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Jegyzőkönyv

Készült Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. szeptember 29-én 16.15 órakor
a Polgármesteri Hivatal Üléstermében (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.)
megtartott nyílt üléséről
Jelen voltak:

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

Meghívottak:

Vezér Ákos
Szotyori-Nagy Istvánné
Wasserné Ősi Márta
Kocsis József
Bendes Győző
Varga János
Sterné Kenyér Mariann

jegyző
aljegyző
Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője
Intézményvezető, József Attila Közös Igazgatású
Általános Iskola és Óvoda
Biztonsági igazgató, In-Kal Security Kft.
Ügyvezető, Rődner Kft.
jegyzőkönyvvezető

Czompó István: Köszöntötte a megjelenteket, az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes, mivel 9 képviselőből 8 fő megjelent, Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta
Czöndör Mihály és Csányi Kálmán képviselőket.

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
272/2011. (IX .29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Czöndör Mihály és Csányi Kálmán
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Czompó István: Ismertette napirend-tervezetét. Javasolta, 20. napirendi pontként a „Bursa Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2012.”, 21. napirendi pontként a „Gimnáziumi radiátorok cseréje”, így
a zárt ülés napirendi pontja 22. napirendi pontra módosul. Szavazásra bocsátotta napirend-tervezetét.

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
273/2011. (IX. 29.) 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
Vagyonvédelmi távfelügyelet ellátása
Előterjesztő: Czompó István polgármester
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Napirend 2. pontja
Beszámoló a Pusztaszabolcsi Iskola és Óvoda
2010/2011. tanévben/nevelési évben végzett oktató-nevelő munkájáról
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 3. pontja
Tájékoztató a Pusztaszabolcsi Iskola és Óvoda
2011/2012. tanév/nevelési év indításáról
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 4. pontja
„Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztése
a közoktatásban” című pályázat
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 5. pontja
Beszámoló a 2011. évi Életmód és Szenvedélyek Napjáról
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 6. pontja
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 7. pontja
A református lelkész teremhasználati kérelme
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 8. pontja
Tájékoztató az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás
2011. I. félévi tevékenységéről
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 9. pontja
Javaslat a műfüves pálya használati rendjére
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 10. pontja
Kerékpártárolók készítése
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 11. pontja
Kastély utca első szakaszán csapadékvíz elvezetés tervezése
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 12. pontja
Iskola utca egy szakaszán burkolatjavítás
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 13. pontja
Javaslat lakásbérleti jogviszony létesítésére
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 14. pontja
Ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelem
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 15. pontja
Árajánlatok forgalomszabályozási terv készítésére
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 16. pontja
A MÁV iskola helyiségének használatára vonatkozó kérelem
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 17. pontja
Terembérleti kérelem
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 18. pontja
Gyermek-háziorvos helyettesítéséről szóló
214/2011. (V.30.) Kt. számú határozat módosítása
Előterjesztő: Czompó István polgármester
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Napirend 19. pontja
Lakásbérleti kérelem
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 20. pontja
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2012.
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 21. pontja
Gimnáziumi radiátorok cseréje
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Zárt ülés
Napirend 22. pontja
A Magyar utca 6. sz. alatti intézmény rendezetlen, elhanyagolt állapota
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Tájékoztató a két ülés közti eseményekről
Czompó István: Elmondta, hogy augusztus 29-én volt az Óvodai egység tanévnyitó értekezlete, 30-án
az Iskolaegység tanévnyitó értekezlete. Ezen a napon ülésezett a Kistérségi Társulás, illetve ezen a
napon volt az intézményi tanévnyitó értekezlet. Szeptember 1-jén búcsúztatták az óvodásokat, akik
tanítójukkal, óvónőkkel, szülőkkel együtt a Polgármesteri Hivatal elől mentek az iskola tanévnyitó
ünnepségére. Ezen a napon volt Mezőföldi Híd Térségfejlesztő egyesület közgyűlése. 6-án a DRV
ZRt. szervezésében Siófokon tájékoztatató volt a víziközmű törvény módosításával kapcsolatban. 8-án
a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Leader pályázatainak befogadásáról volt egy értekezlet.
13-án a 2011. augusztus 19. és 2011. augusztus 30. közötti mammográfiai szűrővizsgálatok
tapasztalatairól tartottak egy fórumot. Örvendetes – bár lehetne nagyobb is – , hogy 50 %-ot
meghaladta a szűrővizsgálatokon részt vevők aránya. A főorvos úr tájékoztatása szerint, megyei
szinten javult a szűrővizsgálatok eredménye, a kiszűrtek száma csökken. Tehát nagyon fontos a
megelőzés. Megköszönte Szőke Erzsébet alpolgármester aktív közreműködését, hogy létrejöhetett
helyben, a több napon keresztül tartó szűrés. A létrejött megállapodás értelmében a szűrőbusz minden
évben, több napon keresztül Pusztaszabolcson végez szűrővizsgálatokat. 14-én találkozott a Széchenyi
Program Iroda új munkatársával, aki felajánlotta jövőbeni segítségét.16-án L. Simon László
országgyűlési képviselőnél járt, beszélgettek a Cikolai-tavak kérdéséről, a képviselő úr ígértet tett,
hogy próbál segíteni ez ügyben. Illetve jelzés érkezett a szélerőmű park telepítésével kapcsolatosan,
hogy a megyei rendezési tervben nem szerepel a szélerőmű park – annak ellenére, hogy az
önkormányzat a rendezési tervét megküldte – ezért kérte a képviselő urat, hogy a megyei rendezési
terv módosításakor ezt vegyék figyelembe. Elmondta, hogy Kisiratos testvértelepülésnek korábban
Pusztaszabolcs három citerát ajándékozott: egyet az önkormányzat, egyet Csombók Pál volt
alpolgármester, és egyet ő. Ezért a kisiratosi népzenei fesztiválra név szerint kaptak meghívót, illetve
egy köszönőlevelet, melyben megköszönték a korábbi ajándékozást. (Az emléklapot megmutatta.) 17én Kisiratos testvértelepülésre 8 fős küldöttség utazott. Ezen a napon volt a 24. Hagyományos
fekvenyomó verseny, illetve a már hagyományosnak mondható Családi Nap és III. lecsó főzőverseny.
19-én volt a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, illetve a Településfejlesztési Bizottság ülése. 20-án volt
a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület ülése Kulcson, ahol a LEADER pályázatok elbírálása volt,
ami még folytatódni fog októberben is. Örvendetes, hogy több, mint 100 pályázat van, viszont a
pályázati összeg nem túl sok, a bíráló bizottság nehéz feladat előtt áll. Ezen a napon felkereste Máté G.
Péter, a TÓ-Tévé főszerkesztője, és tájékoztatta őt arról, hogy 2011. december 31-ével lemond
főszerkesztői tevékenységéről. Egyelőre nem tudni, hogy mi lesz a TÓ-Tévé sorsa. Ezen a napon volt
az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság ülése.
21-én szüreti mulatság volt a Zsiráf Óvodában, 22-én a Manóvár Óvodában. 24-én az összefogásnak
egy nagyon szép példájának köszönhetően a Manóvár Óvoda udvarát átrendezték a szülők és az
intézmény dolgozói. Gratulált az ötletgazdának, a szülőknek és a dolgozóknak, aki ebben az
összefogásban részt vettek. Nem tudja, hogy a Zsiráf Óvodában is folytatódik-e ez a tevékenység.
Bizalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a szülők aktivitása megmarad és a mikor gyermekeik
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általános iskolába járnak, akkor is hasonló aktivitással vesznek majd részt az intézmény életében. 26án Ercsiben egy egyeztetésen vett részt a Fejér Megyei Önkormányzatok Temetkezési Kft.–ben
fennálló üzletrészek megvásárlására vonatkozó vételi ajánlattal kapcsolatban. Az ezzel kapcsolatos
levél kiosztásra került. Ezen a napon tárgyalt Varga Ernővel, Dunaújváros tűzoltó parancsnokával. A
kormányzat szándéka, hogy az országban minden települést maximum 20 percen belül elérhetővé
tegyék a Tűzoltóság számára. Pusztaszabolcs esetében ma még ez nincs így, Dunaújvárosból
Pusztaszabolcsra nem érnek ki a tűzoltók 20 percen belül, ezért az ilyen teleülésekre Hivatásos
Tűzoltóőrsöket kívánnak kihelyezni, amik nem önkormányzati, hanem állami fenntartású tűzoltóságok
lennének. Pusztaszabolcson hosszú évek óta nagyon jól működő Önkéntes Tűzoltó Egyesület van.
Véleménye szerint az egyesület tagjaival szemben etikátlan lenne, ha az önkormányzat egyik napról a
másikra visszakérné a tűzoltószertárat az egyesülettől, és a hivatásos őrsnek átadná. A parancsnok
úrnak elmondta, hogy úgy tudja támogatni az őrs létrehozását, ha építenek egy szertárat, és a két
szervezet egymás mellett elfér. Elmondta még, hogy az egyesület tagjai között sok hivatásos tűzoltó
van, akiknek így helyben lehetne a munkahelye. Ezen a napon volt az uszoda per tárgyalása, a bíró az
ítéletet elnapolta október 16-ára, kérte Csányi Kálmán képviselőt, hogy a perrel kapcsolatban
tájékoztassa a képviselő-testületet. 27-én Kistérségi Társulás ülésen vett részt, illetve ezen a napon
volt a Gyermekvédelmi tanácskozás. 28-án sor került a Könyvtár és Művelődési Ház felújítására
vonatkozó pályázat helyszíni, záróellenőrzésére. Mai napon került megrendezésre a hagyományos
Mihály napi vásár az óvodákban. Tájékoztatásul elmondta, hogy a település egy részén sötét színű víz
folyt a csapokból, az iskolai konyhán jelentett problémát, mivel lajtos kocsival tudták megoldani a
konyha vízellátását. Információi szerint a holnapi nap folyamán átmosatják a konyha rendszerét.
Bizalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az eljárás eredményre vezet, és megoldódik a főzéssel
kapcsolatos probléma. Megköszönte a figyelmet.
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy az uszodai per 15 percig tartott, sem az alperesnek, sem a felperesnek
nem volt kiegészítése, ezért október 10-én – pontosított, nem 16-án – lesz a következő tárgyalás, ahol
a bíró határozatot fog hozni. Megkérdezte, hogy van-e víziközmű törvény-tervezetnek olyan lényeges
pontja, ami érinti Pusztaszabolcsot. Megkérdezte, hogy az önkormányzat adott-e be pályázati adatlapot
valamilyen pályázatra.
Tüke László: Ahogy azt a polgármester úr is említette szeptember 17-én volt a III. Családi nap és
lecsófőző verseny. Megköszönte azon képviselőknek, akik eleget tettek meghívásuknak és részt vettek
a rendezvényen. Úgy gondolja a rendezvény egyedülálló a pusztaszabolcsi rendezvények sorában,
egyrészt mivel ez az egyetlen gasztronómiai jellegű rendezvény, amellett, hogy plusz programokat is
kínál, illetve most már nem csak a katolikus egyházközség rendezvénye, hanem csatlakozott a
Pusztaszabolcsi Református Gyülekezet is, így egy ökumenikus rendezvénnyé vált. Elmondta, hogy a
rendezvényen több százan vettek részt, nagyon pozitív visszajelzéseket kapott. Megköszönte
mindazok munkáját, aki Czöndör Mihály és az ő szervező munkájában segítettek. Elmondta még a
szeptember 24-i óvodai munkálatok átrendezési, illetve felújítási munkálatok voltak, hiszen az
átépített játékok át lettek mázolva. Az ötletgazda Bartókné Piller Magdolna, óvodaegység-vezető volt.
Jó érzés volt látni, hogy egy ilyen jó cél érdekében szülők, intézményi dolgozók összefogtak. Mint
képviselő megköszönte a felújításokban résztvevők munkáját, hiszen önkormányzati fenntartású
intézményről van szó.
Czompó István: Csányi Kálmán képviselő kérdésére válaszul elmondta, hogy a törvénymódosítás a
viziközmű szolgáltatókat érinti, hiszen számukban lesz drasztikus csökkenés. Pusztaszabolcsot nem
érinti a változás, azokat a településeket érinti elsősorban, ahol saját kutakból oldják meg a
vízszolgáltatást, ők a régióhoz tartozó szolgáltatóhoz fognak tartozni. A Leader pályázatokra több
határidő van, még októberben is lesz ezzel kapcsolatban tanácskozás. A város is, és több civil
szervezet is adott be pályázatot. Örömteli, hogy sok pályázat van, de sajnálatos módon a
pénzmennyiség az kevesebb. Szavazásra bocsátotta a két ülés közti tájékoztató elfogadását.
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A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
274/2011. (IX. 29.) 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

Czompó István: Szeretettel köszöntötte Jakab Erika Református lelkészasszonyt, aki sok-sok éven
keresztül végezte lelkészi tevékenységét Pusztaszabolcson. Elmondta, hogy 2011. júliusától új
lelkészasszony látja el a feladatot. Megköszönve Jakab Erika munkáját egy emléklapot nyújtott át a
képviselő-testület nevében.
Jakab Erika, református lelkész: Örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a képviselő-testület
megköszönte, munkáját. Elmondta, hogy nem csak az itt eltöltött 24 év fűzi Pusztaszabolcshoz, hanem
Pusztaszabolcs az a település, melyik 1949-től 1970-ig édesapjának munkahelyet biztosított, ez az itt
eltöltött idő alatt többször eszébe jutott, és megpróbálta munkáját ahogyan azt édesapja is tette,
szeretettel, alázatosan csendben végezni. Reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a jövőben is
mindben rendben lesz. Köszönetét fejezte ki az önkormányzat segítő együttműködéséért. Megemlítette
a templom tetőfelújítását, a vezetékes gáz bevezetését. A Képviselő-testület tagjainak, és a város
polgárainak sok áldást kívánt.

Kérdések, interpellációk

Csányi Kálmán: Szabadegyházán részt vett a Leader pályázatok tájékoztatóján. A tájékoztató a nagyon
impozáns, eszkluziv Művelődési Házban tartották, a Művelődési Ház felújítását IKSZT pályázattal
valósították meg. Megkérdezte, hogy Pusztaszabolcs IKSZT pályázata hol tart.
Tüke László: A réparakodón sok törmelék volt, amit a MÁV elterített a Sváb-völgyi árok partján. A
törmelék nagyon lazaszerkezetű, egy tartós esőzés bemoshatja a partfalat és elzárhatja a település fő
kivezető árkát. Javasolta, hogy hívják fel a MÁV figyelmét az esetleges problémákra, és amennyiben
beomlik az árok partfala, azt orvosolják. Megemlítette még, hogy Pusztaszabolcson a 22 tonnás
járművekre korlátozás van előírva, az ezzel kapcsolatos táblák furcsa helyeken vannak kihelyezve. A
rendőrség figyelmét, hogy a kamionosokat ellenőrizze, illetve szabjon ki bírságot, ha valaki engedély
nélkül behajt a településre. Igaz, hogy a településre bevezető utak KHT-s utak, de helyiek használják,
az utak bizonyos szakaszain a házak közel vannak az úthoz, a kamionforgalom az épületek állagának
romlásához vezethet. Lehetőség szerint ellenőrizzék az engedélyeket, ha nem rendelkeznek behajtási
engedéllyel, akkor büntetni, és ha lehetőség van rá, akkor Pusztaszabolcs Város önkormányzatának a
bevételből szert tenni. A Zsiráf Óvodában többször járt az elmúlt időszakban, a Zsiráf Óvoda iskolai
részének vizesblokkjából erő csatorna szag árad. Úgy gondolja az óvodaegység karbantartója nem
tudja a problémát orvosolni, javasolta, hogy az önkormányzat kérje a DRV segítség.
Csiki Szilárd: Elmondta, hogy egyre több Pusztaszabolcsi lakosnál lecserélték a villanyórát feltöltős
mérőre, amit Pusztaszabolcson nem lehet feltölteni, Adonyba nehezen lehet átjutni, az utazás
Dunaújvárosba pedig nem kevés pénzbe kerül ezeknek az embereknek. Megkérdezte, hogy ez ügyben
tud-e az önkormányzat lépni. Megemlítette még, hogy az Arany János utca, Szent Imre utca sarkán
lévő félkész, három szintes háznál életveszélyes állapotok uralkodnak, a randalírozók zavarják a
környéken élőket, és véleménye szerint könnyen baleset is történhet. Ez ügyben mit tud az
önkormányzat tenni.
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Szajkó János: Korábban felmerült már a lakosság részéről, hogy jó lenne, ha a temető parkolójában
felszereltetnének egy lámpatestet. Nagyobb biztonságok jelentene, a közelgő Halottak Napja miatt
egyre többen fordulnak meg a temetőnél. Tudja, hogy nehéz az önkormányzat anyagi helyzete, de jó
lenne, ha tudnának fordítani rá.
Czompó István: Csányi Kálmán IKSZT-vel kapcsolatos megjegyzésével kapcsolatban elmondta, hogy
az Integrált Közösségi Szintér pályázat, amit az elmúlt képviselő-testület szavazott meg, hogy a
pályázattal valósítsák meg a pusztai kastély egy részének felújítását. A kastély alsó szintjének kb.
kétharmada lenne felújítva a pályázattal, a kastély többi része maradna a jelenlegi állapotban.
Véleménye szerint a szabadegyházai művelődési házat, és a pusztaszabolcsi IKSZT-t nem lehet
összehasonlítani: a szabadegyházai művelődési ház a település központjában van, nem pedi a település
szélén. Véleménye szerint Pusztaszabolcs sem szégyenkezhet a Művelődési Házzal, de a
szabadegyházai művelődési házban csúszásmentes márványpadozat van, és lényegesen nagyobb. Az
IKSZT pályázatot 2012-ben is meg lehet még valósítani, a 2012. évi költségvetés tervezésnél végig
kell gondolni a megvalósítását. Véleménye szerint nehezebb kérdés a pályázatban vállalt feladatok
fenntartása. Tüke László képviselő hozzászólásával kapcsolatban elmondta, hogy nem törmelék,
hanem vasúti rostálékkal töltötte fel a MÁV a Sváb-völgyi árok partját. Egyetértett a felvetéssel. A
súlykorlátozással kapcsolatban elmondta, hogy korábban már Velence határában is volt korlátozó
tábla, amit az autópálya építésekor korábban a kamionvezetők leszereltek. Ennek következménye lett,
hogy a Velencei út bal oldala tönkrement. A rendőrség figyelmét felhívják, de a bevétel nem a város
bevételét növeli, de véleménye szerint nagyobb probléma, hogy tönkremennek a város útjai. A Zsiráf
Óvodai probléma nem először jelentkezik, újfent jelezni fogják a DRV Zrt.-nek. Csiki Szilárd
feltöltőkártyás villanyórákkal kapcsolatos felvetését jelezni fogja az E-On-nak, de nem tartja
valószínűnek, hogy telepítnek automatát a településen. Az ingatlannal kapcsolatban megkérte Vezér
Ákos jegyzőt válaszoljon. Szajkó János képviselő közvilágítással kapcsolatos hozzászólásával
kapcsolatban elmondta, hogy előterjesztést fog készíteni, de véleménye szerint elmondta, hogy
halottak napjára nem fog a közvilágítás működni a temető parkolójában.
Vezér Ákos: Csiki Szilárd hozzászólásával kapcsolatban elmondta, hogy ha az épület veszélyes a
környékre, akkor az építés hatóságot kell kérni, hogy a tulajdonost bontásra, vagy helyreállításra
kötelezze. Ezt Dunaújvárosban lehet megtenni, de ha a bejelentés a Polgármesteri Hivatalba érkezik,
akkor megvizsgálják és továbbítják a kérelmet az építési hatóságoz. Ha randalíroznak a ház
környékén, akkor a rendőrséget kell értesíteni, ők tudnak intézkedni, akár éjszaka is. Elmondta, még,
hogy korábban egy romos ház tetőszerkezete az egyik vihar alkalmával megcsúszott, átlógott a
szomszédos telekre, veszélyeztette a szomszédot. A Hivatal javaslatára a Tűzoltóságot hívták ki, mert
a Tűzoltóságnak van katasztrófa elhárítási hatásköre, a Tűzoltóság elbontották a megcsúszott tetőt,
videofelvételt készítettek róla, mert a tulajdonosok elég agresszívan perlik az ilyen bontások miatt a
tűoltóságot. Ezért a Tűzoltóság sem szívesen végzi ezt a feladatot, csak a végső esetben, de talán addig
el se kellene jutni. Az említett esetnél a Polgármesteri Hivatal hatáskör hiányában nem, de az építési
hatóság éveken keresztül próbált tenni, de nem volt eredményes.
Czompó István: Lezárta a kérdések, interpellációk tárgyalását.

Napirend 1. pontja
Vagyonvédelmi távfelügyelet ellátása
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Köszöntötte a napirendhez meghívott vendégeket. Az előterjesztést a Pénzügyi és
Igazgatási Bizottság, a Településfejlesztési Bizottság valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság
tárgyalta. Megadta a szót az ajánlattevőknek.
Varga János, ügyvezető, Rődner Kft.: Elmondta, hogy a cég és az önkormányzat között fennálló
szerződésben azt vállalták, hogy az önkormányzati intézményekre távfelügyeleti szolgáltatást
végeznek, riasztás esetén helyszínre vonulnak, illetve az ár egy karbantartási szolgáltatást is tartalmaz.
A megyében több önkormányzat intézményeinek távfelügyeletét is ellátják, ugyanezen az áron,
tisztában vannak az önkormányzatok anyagi lehetőségeivel, nagyon sok önkormányzat még ezt az
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összeget sem tudja kifizetni.. Nem tervezik az áraik emelését, annak ellenére, hogy az alkalmazottaik
bérét, költségeit éppen ki tudják termelni. Elmondta még, hogy egy új szolgáltatást szeretnének a
településen is bevezetni, ami elsősorban az idős emberek részére ajánlanak. Elmondta, hogy riasztás
esetén a településről vonulnak – polgármester úr korábbi kérésének megfelelően – illetve ha több
jelzés érkezik egyszerre, akkor a diszpécseri szolgálaton keresztül a Velencei-tó mellől, illetve
Szabadegyházáról is ki tud vonulni az ottani járőrük. Kifogás érkezett már cégükhöz azzal
kapcsolatban, hogy egy fő van a járőrszolgálatban, de úgy gondolják, az önkormányzati intézmények
nem azok az intézmények, ahol fegyveres támadások várhatók, véleménye szerint az a lényeg, hogy 56 perces átlagidővel vonulnak ki az egyes intézményekhez. Az önkormányzat intézményeiben az
elmúlt évben 21 alkalom volt, nem volt betörés, a járőr kiérkezése 5-6 perc alatt történt.
Bendes Győző, biztonsági igazgató, In-Kal Security 2000 Kft.: Elmondta, hogy részt vett a Pénzügyi
és Igazgatási Bizottság ülésén, ahol rövid lehetősége volt a kérdésekre reagálni. Elmondta, hogy
helyben ugyan nincs vonuló szolgálatuk, de a szomszéd településen van, illetve a távolabbi térségben
több is, illetve jelentős létszámmal rendelkeznek Dunaújvárosban. Felkészült szakemberek,
kiemelkedően jó színvonalú járművekkel. Tisztában van azzal, hogy a költségeik miatt nem tud
kedvezőbb ajánlatot adni, mint a Rődner Kft. de szolgáltatásaikat mindenki figyelmébe ajánlotta.
Megköszönte a figyelmet.
Tüke László: A Településfejlesztési Bizottság a Rődner Kft.-nek szavazott bizalmat, fontosnak
szempontnak tartják, hogy nem mindegy az önkormányzat mire mennyi költséget fordít, illetve, hogy
a Rődner Kft.-nek helyben van járőrük, ezért is tudják az 5-6 perces vonulási időt produkálni. Ezért
támogatták a Rődner Kft.
Czompó István: Elmondta, hogy a Rődner Kft-vel fennálló szerződés alatt nem fordult elő még az,
hogy nem történt volna visszajelzés riasztás esetén. Kiemelte, hogy az In-kal Security látványos, régi
cég, modernebb technikával dolgozik, de ahogyan azt Bendes úr is elmondta, nem tudnak versenyezni
a Rődner Kft. ajánlatával. Sajnálatát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a Samuráj Kft. nem
képviseltette magát a képviselő-testületi ülésen. Megemlítette, hogy elképzeléseik szerint a helyi
polgárőrséget is bevonták volna a távfelügyeletbe. Szavazásra bocsátotta a Rődner Kft. ajánlatát.

A Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
275/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati
intézmények vagyonvédelmi távfelügyeletét az érvényben lévő szolgáltatási szerződés szerint
továbbra is a RŐDNER Vagyonvédelmi Szolgáltató Kft. (8000 Székesfehérvár, Horváth I. u. 22.)
lássa el.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
Czompó István: Megköszönte Bendes Győzőnek, az In-Kal Security Kft. képviselőjének, hogy
megjelent az ülésen. Mindkét képviselőnek további eredményes munkát kívánt.

Napirend 2. pontja
Beszámoló a Pusztaszabolcsi Iskola és Óvoda
2010/2011. tanévben/nevelési évben végzett oktató-nevelő munkájáról
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és az Oktatási, Közművelődési és
Sport Bizottság tárgyalta és mindkét bizottság javasolta 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:
276/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 102. § (2) bekezdés g) pontja alapján az önkormányzat fenntartásában lévő József Attila
Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14) 2010/2011.
tanév értékeléséről szóló beszámolóját megtárgyalta és elfogadta.
Felelős: Kocsis József intézményvezető
Határidő: azonnal

Napirend 3. pontja
Tájékoztató a Pusztaszabolcsi Iskola és Óvoda
2011/2012. tanév/nevelési év indításáról
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és az Oktatási, Közművelődési és
Sport Bizottság tárgyalta és mindkét bizottság javasolta a tájékoztató elfogadását. Szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
277/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 102. § (2) bekezdés g) pontja alapján az önkormányzat fenntartásában lévő József Attila
Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14) 2011/2012.
tanév/nevelési év indításáról szóló tájékoztatóját megtárgyalja és elfogadja.
Felelős: Kocsis József intézményvezető
Határidő: azonnal

Napirend 4. pontja
„Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztése
a közoktatásban” című pályázat
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és az Oktatási, Közművelődési és
Sport Bizottság tárgyalta, a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság az I. számú, az Oktatási Bizottság a II.
számú határozati javaslat elfogadását javasolta. Elmondta, hogy az Oktatási Bizottság ülésén felmerült
az a kérdés, hogy a hivatal dolgozói van-e olyan személy, aki a pályázatot meg tudná írni, és ha van
ilyen dolgozó, akkor tegyék érdekeltté a pályázat megírásában. Ennek tükrében megfogalmazta
határozati javaslatát, mely az 1. számú határozati javaslat kiegészítése: A képviselő-testület a pályázat
megírásával Darvas Tímeát, a Polgármesteri Hivatal pénzügyi és pályázati tanácsadói előadóját bízza
meg. Sikeres pályázat esetén felkéri a jegyzőt, hogy bruttó 100.000,- Ft céljutalomban részesítse
Darvas Tímeát. Elmondta, hogy így három határozati javaslat van, melyekről külön-külön szavazni
fognak. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatokat.
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A Képviselő-testület 1 igen, 5 nem szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elutasította:
278/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, hogy az
önkormányzat úgy nyújtson be pályázatot a TIOP-1.1.1-11/1 kódszámú „Intézményi informatikai
infrastruktúra fejlesztése a közoktatásban” című támogatásra, hogy a polgármester saját hatáskörben
döntse el, hogy a pályázatot kivel készítteti el.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 2 igen, 6 nem szavazattal és 0 tartózkodással a javaslatot elutasította:
279/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, hogy az
önkormányzat úgy nyújtson be pályázatot a TIOP-1.1.1-11/1 kódszámú „Intézményi informatikai
infrastruktúra fejlesztése a közoktatásban” című támogatásra, hogy az önkormányzat a Magyar
Projektmenedzsment Iroda Kft.-t (1125 Budapest, Kiss Áron u. 3.) bízza meg a pályázat
elkészítésével.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elutasította:
280/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TIOP-1.1.111/1 kódszámú „Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztése a közoktatásban” című támogatásra
vonatkozóan a József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda (2490 Pusztaszabolcs,
Mátyás kir. u. 14.) informatikai infrastruktúrájának fejlesztése céljából. A projekt keretében a
melléklet táblázatban felsorolt eszköz csomagok kerülnének beszerzésre.
A projekt összes tervezett maximális költsége 22.883.100,- Ft, melyből a támogatás szempontjából is
elszámolható költség: 22.883.100,- Ft. A projekt támogatásának mértéke a projekt elszámolható összes
költségének 100 %-a, ebből adódóan a projekt keretében igényelt támogatás összege: 22.883.100,- Ft,
melyből 21.530.500,- Ft szállítói finanszírozással közvetlenül a szállítónak kerül kifizetésre,
1.352.600,- Ft pedig utófinanszírozás formájában a pályázónak kerül az elszámolást követően
kiegyenlítésre.
A képviselő-testület a pályázat megírásával Darvas Tímeát, a Polgármesteri Hivatal pénzügyi és
pályázati tanácsadói előadóját bízza meg. Sikeres pályázat esetén felkéri a jegyzőt, hogy bruttó
100.000,- Ft céljutalomban részesítse Darvas Tímeát
Továbbá felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
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Napirend 5. pontja
Beszámoló a 2011. évi Életmód és Szenvedélyek Napjáról
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, a Szociális és Egészségügyi
Bizottság és az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság tárgyalta. Mindhárom bizottság javasolta a
határozati javaslat elfogadását. A Pénzügyi és Igazgatási Bizottság illetve az Oktatási Bizottság is
javasolta, hogy jövőre egynapos legyen a rendezvény. Véleménye szerint a 2012. évi költségvetés
tervezésekor döntsenek arról, hogy a rendezvény hány napig tartson, most arról szavaznak, hogy a
2011. évi Életmód és Szenvedélyek napjáról szóló beszámolót elfogadják-e vagy sem.
Csányi Kálmán: Megkérdezte Kátai György képviselőtől, hogy az önkormányzati fedezet elég volt-e a
program megvalósulásához, ha esetleg nem, akkor miből lett pótolva.
Kátai György: Elmondta, hogy a rendezvény lebonyolításához elegendő volt az önkormányzati
támogatás, egyéb bevétel nem volt. Kiegészítésül elmondta, hogy csak hangos gondolkodás volt
részéről, hogy jövőre egynapos rendezvényként tervezzék az Életmód napot, határozati javaslatot azért
nem fogalmaztak, mert véleménye szerint sem most kell erről dönteni.
Csányi Kálmán: Megkérdezte, hogy mennyivel lépte túl a program az eredeti tervezetet, illetve ennek
mi volt a forrása.
Szőke Erzsébet: Elmondta, hogy a rendezvény szervezésében segített, az önkormányzati keret 1 millió
Ft volt, amiből elköltöttek 999.778,- Ft-ot. A rendezvénynek 1.383 778,- Ft volt az összes költsége,
melyhez a közművelődés-szervező hozzájárult – úgy, mint a Szabolcs Napok programjaihoz – a
Brémai Muzsikusok 65.000,- Ft-os, és a Barátok közt 300.000,- Ft-os programokkal, illetve az ehhez
szükséges hangosítással 19.000,- Ft-tért. Ezt a három programot a közművelődés-szervező ajánlotta fel
az Életmód és Szenvedélyek Napja programjaihoz.
Czompó István: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
281/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2011. évi Életmód és
Szenvedélyek Napja rendezvényről készült beszámolót.
Az Életmód és Szenvedélyek Napja lebonyolításában résztvevő valamennyi szervező munkáját
megköszöni.
Felelős: Kátai György, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
Határidő: azonnal

Napirend 6. pontja
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság tárgyalta és javasolta a beszámoló
elfogadását. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

12

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
282/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
végrehajtásáról készült beszámolót elfogadja.

a

lejárt

határidejű

határozatok

A Képviselő-testület az alábbi határozatokat visszavonja:
- 351/2008.(X.30.), 421/2008.(XI.27.) /amennyiben mégis sor kerül teljesítésére, az jogszerű/,
115/2010. (IV 29.), 123/2010.(IV.29.), 202/2010. (VIII. 3.), 262/2010.IX.30.)Kt. számú
határozatok.
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az alábbi 2009. évi határozatok végrehajtása folyamatban
van:
- 179/2009 (VI. 25.), 192/2009.(VI. 25.), 287/2009.(X. 29.), 288/2009.(X.29.), 289/2009.(X.29.) Kt.
számú határozatok.
A Képviselő-testület az alábbi 2010. évi határozatok végrehajtását befejezettnek tekinti, habár a
helyettesítés díját nem térítette meg senki:
- 31/2010. (II. 18), 37/2010. (II. 25), 82/2010. (III. 25) Kt. számú határozatok.
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az alábbi 2010. évi határozat végrehajtása folyamatban
van:
- 157/2010. (V. 27.) Kt számú határozat.
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az alábbi 2011. évi határozatok végrehajtása folyamatban
van:
- 57/2011. (II. 24), 64/2011. (II. 24), 84/2011. (II. 24), 98/2011. (III. 31.), 117/2011.(III.31.),
118/2011.(III.31.), 125/2011.(III.31.), 137/2011. (IV.13.), 150/2011.(IV.28.), 174/2011. (V.26.),
217/2011. (VI.30.), 226/2011.(VI.30.), 234/2011.(VI.30.), 240/2011. (VI.30.) Kt. számú
határozatok.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 7. pontja
A református lelkész teremhasználati kérelme
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Az előterjesztést mind a négy bizottság tárgyalta, és mindegyik bizottság javasolta az
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati
javaslatát.

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
283/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Református Egyház pusztaszabolcsi
gyülekezetének vezetője kérelmére, biztosítja az önkormányzati tulajdonú, Pusztaszabolcs, Adonyi út
12. sz. alatti Könyvtár és Művelődési Ház épületben az egyik kisterem díjtalan használatát, heti két
alkalommal, 1-1 órai időtartamra, hitoktatás, nevelés céljára.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a használati megállapodás aláírására.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
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Napirend 8. pontja
Tájékoztató az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás
2011. I. félévi tevékenységéről
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság tárgyalta és javasolta az
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.
Tüke László: A korábbi években is sokszor elhangzott már a képviselő-testületi üléseken, hogy az
Adonyi Kistérségi Társulás komoly szervezetnek tűnik, hiszen 8 települést tömörít, véleménye szerint
ehhez képest elég rövid tájékoztatót adtak. Nem tudja, hogy ennek mi az oka, úgy gondolja, hogy a
Kistérségnek bővebb, és részletesebb tájékoztatót kellett volna adnia a félévi munkájáról.
Czompó István: Megkérdezte, Tüke Lászlót, hogy azt javasolta, hogy a Képviselő-testület kérje fel
Somogyi Balázs elnök urat, hogy bővebb tájékoztatást adjon.
Tüke László: Nem javasolta, csak megjegyezte.
Czompó István: De továbbítani fogja az elnök úrnak, hogy a jövőben bővebb tájékoztatást adjanak.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
284/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Adonyi Többcélú Kistérségi
Társulás 2011. I. félévi tevékenységéről szóló tájékoztatót.
Továbbá felkéri a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről a kistérségi munkaszervezetet a
határozat megküldésével értesítse.
Felelős: Vezér Ákos jegyző
Határidő: azonnal

Napirend 9. pontja
Javaslat a műfüves pálya használati rendjére
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztés a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, a
Településfejlesztési Bizottság valamint az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság tárgyalta.
Mindegyik bizottság mást javasolt. A Településfejlesztési Bizottság határozati javaslatával egyet
értene, de megkérdezte, hogy milyen módon gondolta a bizottság a pályafelügyelő alkalmazását.
Szajkó János: Véleménye szerint a pályafelügyelő megbízatása illetve a pálya éjszakai zárása
szükségessé vált. A környéken élő nyugdíjasok közül lehetne pályafelügyelőt megbízni, aki számára
egy pénzösszeget meghatároznának. Javasolta a pályafelügyelő nevét a pályán feltűntetni.
Czöndör Mihály: A bizottság úgy gondolta, szükség lenne pályafelügyelőre, egyrészt a nyitás-zárás
elvégzésére, illetve a pálya rendeltetésszerű használatának időnként ellenőrzésére. A bizottság is egy
környékbeli nyugdíjas megbízatására gondolt, egy jelképes összegért. Az ötlet tőle származik, és az
ötletet az adta, hogy egy környékbeli nyugdíjassal beszélgetett, aki megemlítette, hogy szívesen
vállalná ezt a tevékenységet. A pályafelügyelő díjazása – ahogy azt Szajkó János képviselő úr is
említette – megegyezés tárgyát képezi.
Czompó István: Elmondta, hogy ő is már több környékbeli nyugdíjassal beszélt, akik szívesen
vállalnák a pálya felügyeletét. Elmondta az illetőknek, hogy el tudja képzelni a pályafelügyelő
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megbízatását, amennyiben a testületnek van konkrét javaslata ezzel kapcsolatosan. Amennyiben a
testület javasolja, akkor kiegészül a határozati javaslat, hogy a képviselő-testület felkéri a
polgármestert, hogy az októberi ülésig folytasson tárgyalásokat a pályafelügyelő megbízatásával
kapcsolatban. Véleménye szerint egy ember nem lesz elegendő a feladat ellátására.
Tüke László: A pályafelügyelő lényegében a pálya gazdája lenne, aki nyitná, zárná a pályát.
Véleménye szerint tegyenek lakatot a pályára éjszakára, a pályafelügyelő nyitná, illetve zárná a pályát.
Körülbelül két hete járt a pályán, az ott lévő gyermekek elmondása szerint a pályát egy jól
meghatározható kör el kezdte szétszedni, a sarkainál felhúzták a műgyepet, így a gumi-granulátum,
illetve homok, amivel a műfüvet lesúlyozták, leszóródott a sarkokból, így a műszőnyeg sarkai
nincsenek lesúlyozva. Nem tudja, erre mi lehet a megoldás, talán a pályafelügyelő alkalmazásával
ezek a rongálások megszűnnének, véleménye szerint a hiba kijavításával meg kell keresni a
kivitelezőt.
Czompó István: Elmondta, hogy sajnálatos módon már a pálya átadása előtt felszedték a pálya sarkait,
a kivitelezőnek a problémát jelezte. Véleménye szerint a pálya felügyelő ezt a problémát nem fogja
megoldani, mert nem fog reggeltől-estig a pályán tartózkodni, de biztosan segíteni fog, hogy naponta
egyszer-kétszer ellenőrzi a pályát, ezért egyet ért a pályafelügyelő alkalmazásával.
Vezér Ákos: Felmerült, hogy a következő ülésre készüljön előterjesztés a pályafelügyelő személyére
vonatkozóan. Körülbelül két-három évvel ezelőtt egyórás oktatásban részesült, hogy mi a vállalkozási
szerződés és a megbízási szerződés közötti különbség, aminek akkor semmi köze nem volt a témához,
de úgy gondolja, ha itt nem olyan megbízásról lenne szó, ami ahhoz hasonló, az abban a témában
szereplő, havi félmilliós kiadással jár, akkor a testületnek elegendő egy keretösszeget meghatározni, és
a polgármestert megbízhatja, hogy a pályafelügyelővel a megbízási szerződését megkösse. Véleménye
szerint nem kellene emiatt újra előterjesztést írni, ha úgy döntenek, ha a 2. számú határozati javaslat
kerül elfogadásra.
Czompó István: Elmondta, hogy ő viszont ragaszkodik ahhoz, hogy képviselő-testület határozzon a
személyekről, illetve az összegről.
Csányi Kálmán: Véleménye szerint a zárásra ne egy konkrét időpontot, hanem egy rugalmasabb
időpontot határozzanak meg, a bizottság a napnyugta kifejezést találta ki a pálya zárásának idejeként.
A környéken lakóknak is ez kedvezőbb lenne, hogy nem a 9 órát kell megvárni a zárással, hanem
elegendő a sötétedést megvárni.
Czompó István: Összefoglalva elmondta, hogy az 1. sz. határozati javaslatról fognak szavazni azzal a
kiegészítéssel, hogy a „A pályát és környékét kamera figyeli.” sor törlésre kerül, illetve kiegészül az
Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság javaslatával, hogy „A pálya nyitvatartási ideje június 1-től
augusztus 31-ig 7.00-tól napnyugtáig, éjszaka zárva, szeptember 1-től május 31-ig 12.00-tól
napnyugtáig, éjszaka zárva. Nyitvatartási időn kívüli időszakban a területet az oktatási-nevelési
intézmények használhatják. Illetve kiegészül a határozati javaslat még azzal, hogy „A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy pályafelügyelő személyéről, megbízásának feltételeiről
folytasson tárgyalást.”
Tüke László: Kiegészítette a határozati javaslatot. „Aki nem tartja be a pálya használati rendjét, az a
pálya területéről kitiltható.”
Czompó István: Megkérdezte, hogy őket ki fogja kitiltani.
Tüke László: A pályafelügyelő.
Czompó István: A javaslattal egyetért, de véleménye szerint ezt nem lehet megvalósítani. Elmondta,
hogy a javaslatról szavazni fognak. Szavazásra bocsátotta Tüke László képviselő javaslatát.
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A Képviselő-testület 5 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
285/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonában áll, szabadtéren egy műfüves
futsal pálya, ezért szükségesnek látja az önkormányzat, hogy a létesítmény megóvása érdekében,
tulajdonosi jogkörben a foci pálya használatát szabályozza. A Képviselő-testület a pálya használatának
szabályzat-tervezetét az alábbiakkal kiegészíti:
-

„Aki nem tartja be a műfüves pálya használati rendjét, az a pálya területéről kitiltható.”

Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Czompó István: Megkérdezte, hogy a pályafelügyelő-jelöltekkel, majd úgy tárgyal, hogy lehetőségük,
sőt kötelességük lesz a pályát rongáló személyeket kitiltani?
Csányi Kálmán: Véleménye szerint a szankcionálás lehetőségét bele kell építeni a szabályzatba, hogy
a szankciót hogyan tartatják be, az egy következő kérdéskör, egyelőre a szankció lehetőségét kell
beleépíteni, ha kell a szankcióval élni, akkor meg lehet beszélni, hogy időlegesen ki van kitiltva, ki az
akinek kártérítést kell fizetni, mert ennek lehetősége is felmerülhet. Úgy gondolja, hogy nem
kötelessége, hanem lehetősége a pályafelügyelőnek, hogy ezzel a szankcióval éljen. Nem gondolná,
hogy a pályafelügyelőnek minden esetben kell a szankcióval élnie, mert véleménye szerint így a
prevenció hosszútávon sokkal többet ér.
Czompó István: Elmondta, hogy a szabályzat akkor kerül kifüggesztésre a pályára, ha a pályafelügyelő
személyéről a testület döntött. Szavazásra bocsátotta a kiegészített határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
286/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az OKSB elnökének javaslata alapján, az
önkormányzat tulajdonában álló, szabadtéri műfüves futsal pálya (Pusztaszabolcs, 1163 hrsz.)
használatát, a létesítmény megóvása érdekében, tulajdonosi jogkörben, szabályozza.
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a műfüves pálya használatát az alábbi
szabályzat szerint bocsátja a helyi lakosság rendelkezésére:
A műfüves pálya használata ingyenes.
A pályára csak terem, illetve tornacipőben lehet menni.
A pálya használata a csoportok közös megegyezésével történik.
Ha több csoport van, óránként váltanak.
A pálya területén dohányozni tilos, továbbá nyílt láng használata tilos.
A pályán szemetelni és olyan tevékenységet folytatni, ami esetleg rongálja, szigorúan tilos.
A pálya éjszakára zárva tart a környezet nyugalma, és esetleges rongálás elkerülése érdekében.
A pálya nyitvatartási ideje június 1-től augusztus 31-ig 7.00-tól napnyugtáig, éjszaka zárva tart,
szeptember 1-től május 31-ig 12.00-tól napnyugtáig, éjszaka zárva tart.
Nyitvatartási időn kívüli időszakban a területet az oktatási-nevelési intézmények használhatják.
A pálya nyitását, zárását a pályafelügyelő végzi, és a nyitvatartási idő alatt ellenőrzi a használati rend
betartását.
Aki nem tartja be a műfüves pálya használati rendjét, az a pálya területéről kitiltható.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy pályafelügyelő személyéről, megbízásának
feltételeiről folytasson tárgyalást, és az októberi testületi ülésre készítsen előterjesztést.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
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Napirend 10. pontja
Kerékpártárolók készítése
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, a Településfejlesztési Bizottság
és a Szociális és Egészségügyi Bizottság. Mindhárom bizottság javasolta az előterjesztés határozati
javaslatának elfogadását. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
287/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Adonyi út 12. szám alatt
álló Művelődési Ház és Könyvtár utcai homlokzata előtt 1 darab, az udvarán 1 darab, valamint az
1163 helyrajzi számú közterületen lévő műfüves sportpálya mellé 2 darab 8 állásos kerékpártároló
egységet telepíttet, és egységenként 2x5 m térburkolatot készíttet.
A Képviselő-testület a beérkezett árajánlatok közül a legkedvezőbbet, a LÉDEM 2000 KFT (2490
Pusztaszabolcs, Iskola u. 1.) által benyújtottat fogadja el, melynek vállalási összege 397.000 Ft + Áfa,
azaz bruttó 496.250 Ft.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a kerékpártároló egységek telepítését és a térburkolatok
megépítését a LÉDEM 2000 KFT-vel végezteti el – a 2011. évi költségvetés tartalék terhére – bruttó
496.250 Ft 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 11. pontja
Kastély utca első szakaszán csapadékvíz elvezetés tervezése
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a Településfejlesztési
Bizottság tárgyalta. A Pénzügyi és Igazgatási Bizottság nem javasolja az árok megterveztetését, a
Településfejlesztési Bizottság viszont javasolta a határozati javaslat elfogadását.
Tüke László: Az előterjesztéshez kapcsolatosan elmondta, hogy valószínűleg egy újabb csapadékos
időszak előtt állnak, ezért véleménye szerint érdemes volna átnézni az árokrendszert. Javasolta, hogy a
közterület-felügyelő ezt tegye meg, és ahol az árok partfala be van omolva, illetve ahol az árok
folyásszintje nem látszik, akkor az ott lakó polgár, aki nem tartja rendben az árokszakaszát kerüljön
felszólításra.
Czompó István: Tudomásul vette az elhangzottakat. Elmondta, hogy a Kastély utca első szakaszával
kapcsolatosan szavaznak. Az előterjesztés három ajánlatot tartalmaz, csak a tervezés kerül félmillió Ftba. A csapadékvíz elvezető árokrendszer tervezésekor már felmerült, hogy a talaj lejtési viszonyai nem
engedik meg, hogy a Sport utcai árokkal kössék össze a Kastély utca első szakaszának árkait.
Szajkó János: Tudomása szerint az érintett árok szakasz átereszei ki lettek tisztítva, az árokrendszer
átjárható, véleménye szerint, ha kitisztítják az árok alját, megfelelően fog működni, mint ahogy régen
is működött, szikkasztani fog. Véleménye szerint ennyi pénzt ne fizessen ki olyan terveztetésre, ami
újból megállapítja, hogy nem lehet a Sport utcai árokkal összakötni a Kastély utca első szakaszát. A
vizet innen nem lehet elvezetni máshova, ezen a területen szikkasztórendszerként működik az árok,
ahogy régebben is, véleménye szerint az átfolyókat kell rendszeresen tisztítani, hogy ne duzzadjon fel
a víz egy-egy rövid szakaszokon.
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Csányi Kálmán: Az előterjesztés első bekezdésének utolsó mondata, hogy „A tervek és az engedély
ezt a szakaszt nem érintette.” Megkérdezte, hogy ez amiatt volt, mert a korábbi tervezés szerint nem
volt megvalósítható az átvezetés?
Czompó István: Emiatt nem lett megtervezve. Nem hivatalos mérések szerint nagyon kicsi a
szintkülönbség. A húsbolt előtti áteresz magasabban volt, mint a folyásszint, ígéretet kaptak arra, hogy
ezt lejjebb fogják helyezni.
Csányi Kálmán: Így másképp fog gondolkodni.
Czompó István: Véleménye szerint az árok takarítása segíteni fog, mert több átereszt ki kellett
tisztítani, ami nem engedte a víz továbbfolyását, de ha nagyobb mennyiségű csapadék esik egyszerre,
teljes mértékben biztos nem tud a víz elfolyni. A műszaki előadó tervezés nélkül nem tudja biztosan
kijelenteni, hogy ez megvalósítható vagy sem. Biztos választ csak a tervezés jelenthet. Tény az is,
hogy az elmúlt évek alatt több csapadékos időszak volt már, de korábban az üzlet tulajdonosától nem
érkezett észrevétel az árok működésével kapcsolatban.
Tüke László: Elmondta, hogy az elhangzott információk birtokában – bár bizottsági ülésen támogatta
az árok megterveztetését – megváltoztatja véleményét, és nemmel fog szavazni.
Czompó István: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A Képviselő-testület 1 igen, 7 nem szavazattal és 0 tartózkodással a javaslatot elutasította:
288/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, hogy a Kastély
utca 1. és 5. szám közötti szakaszán lévő árkok és átereszek rekonstrukciós munkáinak elvégzése,
illetve a vízelvezetés megoldása érdekében a szükséges dokumentációkat elkészíttesse, azért mert az
önkormányzat véleménye szerint az árok megfelelő tisztításával általánosságban az ingatlanokról a víz
elfolyatása megoldható, és a 2010. évi rendkívüli csapadékos időjárás okozta vízelvezetési problémák
a település többi pontján is jelentkeztek, mert a vízelvezetési rendszert nem azokra az extrém
körülményekre tervezték.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Czompó István polgármester 17.57 órakor szünetet rendelt el. A Képviselő-testület ülése 18.14 órakor
a 12. napirendi pont tárgyalásával folytatódott.

Napirend 12. pontja
Iskola utca egy szakaszán burkolatjavítás
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, a Településfejlesztési Bizottság
és az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság tárgyalta, mindhárom bizottság a drágább, de
garanciát is tartalmazó 2. számú határozati javaslat elfogadását javasolta. Szavazásra bocsátotta az
előterjesztés 2. számú határozati javaslatát.
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A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
289/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Iskola utcában, a Velencei
út és a Széchenyi István utcák közti 120 m hosszú szakaszon lévő 4 m széles, megrongálódott
aszfaltburkolatot helyreállíttatja. A helyreállítás során a kivitelező szervezet (Strabag Zrt., jogutódja:
Magyar Aszfalt Kft.) árajánlata alapján a következő munkák elvégzését rendeli el:
- leszakadt részek felbontása, ágyazat igazítása, kátyúzás 210 m2-en, majd 10 cm vastag aszfalt
megerősítés építése 480 m2-en, melyek költsége 120x4x4900+1 080 000 =3 432 000 Ft+Áfa,
és
- padkaépítés, aminek költsége 134 400 Ft+Áfa, valamint
- csatorna fedlapok szintre emelése 35 000 Ft+Áfa/darab díjért.
A Képviselő-testület elfogadja a kivitelező szervezet vezetőjének a költségmegosztásra vonatkozó
javaslatát, melynek értelmében az árajánlat szerinti 3 432 000 Ft + Áfa bekerülési összegből 980 000
Ft+Áfa összeget magára vállal. Az önkormányzatot terheli a fent maradó 2 452 000 Ft+Áfa összegű
díj, és a padkaépítés 134 400 Ft+Áfa összegű díja, azaz bruttó
3 233 000 Ft, ami növekszik még a csatorna fedlapok szintre emelésének 35 000 Ft+Áfa/darab díjával.
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 5/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet 67. § 6. francia bekezdése alapján
egyetért azzal, hogy a polgármester a munka elvégzését a Magyar Aszfalt Kft-től (8000
Székesfehérvár, Szekfű Gy. u. 5.) – az előterjesztés szerinti árajánlatban közölt tartalommal –
megrendelje – a 2011. évi költségvetés útépítési munkák beruházási előirányzat terhére – bruttó 3
233 000 Ft útépítési-, + darabonként bruttó 43 750 Ft csatorna fedlap szintre emelési díjért, valamint
felhatalmazza a szerződés aláírására.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 13. pontja
Javaslat lakásbérleti jogviszony létesítésére
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, a Településfejlesztési Bizottság
és a Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta, mindhárom bizottság javasolta az előterjesztés
határozati javaslatának elfogadását. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
290/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, Pusztaszabolcs,
Szabolcs liget 51. sz. alatti ingatlan részét képező összkomfortos bérlakást, a hozzá tartozó
földterülettel együtt a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Vezetőjének bérlőkijelölése alapján, 2011.
június 1-jétől 36 hónap időtartamra Faragó Dávid r. zászlós részére bérbe adja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés melléklete szerinti bérleti
szerződést írja alá.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
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Napirend 14. pontja
Ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelem
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, a Településfejlesztési Bizottság
és a Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta, mindhárom bizottság javasolta az előterjesztés
határozati javaslatának elfogadását, a Településfejlesztési Bizottság azzal a feltétellel, hogy az új
tulajdonos a lakásban jelenleg, jogszerűen élő személy lakhatását biztosítsa. Elmondta, hogy egyetért a
javaslattal, ezzel kiegészítve fognak szavazni a határozati javaslatról.
Czöndör Mihály: Utalva a zárt ülés témájára elmondta, hogy ha az a döntés születik, hogy az
ingatlanba valakit beköltöztet az önkormányzat, nem biztos, hogy sikerül az ingatlant értékesíteni.
Czompó István: Elmondta, hogy ő sem támogatja azt, hogy bárkit is odaköltöztessenek az ingatlanba,
függetlenül attól, hogy így a probléma fennáll. Ezért mondta el azt, hogy a Településfejlesztési
Bizottság kiegészítésével egyetért, így fogja szavazásra bocsátani a határozati javaslatot. Ha a
kiegészített javaslatot elfogadja a testület, akkor a zárt ülés egyik határozati javaslata oka fogyottá
válik.
Vezér Ákos: Megjegyezte, hogy önkormányzati lakások vannak az ingatlanban, az egyik lakásban
bérlő lakik, aki folyton hátralékkal rendelkezik, neki elvileg fel lehetne mondani a szerződését, de
abban nem biztos, hogy ha egy önkormányzati lakásban él valaki, akkor felőle el lehet-e adni a lakást.
Lehetséges, hogy később ebből probléma lehet.
Czompó István: Egyetértett az elhangzottakkal. A lehetséges vevő ezzel tisztában van, és felvállalta,
hogy biztosítja a bérlő további bentlakását. Információi szerint valószínű, hogy a bérlő rövid időn
belül elköltözik. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
291/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dávid Anna (Pusztaszabolcs, Sport u. 26.)
kérelmére, kifejezi azt a szándékát, hogy az önkormányzati tulajdonú Pusztaszabolcs, Szent István
u.28. sz. alatti, 973. hrsz-ú ingatlant értékesíteni kívánja, azzal a feltétellel, hogy a lakásban jelenleg
jogszerűen élő személyek lakhatását az új tulajdonos továbbra is biztosítsa.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy értékeltesse fel az ingatlant, és az értékbecslést a
vételár meghatározása érdekében terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: 2011. október 31.

Napirend 15. pontja
Árajánlatok forgalomszabályozási terv készítésére
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a Településfejlesztési
Bizottság tárgyalta, mindkét bizottság javasolta a határozati javaslat elfogadását, a Településfejlesztési
Bizottság azzal a kiegészítéssel, hogy továbbra is Képviselő-testület továbbra is saját hatáskörben
döntsön az utak forgalomszabályozásáról. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
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A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
292/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
településre
vonatkozó
forgalomszabályozási terv készítésének árajánlatait megismerte, de a megrendelést az önkormányzat
költségvetése jelenleg nem teszi lehetővé.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2012. évi költségvetés készítésekor a
forgalomszabályozási terv készítésének költségeit, a lehetőségek függvényében vegye figyelembe.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: 2012. évi költségvetés készítése
Napirend 16. pontja
A MÁV iskola helyiségének használatára vonatkozó kérelem
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztést mind a négy bizottság tárgyalta, és mindegyik
bizottság javasolta az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. Szavazásra bocsátotta a
határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
293/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nofertiti Lányai Hastánccsoport vezetője
Róka Mónika (Pusztaszabolcs, Magyar u. 12.) kérelmére az önkormányzati tulajdonú Pusztaszabolcs,
Velencei út 1. sz. alatti (volt MÁV iskola) épület egyik helyiségének használatát biztosítja a
tánccsoport részére, határozatlan időre, térítésmentesen.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a helyiség használatára vonatkozó, mellékelt
megállapodás tervezet aláírására.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 17. pontja
Terembérleti kérelem
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztést mind a négy bizottság tárgyalta, és mindegyik
bizottság javasolta az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. Szavazásra bocsátotta a
határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
294/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Huszár Katalin (Iváncsa, Jókai u. 7.)
kérelmére, az önkormányzati tulajdonú Pusztaszabolcs, Velencei út 1. sz. alatti (volt MÁV iskola)
épület bejárattal szemben lévő termét, a vizesblokk használatával együtt, határozatlan időre bérbeadja
aerobik oktatás, edzés céljára, 4.200,- Ft/hó + ÁFA bérleti díjért.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert az előterjesztés mellékletében szereplő bérleti
szerződés aláírásával.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
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Napirend 18. pontja
Gyermek-háziorvos helyettesítéséről szóló
214/2011. (V.30.) Kt. számú határozat módosítása
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztés 2011. szeptember 20-án készült, így csak a Szociális
és Egészségügyi Bizottság tudta tárgyalni. A bizottság javasolta az előterjesztés határozati
javaslatának elfogadását. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
295/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 214/2011.(V.30.) Kt. számú határozatát
visszavonja.
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat megismerve dr. Kádár Attila gyermekorvos (Peddrop Bt, 2490
Pusztaszabolcs, Kossuth L. u. 6/1.) szabadságolásával és helyettesítésével kapcsolatos problémáját, és
annak érdekében, hogy a gyermekorvosi ellátás folyamatosan helyben biztosítva legyen (ne kelljen
más településre vinni a gyerekeket) az önkormányzat az alábbi döntést hozza:
A Képviselő-testület abban az esetben, ha dr. Kádár Attila a gyermekorvosi ellátás folyamatossága
érdekében a helyettesítését úgy oldja meg, hogy a helyettesítés Pusztaszabolcson történik, a
helyettesítő orvosok díját bruttó 10.000,- Ft/ nap összegben, évente maximum 10 napra felvállalja,
mellyel kapcsolatban kéri dr. Kádár Attilát, hogy szabadságának megkezdése előtt egy héttel jelezze
igényét írásban a Polgármesteri Hivatal felé, hogy a helyettesítő orvosok részére a megrendelést az
önkormányzat kiadhassa.
A kiadások fedezete a visszavont határozat alapján a költségvetésbe betervezésre került.
Jelen határozat visszavonásig, vagy azt módosító vagy megszüntető megállapodásig marad hatályban.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: folyamatos

Napirend 19. pontja
Lakásbérleti kérelem
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztést a bizottságok nem tárgyalták, mivel a kérelem
szeptember 21-én érkezett. Ismertette az előterjesztést.
Vezér Ákos: Jelezte, hogy a határozati javaslat a rendelettel ellentétes.
Czompó István: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
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A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
296/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő,
Pusztaszabolcs, Adonyi út 51. sz. alatti lakást, a hozzá tartozó földterülettel együtt Grósz Tibor
részére, az Országos Mentőszolgálat Pusztaszabolcsi Mentőállomásán fennálló munkaviszonya
idejére, de legfeljebb 10 év időtartamra bérbeadja azzal a feltétellel, hogy az épület átalakítására,
felújítására vonatkozó sikeres önkormányzati pályázat, vagy bármely más – a Képviselő-testület erre
irányuló döntése szerinti – önkormányzati igény esetén, a bérlakásból 30 napon belül kiköltöznek.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérlővel kösse meg a szerződést.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 20. pontja
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2012.
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Ismertette az előterjesztést. Az előterjesztés a pályázat kiírásáról szól.
Csányi Kálmán: Véleménye szerint támogatni kell a pályázathoz való csatlakozást. Információi szerint
a Megyei Önkormányzat korábbi szerepe át fog alakulni, valószínűleg nem azzal a rendszerrel fog a
támogatás működni, mint korábban.
Czompó István: Elmondta, hogy korábban rangsorolni kellett a pályázatokat, és a Megyei
Önkormányzat, illetve az állam is kiegészítette az önkormányzati támogatást. Feltételezhetően a
támogatási rendszer változása miatt került a szokásosnál később az önkormányzatokhoz a csatlakozási
lehetőség. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
297/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához, mely célra 2012.
évben 400.000,- Ft-os előirányzatot tervez be.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az "A" és "B" típusú pályázatok kiírására legkésőbb 2011.
október 17-ig.
A Képviselő-testület a pályázati kiírást az előterjesztés szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. október 14.
Felelős: Czompó István polgármester

Vezér Ákos: Elmondta, hogy telefonon beszéltek az Alapkezelővel, annyi változás van a korábbi
évekhez képest, hogy közvetlenül interneten kell rögzíteni az adatokat, az önkormányzati döntést
követően, és egyből az Alapkezelőnek megküldeni. Korábban a Megyei önkormányzatnak kellett
megküldeni a pályázatokat – aki néhány pályázatot kiegészítő támogatásban részesített – és a Megyei
Önkormányzat küldte tovább a támogatáskezelő szervezetnek, idén az önkormányzat közvetlenül az
Alapkezelőnek küldi meg. Így csak az állami plusztámogatás biztos.
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Napirend 21. pontja
Gimnáziumi radiátorok cseréje
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Ismertette az előterjesztést.
Csányi Kálmán: A problémát a múlthéten észlelték, beszélt a polgármester úrral, e héten keddre
sikerült árajánlatokat összeszedni. Megkérdezte, hogy a középiskolának kell megrendelni a
munkálatokat, vagy az önkormányzatnak. Elmondta, hogy a határozati javaslatról nem kíván szavazni.
Czompó István: Elmondta, hogy az önkormányzat nevére kell a munkálatokat megrendelni.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással (Csányi Kálmán képviselő nem
szavazott) az alábbi határozatot hozta:
298/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szabolcs Vezér
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 16-20.)
tornatermében lévő meghibásodott radiátor cseréjét Hajzer Zsolt vállalkozóval (2490. Pusztaszabolcs,
Mátyás király u. 7/1.) végezteti el, árajánlata alapján bruttó 81.125 Ft összegben. A javítási költség
fedezete a biztosító által megtérített kártérítés összege. Amennyiben a Biztosító a kárigényünket nem
érvényesíti, úgy a javítási költség fedezete az általános tartalék.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a javítási munkát a vállalkozótól 81.125 Ft
összegben rendelje meg.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

A Képviselő-testület ülése 18.30 órakor – a 21. napirendi pontok tárgyalásának idejére – zárt üléssel
folytatódott.

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

K. m. f.

Czompó István
polgármester

Vezér Ákos
jegyző

Czöndör Mihály

Csányi Kálmán
jegyzőkönyv-hitelesítők

