyi Bizottság az 1. sz.
határozati javaslatot a második bekezdés nélkül javasolja elfogadni. Megemlítette, hogy azért került
bele a beépítési kötelezettség, mert a Gárdonyi Géza utca telkeinél a beépítési kötelezettség elévülése
után forgalmi értéken értékesítették a telkeket a tulajdonosok.
Czöndör Mihály: A Településfejlesztési Bizottság is így javasolta elfogadni a határozatot, illetve az
előzetesen szót javasolták törölni.
Vezér Ákos: Elmondta, hogy a Településfejlesztési Bizottsági ülésén is elmondta, hogy a második
bekezdés nem lényeges, és ők is a nélkül fogadták el. A tulajdoni lapon jelenleg van egy bejegyzett
elidegenítési tilalom, amit csak az önkormányzat tud töröltetni, senki más. A négy év leteltével is
fennmarad a bejegyzés, tehát az önkormányzatnak joga – csak az önkormányzatnak – visszavásárolni
a telket. A polgármester úr által említett 1990 tájékán eladott ingatlanokkal az volt a baj – azért kellet
az önkormányzatnak töröltetni – mert a szerződésben nem volt olyan feltétel, hogy az önkormányzat
visszavásárolja, és beépítési kötelezettséggel adta el. Hiába került bejegyzésre, nem lehetett
érvényesít. Ezekben az ügyekben viszont a tulajdoni lapon is és a szerződésben is feltüntetésre került.
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Mindkét bizottságnak az a javaslata, hogy egyszerű határozattal engedélyezze a beépítési kötelezettség
meghosszabbítását az önkormányzat úgy, hogy fennmarad a jelenlegi állapot, a bejegyzés, hiszen az
arra vonatkozó visszavásárlási jogot újabb négy év elteltével is lehet érvényesíteni.
Czompó István: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát a módosításokkal.
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
120/2011. (III. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sándor Zoltán és felesége Pusztaszabolcs,
Vasút u. 24. sz. alatti lakosok kérelmére, hozzájárul az önkormányzattól 2007. október 10-én vásárolt,
pusztaszabolcsi 1609.
hrsz-ú ingatlan beépítési kötelezettségének 2015-ig történő
meghosszabbításához.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: 2011. május 31.
Napirend 25. pontja
Javaslat vevőkijelölő határozat visszavonására
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a Településfejlesztési
Bizottság tárgyalta, és mindkét bizottság javasolta a határozati javaslat elfogadását. Szavazásra
bocsátotta a javaslatot.

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
121/2011. (III. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth Zoltán és felesége Budapest, XX.
Damjanich utca 45. sz. alatti lakosok – kijelölt vevők – kérelmére visszavonja az önkormányzati
tulajdonban lévő pusztaszabolcsi 1621/5. hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó 230/2010. (VIII.
26.) Kt. számú határozatát.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő:
azonnal
Napirend 26. pontja
Javaslat hulladékgyűjtő sziget elhelyezésére
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, az Oktatási, Közművelődési és
Sport Bizottság és a Településfejlesztési Bizottság tárgyalta, és mindhárom bizottság javasolta a
határozati javaslat elfogadását. Szavazásra bocsátotta a javaslatot.

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
122/2011. (III. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kommunális hulladékszállítást végző
DÉSZOLG Kft. megkeresésére, a településen elhelyezésre kerülő újabb szelektív hulladékgyűjtő
sziget helyét, a Szent István utca Jókai utcai csatlakozásában, az önkormányzati tulajdonban lévő
1393. hrsz-ú területen jelöli ki.
A gyűjtősziget kialakítását megelőzően a pontos hely meghatározása érdekében egyeztetés szükséges.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
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Napirend 27. pontja
Hozzájárulás bérlemény szennyvízvezetékének cseréjéhez
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a Településfejlesztési
Bizottság tárgyalta, és mindkét bizottság javasolta a határozati javaslat elfogadását. Szavazásra
bocsátotta a javaslatot.

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
123/2011. (III. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcs, Sport u. 2/2.sz. alatti
társasházban lévő, önkormányzati tulajdonú I. számú üzlet szennyvízvezetékének cseréjével
kapcsolatos padlóburkolás költségeit az önkormányzat felvállalja úgy, hogy az önkormányzat nevére
szóló számlát a társasháznak kifizeti, a költségvetésben rendelkezésre álló előirányzat terhére.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: 2011. június 30.

Napirend 28. pontja
Kérelem szolgalmi jog bejegyzésére
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a Településfejlesztési
Bizottság tárgyalta. A Településfejlesztési Bizottság nem javasolta a hozzájárulás megadását a
szolgalmi jog bejegyzéséhez. A Pénzügyi és Igazgatási Bizottság javasolta, hogy az önkormányzat
járuljon hozzá, hogy a kérelemben szereplő terület rendbetétele után azt a kérelmező a földterületéhez
való bejutáshoz használhassa.
Czöndör Mihály: Véleménye szerint egy vízelvezető árkot ne használjanak másra. Nem támogatja a
szolgalmi jog bejegyzését.
Szajkó János: A kérelmező – a leírtak alapján – az árok partját akarja használni. Jelenleg az árok
nagyon elhanyagolt, a kérelmezők vállalták a terület kitisztítását, hogy kijussanak a földjeikhez.
Véleménye szerint nem kéne megtagadni a kérelmet. Támogatja. Nem más földtulajdonosok területén
fognak keresztül menni, hanem az önkormányzati árok szélén. 6 méteres széle van az ároknak, amit a
kérelmezők kipucolnak, hogy el tudjanak rajta menni. Nem más tulajdonosok földjein akarnak átjárni.
Czöndör Mihály: A bizottsági ülésen megnézték a térképet, illetve az alpolgármester asszony
helyismeretére hagyatkozva kiderült, hogy az önkormányzat tulajdona az árok, ha az árok mellett
akarnak közlekedni, az a rész már nem önkormányzati tulajdon. Véleménye szerint így nem az
önkormányzattal kell egyezkedni a kérelmezőknek, hanem a földterület tulajdonosával.
Szőke Erzsébet: A területet elég jól ismeri. Az önkormányzatnak 6 méter széles területe van, ami egy
az egyben az árok. Az árok széle már nem az önkormányzat tulajdona. Korábban az Agrár Zrt. gépei
egy IFA-platót hídként használva – ami hat méter – tudtak átjárni az árkon.
Csányi Kálmán: Szajkó János képviselővel ért egyet abban az esetben, ha önkormányzati tulajdonú
területről van szó. Mert akkor az a terület tisztába lenne téve, azért tenné valaki tisztába, mert kap érte
szolgalmi jogot, érdekében áll. Véleménye szerint nincs tisztában, hogy melyik területről van szó, és
hogy kinek a tulajdonában van. Ki kellene vizsgálni, és ha az önkormányzat tulajdonáról van szó,
akkor támogatná, hogy az önkormányzat járuljon hozzá, hogy átjárásra használhassák a kérelmezők az
önkormányzat területét.
Czompó István: Ha az árok melletti terület önkormányzati tulajdon, és hozzájárulnak a tisztába
tételéhez, hogy átjárhassanak rajta, akkor lehet, hogy a szomszédos földterület tulajdonosa beszántatná

30

azt a területet is. Megemlítette a Dózsa György utcai telkek problémáját. Az embereknek
toleránsabbaknak kellene lenniük egymással. Elfogadja azt, hogy a földterületekre valahogy a
tulajdonosoknak ki kell jutniuk. A szolgalmi jog adását nem támogatja, az egy erős jog. Javasolta,
hogy a terület kitisztításához járuljanak hozzá. Valószínűleg az árok melletti területet kívánják
kitisztítani, hogy ott tudjanak átjárni. A Hivatal munkatársaival utána fognak nézni, hogy mely terület
az önkormányzaté.

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
124/2011. (III. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévő 019. hrsz-ú árok területét, a terület rendbetétele után Molnár Ferenc és Hadnagy
Gáborné pusztaszabolcsi gazdálkodók a 021/2. és 021/3. hrsz-ú földterületeikhez való bejutáshoz
használhassák, szolgalmi jog bejegyzése nélkül.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: 2011. április 30.

Napirend 29. pontja
Javaslat lakótelek visszavásárlására
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a Településfejlesztési
Bizottság tárgyalta, és mindkét bizottság javasolta a határozati javaslat elfogadását.
Kátai György: Olcsóbban vásárolnák vissza, mint amennyiért értékesítették. Megkérdezte, hogy nem
az eredeti áron kell-e visszavásárolni, ha nem teljesül a beépítési kötelezettség.

Czompó István: Az önkormányzat korábbi ajánlatát nem fogadták el. Szavazásra bocsátotta a
javaslatot.

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
125/2011. (III. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pusztaszabolcsi 1613. hrsz-ú, 1273 m2
területű, Debreceni László és Debreceni Lászlóné Papacsek Ildikó tulajdonában lévő lakótelek
értékesítésére vonatkozóan – Debreceni László jogi képviselője által – tett ajánlatot elfogadja, és az
ingatlant, az aktuális önkormányzati értékesítésű, 300,- Ft/m2 +ÁFA áron, azaz 381.900,-Ft + 95.475,Ft ÁFA összegért megvásárolja, a költségvetés általános tartaléka terhére.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a telek értékesítésére vonatkozó adásvételi
szerződés tervezetét terjessze elő, amennyiben az ajánlott vételárat az eladók elfogadják.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: 2011. május 31.

Napirend 30. pontja
Kérelem a Béke utca utolsó szakaszának forgalomszabályozására
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a Településfejlesztési
Bizottság tárgyalta, és egyik bizottság sem javasolta a határozati javaslat elfogadását.
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Szőke Erzsébet: Most a Béke utcai lakók kérték a forgalomszabályozást, véleménye szerint, a
Szilágyi, Széchenyi utcai, és a többi utcai lakók is kérni fogják majd a korlátozást. Nem támogatja a
kérelmet, sőt a Zrínyi utcai táblát is levenné, úgy lenne igazságos. Az Agrár ZRt. is érintett, úgy
gondolja elég sok adót – iparűzési és súlyadót – fizetnek illetve véleménye szerint a gépek napi
egyszeri elhaladása ki a földekre és vissza, nem lehet olyan zavaró. Ha a lakóknál kell szántani, vagy
ha havat kell eltolni, akkor igény beveszik a gépeket. Nem támogatja a kérelmet.
Czompó István: Elmondta, hogy nincs nagyon megelégedve az Agrár Zrt. különböző adófizetésével,
ugyanis lényegesen kevesebbet fizet, mint néhány évvel ezelőtt. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés
határozati javaslatát.

A Képviselő-testület 4 igen, 4 nem szavazattal és 0 tartózkodással a határozatot elutasította:
126/2011. (III. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a lakók azon kérését, hogy a Béke
utca, Dobó I. utca és a külterületi 0117. hrsz-ú út közötti szakaszának forgalmát szabályozza az
útszakasz mindkét végén „Mezőgazdasági vontatóval behajtani tilos” KRESZ tábla kihelyezésével.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: 2011. június 30.

Napirend 31. pontja
Térfigyelő kamerák áramellátása
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Ismertette az előterjesztést. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati
javaslatát.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
127/2011. (III. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mátyás király u. 16. szám
alatti középiskola kéményének tetejére telepítendő, a térfigyelő rendszer részét képező átjátszó
berendezés működtetéséhez szükséges elektromos energia-ellátást kiépítteti.
A Képviselő-testület a beérkezett árajánlatok közül a legkedvezőbbet, a Pro-Dömivill KFT (1149
Budapest, Angol u. 36., telephely: 2457 Adony, Deák u. 20.) által benyújtottat fogadja el.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az elektromos energia-ellátás kiépítését a Pro-Dömivill KFT-vel
végezteti el – a 2011. évi költségvetési tartalék terhére – 58.125 Ft bruttó bekerülési összegért.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés módosítást terjessze be, és egyúttal
felhatalmazza az előterjesztés szerinti szerződés aláírására.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 32. pontja
Térfigyelő műszerek áramellátása az M-K-SZ Kft. telephelyén
és a Középiskola kéményre telepítendő átjátszók áram
használati díjának áram használati díjának finanszírozása
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Ismertette az előterjesztést.
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Csányi Kálmán: Bejelentette személyes érintettségét, és elmondta, hogy a középiskolával kapcsolatos
szavazásnál nem kíván szavazni.
Czompó István: Elmondta, hogy megérti az igazgató hozzáállását, ismerve a megszorításokat.
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatait.

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
128/2011. (III. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az M-K-SZ Kft Adonyi úti
telephelyére (hrsz.: 0195) – Mézes József ügyvezető úr hozzájárulásával – telepíthető térfigyelő
kamera és átjátszó működtetéshez szükséges elektromos hálózatot kiépítteti.
A Képviselő-testület az elektromos hálózat kiépítésére vonatkozóan, az M-K-SZ Kft (2490
Pusztaszabolcs, Adonyi út 111.) által felkínált – 19.950 Ft+Áfa, azaz 24.938 Ft bekerülési összegű –
árajánlatot elfogadja.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az elektromos energia-ellátás kiépítését az M-K-SZ Kft-vel
végezteti el – a 2011. évi költségvetési tartalék terhére – 24.938 Ft bruttó bekerülési összegért.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés módosítást terjessze be, és egyúttal
felhatalmazza a szerződés aláírására.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással (Csányi Kálmán képviselő nem
szavazott) az alábbi határozatot hozta:
129/2011. (III. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mátyás király u. 16. szám
alatti középiskola kéményének tetejére – Csányi Kálmán igazgató úr hozzájárulásával – telepíthető, a
térfigyelő rendszer részét képező 4 darab átjátszó berendezés áram fogyasztásának díját az
önkormányzat vállalja magára.
A térfigyelő rendszert kiépítő cég tájékoztatása szerint a fogyasztás darabonként 8 W/h, azaz összesen
32 W/h lesz, jelenlegi közületi áramdíjjal számolva, éves szinten ez – a költségvetési tartalék terhére –
bruttó 16 000 Ft kiadást jelent.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében kössön
megállapodást a középiskolával arról, hogy a középiskola évi 16 000 Ft díjazás ellenében biztosítsa az
áramot a kémény tetejére szerelendő átjátszó berendezések működtetéséhez.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés módosítást terjessze be, és egyúttal
felhatalmazza a megállapodás aláírására.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 33. pontja
Kérelem a Zrínyi Miklós utca forgalmi rendjének módosítására
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Ismertette az előterjesztést. Néhány lakó kérte, hogy engedélyezzék az útszakaszra
történő behajtást traktorral, hogy a kertjeikben a szántást el tudják végeztetni. Erre született a
határozati javaslattal szereplő megoldás, hogy a „Mezőgazdasági vontatóval behajtani tilos!” KRESZ
táblát „Kivétel: engedéllyel!” táblával egészítik ki.
Vezér Ákos: Kimaradt egy mondat az előterjesztésből, amit biztosan beleírt, hogy jellemzően az
általános normákat, amiket egyedi ügyekben alkalmaznak a polgárokra, rendeletben szokták
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szabályozni. Nem tudja, hogy a rendelet, hogyan nézzen ki, interneten utánanézett, rengeteg politikus
foglalkozik azzal, hogy forgalomszabályozási tervet kell készíteni. Nem talált kész tervet, illetve
rendeletet sem, ennek ellenére – ha már a szöveges részből kimaradt – normákat, általánosságban
határozzanak meg, mert a polgármester így mi alapján fog dönteni. Ezt rendeletben kellene körülírni.
Czompó István: Most nem tudnak rendeletről dönteni. Ha a testület a javaslatot nem fogadja el, akkor
a lakók kistraktorral fel tudják szántatni a kertjüket, mert azzal be lehet hajtani az útszakaszra.
Szőke Erzsébet: A Béke utcába sem lesz a tábla kihelyezve, javasolta, hogy a Zrínyi utcában is legyen
leszerelve a „Mezőgazdasági vontatóval behajtani tilos!” tábla.
Czompó István: Nem támogatja a javaslatot. Megkérdezte Vezér Ákos jegyzőtől, hogy tehet-e az
alpolgármester másik témával kapcsolatban javaslatot.
Vezér Ákos: Ez egy alternatív javaslat az alpolgármester asszony részéről, amire van lehetősége.
Czompó István: Elmondta, hogy először az 1-es számú határozati javaslatról fognak szavazni.
Kátai György: Értelmezése szerint a traktorral behajtani tilos tábla gyakorlatilag egy emberre
vonatkozik, véleménye szerint nevetségessé teszik magukat, hogy aki ellen kitették a behajtani tilos
táblát, arra fog vonatkozni a kivétel tábla is. Véleménye szerint ettől még az alpolgármester asszony
javaslata is jobb.
Czompó István: Szavazásra bocsátotta az 1-es számú határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 2 igen, 6 nem szavazattal és 0 tartózkodással a javaslatot elutasította:
130/2011. (III. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, hogy lakossági
kezdeményezésre, a Zrínyi Miklós utcában elhelyezett „Mezőgazdasági vontatóval behajtani tilos!”
KRESZ táblát „Kivétel: engedéllyel!” táblával egészítse ki.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
Czompó István: Szavazásra bocsátotta Szőke Erzsébet alpolgármester javaslatát, hogy a
„Mezőgazdasági vontatóval behajtani tilos!” táblát leszereljék a Zrínyi Miklós utca utolsó szakaszáról.
Elrendelte a név szerinti szavazást.
A Képviselő-testület névszerinti szavazással (jegyzőkönyv mellékelve) 5 igen, 3 nem szavazattal és 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
131/2011. (III. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Zrínyi Miklós utcában
elhelyezett „Mezőgazdasági vontatóval behajtani tilos!” KRESZ táblát leszerelteti, így megszüntetve
az útszakasz forgalomszabályozását.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Czompó István: Véleménye szerint így nincs értelme a forgalomszabályozási terv készítéséről
szavazni.
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Napirend 34. pontja
Szent Pantaleon Kórház fenntartási költségeihez történő hozzájárulás
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Ismertette az előterjesztést.
Paál Huba: Az elmúlt év végére a Dunaújváros Kórház csődbejutott. A dunaújvárosi kórház szakmai
része és a működési része is katasztrofális. Úgy gondolja, nem lenne szerencsés, ha abba az irányba
indulna el az egészségügy átszervezése, hogy centrumokat hoznak létre, és a fél Dunántúlról egy
helyre, például Veszprémbe járnának CT-vizsgálatra a betegek, és megoldatlan lenne az egyszeri
fekvőbeteg-ellátás. Véleménye szerint, ha van egy működő kórház, akkor próbálják meg azt megtenni,
hogy a talpon maradása megmaradjon, és ha ennek az az ára, hogy az önkormányzat egy jó szándékú
nyilatkozatot megfogalmazzon, és a következő lépés nem az, hogy több millió forintot kell fizetnie az
önkormányzatnak, akkor helyénvalónak tartja. Úgy látja, egyelőre egy elvi dologról van szó, ami jó
ügyet szolgál. A pénzbegyűjtést nem tudja támogatni.
Czompó István: Elmondta, hogy egyik önkormányzat sem kívánja 100,- Ft/lakos/hó hozzájárulást
megfizetni. A levél pontosan azért fogalmazódott meg, hogy pénzbegyűjtés ne legyen.
Kátai György: Ha igaz az a törekvés – ha ez a koncepció a kormánynál felmerült –, hogy egyes
kórházak súlyponti kórházak, más kórházak alapellátást biztosítanak – ami korábban már volt téma –
akkor felmelegítettek egy korábbi koncepciót. Nem tudja, hogy ennek a koncepciónak az áldozata-e a
dunaújvárosi kórház, vagy más okozta, hogy ilyen mértékben eladósodott, de tudomása szerint a
székesfehérvári kórház is nagyon eladósodott. Nem tudja eldönteni, hogy koncepcióváltás miatt van
bajban Dunaújváros, és szeretné bizonyítani, hogy a társégnek milyen fontos ez a kórház, vagy
gazdasági csődszélén áll és emiatt van szüksége pénzre, jóllehet nem pénzbegyűjtésről van szó, mert
műszereket vennének. Abban nem szívesen támogatná a dunaújvárosi kórházat, ha egy koncepció
ellen megy, amit mindenképp végrehajtanak, akkor kidobott pénznek érezné a támogatást.
Czompó István: Pénztámogatásról jelenleg nem szól a levél. A 100,- Ft/fő/hónap éves szinten 8-9
millió forintot jelentene az önkormányzatnak. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati
javaslatát.

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
132/2011. (III. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja a mellékelt támogatásról szóló
levél megküldését a Dr. Mészáros Lajos ügyvezető főigazgató-főorvosnak a Szent Pantaleon Kórház
Nonprofit Kft. (2400 Dunaújváros, Korányi S. u. 4-6.) részére.
Továbbá felkéri a polgármestert, hogy a mellékelt levél elküldéséről gondoskodjon.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

A Képviselő-testület ülése 21.10 órakor – a 35. napirendi pont tárgyalásának idejére – zárt üléssel
folytatódott.
A Képviselő-testület ülése 21.13 órakor nyílt üléssel folytatódott.
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Napirend 36. pontja
Térfigyelő kamerák előirányzatának megemelése (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy a térfigyelő-kamera rendszer
kivitelezőjével történt egyeztetés miatt szükséges az előirányzat módosítása, hogy később a
kamerarendszer bővíthető legyen. Tudomása szerint az általános iskola szülői szervezete tervezi, hogy
kamerát vásárol. Javasolta, hogy a térfigyelő kamerák előirányzatát megemelni 150 ezer Ft-tal a
költségvetés általános tartaléka terhére. Szavazásra bocsátotta javaslatát.

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
134/2011. (III. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Térfigyelő kamerarendszer
bővítése beruházás előirányzatot megemeli 150.000,- Ft-tal a költségvetés általános tartaléka terhére.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés módosítást terjessze be.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

21.15 órakor a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

K. m. f.

Czompó István
polgármester

Vezér Ákos
jegyző

Paál Huba

Szajkó János
jegyzőkönyv-hitelesítők

