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Jegyzőkönyv 
 
 

Készült Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2011. december 22-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, Csiki Szilárd, Kátai György, Paál Huba, Szajkó János, Tüke László – 

képviselők 

Meghívottak: Szotyori-Nagy Istvánné  aljegyző 
 Wasserné Ősi Márta Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője 
 Kocsis József Intézményvezető, József Attila Közös Igazgatású 

Általános Iskola és Óvoda 
 Bóna János Bóna Haus Kft. képviselője 
 Dr. Egyed Péter háziorvos 
 Dr. Juhász Judit háziorvos 
 Kollár József  igazgató, DRV ZRt. 
 Máté G. Péter Emgépé Kft. képviselője 
 Bognárné Tomasek Edina Styx Kegyelet Kft. 
 Tomasek Sándorné Styx Kegyelet Kft. 
 Kiss Kornélia  közművelődés-szervező 
 Ekker László közterület-felügyelő 
 Sterné Kenyér Mariann jegyzőkönyvvezető 
 
 
Czompó István: Köszöntötte a megjelenteket, az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, mivel 9 képviselőből 8 fő megjelent, Csányi Kálmán képviselő távolmaradását jelezte. 
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Csiki Szilárd és Kátai György képviselőket. 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
369/2011. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Csiki Szilárd és Kátai György 
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Czompó István: Ismertette napirend-tervezetét. Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy az 
önkormányzat a KDOP-3.1.1/C pályázatot nyújtott be a Könyvtár és Művelődési Ház felújítására, 
amin az önkormányzat nyert, így 7 évig nem pályázhat az önkormányzat ezen a pályázaton. Jelenleg 
várnak a pályázatot kiíró KDRFÜ írásos megerősítésére, arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat 
nem pályázhat. Így javasolta, hogy a meghívóban szereplő 16. napirendi pontot, a „Pályázat 
benyújtása játszótér építésére” című előterjesztést ne vegyék fel a mai ülés napirendjei közé. Javasolta, 
hogy 16. napirendi pontként az „Önkormányzati tulajdonú gépjármű javítása”, 17. napirendi pontként 
a „Javaslat ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlésére”, 18. napirend pontként „A 2012. évi iskolatej 
program”, 19. napirendi pontként az „Intézkedési terv a belső ellenőrzési jelentésben feltárt hibák és 
hiányosságok megszüntetésére”, 20. napirendi pontként a „Nem dohányzók védelmét szolgáló helyi 
szabályozás lehetőségéről” című előterjesztést tárgyalják. Így a „Polgármester szabadságának 
jóváhagyása”, illetve a zárt ülés napi rendi pontja 21-22. napirendi pontra változik. Szavazásra 
bocsátotta napirend-tervezetét. 
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A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
370/2011. (XIII. 22.) 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 

Víz- és szennyvízdíj megállapítása  
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 2. pontja 
Javaslat önkormányzati ingatlan értékesítésére  
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 3. pontja 
Dr. Egyed Péter háziorvos levele 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 4. pontja 
Részletfizetési kérelem 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 5. pontja 
Az oktatási intézmény létszámnövelési kérelme 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 6. pontja 
Az oktatási intézmény többletköltség igénye 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 7. pontja 
Az oktatási intézmény óvónői létszámnövelési kérelme 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 8. pontja 
Szabolcs Magazin műsor készítése 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 9. pontja 
Temető bővítése 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 10. pontja 
A Képviselő-testület 2012. első félévi munkaterve 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 11. pontja 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2011. évi 
költségvetési rendeletének módosítása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 12. pontja 
A 2010-2011. évre vonatkozó pénzügyi elszámolás 
az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulással 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 13. pontja 
Kiemelt célok megállapítása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester  

Napirend 14. pontja 
A rendőrség mobiltelefon használata 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 15. pontja 
Állati eredetű hulladék ártalmatlanítása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 16. pontja 
Önkormányzati tulajdonú gépjármű javítása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 
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Napirend 17. pontja 

Javaslat ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlésére 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 18. pontja 
A 2012. évi iskolatej program 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 19. pontja 
Intézkedési terv a belső ellenőrzési jelentésben 
feltárt hibák és hiányosságok megszüntetésére 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 20. pontja 
Nem dohányzók védelmét szolgáló helyi szabályozás lehetőségéről  
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

Napirend 21. pontja 
Polgármester szabadságának jóváhagyása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 

Zárt ülés 
Napirend 22. pontja 

Védőnő munkaviszonyával kapcsolatos kérelme 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Tájékoztató a két ülés közti eseményekről 
 
Czompó István: Elmondta, hogy november 25-én „Nők a szülés után” című előadás volt a Napraforgó 
Klub szervezésében, 29-én került sor a Középiskolában a TÁMOP 3.4.3 Iskolai tehetséggondozó 
pályázat projektzárójára. December 5-én elhelyezésre került a régóta várt szelektív gyűjtősziget 3db 
konténere a Jókai és Szent István utca kereszteződésénél, illetve a középiskola elé egy újabb PET 
palack gyűjtő edényzet lett kihelyezve. A Jókai utcai konténereket átmenetileg egy vasoszlophoz 
rögzítették lánccal és lakattal, mivel a szél feldöntötte a konténereket. 6-án volt a játszótér pályázattal 
kapcsolatos egyeztetés a Projektmenedzsment Irodával, ami a jelenlegi információk szerint felesleges 
volt. Ezen a napon volt a képviselő-testület rendkívüli ülése. 7-én felkereste Simon János a Szabolcs 
Magazin jövőbeli szerkesztésével kapcsolatosan. 8-án a „VULCANO” nevű cég az intézmények 
napkollektor és hőszivattyúval történő fűtési lehetőségéről készített egy kimutatást. 9-én volt 
szalagavató a Szabolcs Vezér Gimnáziumban, 12-én volt a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság ülése 13-
án volt az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság, a Szociális és Egészségügyi Bizottság illetve a 
Településfejlesztési Bizottság ülése. Ezen a napon volt – sajnálatos módon feleslegesen – 3 alapítvány 
és az egyházközség részvételével a játszótér pályázathoz kapcsolódó szoftintézkedések 
megbeszélése.14-én volt a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási ülése, illetve 
a KDV ZRt. közgyűlése, amelyen Szőke Erzsébet alpolgármester vett részt. Ezen a napon DRV ZRT. 
igazgatójával és főmérnökével megbeszélés volt az esetleges regionális szennyvíztisztító telep 
megvalósításának lehetőségéről. A felvázolt konstrukció Pusztaszabolcs számára kedvező lenne, 
megvalósulásához több település döntése szükséges. 20-án volt a Manóvár Óvoda karácsonyi 
ünnepsége. 21-én a Zsiráf Óvoda karácsonyi ünnepsége elmaradt a gyerekek nagyszámú 
megbetegedése miatt. Ezen a napon volt még a szokásos karácsonyi ünnepség az Időskorúak 
Klubjában, az általános iskolában. Ezen a napon megérkezett a kisbusz javítására vonatkozó ajánlat, 
illetve kistérségi társulási ülés volt, melyen Szőke Erzsébet alpolgármester vett részt. 21-én este volt a 
„Városi karácsony” a Művelődési Házban. Megjegyezte, hogy véleménye szerint a jövőben szélesebb 
kört érdeklő műsort lenne szerencsés szervezni a városi karácsonyi ünnepen. Szimpatikus volt, hogy a 
műsor a szeretetről szólt, de véleménye szerint a hittérítés nem igazán fér bele egy városi karácsonyi 
ünnepségbe, illetve véleménye szerint a perselyezés volt a rendezvény negatív csúcsa, mert egy 
ingyenes városi karácsonyi műsort hirdettek a településen, nem pedig szentmisét. Elmondta még, hogy 
a mai napon csőtörés volt Cikolán, amit a DRV ZRt szakemberei megoldottak. Tájékoztatta a 
testületet arról, hogy az uszodai perrel kapcsolatos „Idéző végzés” kiosztásra került. A másodfokú 
ítéletet az interneten anonimizálva közzé kell tenni, de ehhez hozzá kell járulni a képviselő-
testületnek. Nem érti miért szükséges döntést hozni arról, hogy az önkormányzat hozzájárul a 
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közzétételhez, ha törvény szerint közzé kell tenni az ítéletet név és cím nélkül. Javasolta, hozzanak 
döntést arról, hogy Pusztaszabolcs Város Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy közzétegyék az 
ítéletet.  
 
Kátai György: Értelmezése szerint a törvény arról szól, hogy anonim módon kell az ítéletet 
közzétenni, de amennyiben a felek hozzájárulnak, abban az esetben nem anonim módon, hanem 
adatokkal együtt hozzák nyilvánosságra.  
 
Czompó István: Feltételezhetően így van, de kérte hozzanak határozatot arról, hogy névvel együtt 
tegyék közzé az ítéletet. Szavazásra bocsátotta javaslatát. 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
371/2011. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Fővárosi Ítélőtábla 
5.Pf.22.195/2011/2 számú másodfokú bírósági tárgyalásán hozott ítéletét az elektronikus 
információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 18.§-ban felsorolt adatok törlése nélkül, név és 
lakcím kivételével, teljes terjedelemmel az interneten közzétegye. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Czompó István: Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a munkatervben szerepel a „Javaslat 
Fejér Megye Díszpolgára kitüntető cím és egyéb kitüntető címek adományozására” című előterjesztés, 
de a Megyétől javaslatkérő levél eddig nem érkezett, mert a megyei rendelet átdolgozás alatt van, ezért 
nem szerepel a mai ülésen ez a napirend. Korábban a javaslatokat január 15-ig kellett felterjeszteni, ha 
időközben megérkezik a javaslatkérő levél, és a határidő úgy alakul, akkor szükséges lesz a képviselő-
testület rendkívüli ülését összehívni. Kérte a két ülés közti tájékoztató elfogadását. 
 
Czöndör Mihály: Sajnálatos módon a nagyszámú megbetegedés miatt elmaradt a karácsonyi ünnep a 
Zsiráf Óvodában, de nem maradt el a hagyományos Lucázás az óvodában, ami nagyon jól sikerült 
ezúton is gratulált a szervezőknek. 
 
Paál Huba: Megdöbbentette az az információ, ami ellehetetleníti a település játszótér pályázatát. 
Megkérdezte, hogy honnan származik az információ és a Művelődés Ház felújítására benyújtott 
pályázat pályázati feltételei között szerepelt-e, hogy hasonló kulturális pályázatra az önkormányzat 7 
évig nem pályázhat. Nem tetszését fejezte ki a feltétellel kapcsolatban. 
 
Czompó István: Nem emlékszik arra, hogy ez a feltétel szerepelt-e a Művelődési pályázat 
benyújtásakor. A pályázati kiírás feltételei között szerepelt, hogy aki ebben a konstrukcióban már 
pályázott, az nem jogosult a jelenlegi pályázat benyújtására.  
 
Tüke László: Örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a Vertikál ZRt. a vállalt időpontig elhelyezte 
a szelektív hulladékot gyűjtő edényzeteket. Polgármester úr említette, hogy a konténerek lánccal 
vannak rögzítve, hogy a szél ne borítsa fel azokat. Bizottsági ülésen felmerült, ha az időjárás engedi, 
akkor kulturáltabb módon, betonalapzattal kell ellátni a konténerek helyét. Véleménye szerint 
tavasszal vissza lehet erre térni. Megdöbbentette a pályázattal kapcsolatos információ. A pályázat a 
civil szervezeteknek, illetve az egyházközségnek is innovatív segítséget jelentett volna. Véleménye 
szerint az önkormányzat jó eséllyel pályázhatott volna, illúziói nincsenek, a pályázati feltételeket a 
kiíró úgy változtatja, ahogy akarja. Megemlítette az Egyházközség ólomüveg pályázatát. Nem 
tetszését fejezte ki a pályázattal kapcsolatban. Véleménye szerint figyelni kell, és ki kell használni a 
további pályázati lehetőségeket, mert az önkormányzatnak nincs más lehetősége fejleszteni. 
 
Czompó István: A pályázat kb. 2 millió Forint lehetőséget biztosított a civil szervezeteknek, de jobban 
bántja, hogy a 31 millió Ft-os játszótér használatától esnek el a pusztaszabolcsi gyerekek.  
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Kátai György: Megkérdezte, hogy a feltétel uniós előírás, vagy a Regionális Fejlesztési Tanács 
előírása, hogy 7 évig nem pályázhat az, aki már nyert pályázatot hasonló konstrukcióban. Utána kell 
járni, hogy van-e esetleg kivétel, illetve, ha nem merítik ki a kerete a pályázók, van-e lehetőség 
pályázni. Meg lehet próbálkozni a méltányossággal.  
 
Czompó István: Véleménye szerint, nem lehet méltányosságra hivatkozva pályázni, habár a könyvtár 
és művelődési ház felújítása illetve egy játszótér építése elég messze vannak egymástól. Szavazásra 
bocsátotta a két ülés közti tájékoztató elfogadását. 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
372/2011. (XII. 22.) 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: Többen jelezték, hogy az árokrendszer szakaszai a település több helyén kritikus 
állapotban vannak. Tudja, hogy többeknek lettek felszólítások kiküldve, legyenek az illetők 
szabálysértési eljárás alá vonva és legyen velük megfizettetve az árkok kitakarítása. Vannak 
szakaszok, ahol 15-20 cm-rel magasabb az árok alja, mint korábban volt. Kérte, hogy a közterület-
felügyelő intézkedjen.  
 
Czöndör Mihály: Elmondta, hogy egy Dózsa György úti lakos az udvarán lévő fenyőfát felajánlotta a 
templom karácsonyi díszítéséhez. A fenyőfa belenőtt a légvezetékekbe, illetve veszélyeztette a 
szomszédos ház tetejét is. Az egyházközség az Önkéntes Tűzoltóegyesületet bízta meg a fa 
kivágásával. A telkek nagyon szűkek, szkeptikus volt azzal kapcsolatban, hogy ki tudják-e a fát 
dönteni. Élmény volt számára látni azt a hozzáértést, ahogy a helyi tűzoltóegyesület tagjai dolgoztak. 
Büszke arra, hogy a településnek olyan civil szervezete van, akik bajban és egyéb esetekben is a 
lakosság rendelkezésére állnak. Megemlítette, hogy nem hivatalos információi szerint január 15-étől a 
Tanuszodát az állam átveszi. Megkérdezte, hogy a polgármester úr erről értesült-e, és ez mit jelent a 
településnek. Elmondta még, hogy a múlt hónapban tárgyalták a 2012. évi költségvetési koncepciót, a 
Településfejlesztési Bizottság javasolta, hogy az IKSZT pályázat megvalósítása szerepeljen a 
koncepcióban, melyet a képviselő-testület elutasított. Amennyiben az önkormányzat nem kívánja 
megvalósítani az IKSZT pályázatot 2012-ben, akkor véleménye szerint az önkormányzat adja vissza a 
közel 40 millió Ft elnyert pénzt, hogy olyan település, aki 2-3 évvel ezelőtt elesett a pályázattól, az 
most megkaphassa.  
 
Czompó István: Szajkó János képviselő árokkal kapcsolatos felvetésével kapcsolatban kérte, hogy 
pontosítsa, mely árok szakaszokra gondolt, mivel a településen közel 76 km árok van.  
 
Szajkó János: Szilágyi és Széchenyi utcák. 
 
Czompó István: Kérte Ekker László közterület-felügyelőt, hogy intézkedjen. Egyetértett Czöndör 
Mihály képviselő által elmondottakkal, többször látta már ő is az Önkéntes Tűzoltóegyesületet munka 
közben. Véleménye szerint is büszke lehet a település az Egyesületre. Nem véletlenül mondta 
korábban azt, hogy csak azzal a feltétellel tudja támogatni a hivatásos tűzoltóőrs telepítését, ha az 
Önkéntes Tűzoltóegyesület továbbra is maradhat a Tűzoltószertárban. Tanuszodával kapcsolatban 
nincsenek információik. Nem gondolná, hogy az állam januártól átvenné az uszodát, korábban is arról 
folytak a tárgyalások, hogy a kivitelezőt megegyezés szerint kifizeti az állam, és a működtetés 
megmarad Iváncsa, illetve a Kistérség településeinek. Az IKSZT megvalósítását nem szavazta meg a 
testület, viszont pénzt nem kell visszaadni, mivel ez a pénz nincs az önkormányzatnál, az IKSZT 
címről lehet lemondani. Lezárta a Kérdések, interpellációk napirend tárgyalását. 
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Napirend 1. pontja 

Víz- és szennyvízdíj megállapítása  
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
Czompó István: Köszöntötte Kollár Józsefet, a DRV ZRt igazgatóját. Kinevezéséhez gratulált. Az 
előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, a Településfejlesztési Bizottság és az Oktatási, 
Közművelődési és Sport Bizottság tárgyalta és azzal a módosítással javasolták elfogadni, hogy az 
eszközhasználati díj a víz esetében a 35 Ft/m3-ről 37 Ft/m3-re, a szennyvíz esetében a 90 Ft/m3-ről 93 
Ft/m3-re változzon. Tájékoztatta a testületet arról, hogy a vízterhelési díj 2012. évben 12,15 Ft/ m3 

+ÁFA. Ez a 2011. évi díj negyede. A Településfejlesztési Bizottság javasolta még, hogy a DRV ZRt. 
2012. évre, és azt követően folyamatosan minden évben, készítsen karbantartási ütemtervet – amivel 
egyetértett – illetve  az eszközhasználati díjból képezzen karbantartási tartalékot. Véleménye szerint 
ne a DRV képezzen tartalékot. 2001. óta az eszközhasználati díj külön számlán van az 
önkormányzatnál, és amire a képviselő-testület döntést hoz, arra lehet azt felhasználni, így ezt a 
javaslatot nem tudja támogatni. 
 
Czöndör Mihály: A karbantartási ütemtervet azért javasolták, mert az elmúlt időszakban gyakran 
találkoztak felújítással, karbantartásra nem emlékszik. Sokszor jött megkeresés, hogy szivattyút kell 
felújítani, ami meglehetősen sok pénzbe kerül, úgy gondolja, hogy ha időszakos karbantartást – 
üzemórát figyelembe véve – végeznek, akkor nem kellene a drága felújításokat elvégezni, hanem az 
olcsóbb karbantartással, akár hosszabb ideig is lehetne egy-egy berendezést használni.  
 
Tüke László: Véleménye szerint a DRV ZRt. úgy gondolja, hogy az az összeg, amit a szennyvíz-
hálózat felújítására elkülönít az önkormányzat, azt minden áron el kell költeni. Így az elkülönített 
összeg teljes egészében felhasználásra kerül. Véleménye szerint a rendszer nem átlátható, a bizottság 
korábban javasolta, hogy az önkormányzat alkalmazzon műszaki ellenőrt, aki az ellenőrzi, hogy 
szükséges-e az a munka, illetve, hogy a munkát elvégezték-e. Tudja, hogy ennek vannak racionális 
akadályai, de véleménye szerint a későbbikekben visszatérhetnek a témára, mert úgy gondolja komoly 
összegek folynak ki az önkormányzat számlájáról. Egyetértett a polgármester úr véleményével, hogy a 
bizottság javaslatának második fele nem kell. Azt a részt visszavonta.  
 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
373/2011. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi ivóvíz szolgáltatás díjának 
megállapításáról szóló rendelet-tervezet szövegét az alábbi módosítással elfogadja. 

− 3. §-ában meghatározott eszközhasználati díj „37,- Ft/m3 + ÁFA” –ra változzon. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: 
 
19/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi ivóvíz szolgáltatás díjának 
megállapításáról szóló rendeletét megalkotja. 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: 
 
374/2011. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi szennyvízszolgáltatás díjának 
megállapításáról szóló rendelet-tervezet szövegét az alábbi módosítással elfogadja. 

− 3. §-ában meghatározott eszközhasználati díj „93,- Ft/m3 + ÁFA” –ra változzon. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
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A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: 
 
20/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi szennyvízszolgáltatás díjának 
megállapításáról szóló rendeletét megalkotja. 
 
Czompó István: Szavazásra bocsátotta a Településfejlesztési Bizottság javaslatát. 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: 
 
375/2011. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a DRV ZRt.-t (8600 Siófok, 
Tanácsház u. 7.), hogy 2012. évre, és azt követően folyamatosan minden évben, készítsen 
karbantartási ütemtervet, és félévente tájékoztassa az önkormányzatot az elvégzett munkákról. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Napirend 2. pontja 

Javaslat önkormányzati ingatlan értékesítésére  
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
Czompó István: Köszöntötte Bóna Jánost, a Bóna-Haus Kft. képviselőjét. Az előterjesztést a Pénzügyi 
és Igazgatási Bizottság, a Településfejlesztési Bizottság és az Oktatási, Közművelődési és Sport 
Bizottság tárgyalta, mindegyik bizottság javasolta mindkét határozati javaslat elfogadását.  
 
Tüke László: Elmondta, hogy örül a szerződésnek, a vevő azzal, hogy felújítja az épületet, széppé teszi 
a belvárost, amihez sok sikert kívánt. 
 
Csiki Szilárd: Az adásvételi szerződés-tervezetben történt egy elírás: az első oldal második pontjának 
második francia bekezdésében: 1 300.000,- Ft, azaz egymillió-háromszázötvenezer Ft. 
 
Czompó István: Köszöni az észrevételt, javítják 1.350.000,-Ft-ra. 
 
Paál Huba: Ritkán látni azt, hogy van egy kis foglaló, azt követően egy kis előleg a vételárból, és a 
legvégén a nagyobb összeg megfizetése jelenik meg. Véleménye szerint ez akkor nem rizikós, ha nagy 
biztonsággal lehet azt tudni – mert gondolja nem csak saját tőkéből fogják finanszírozni a felújítást, 
hanem valamilyen kölcsönből – hogy biztosított a hátralévő vételár. Megkérdezte, hogy a 
beruházásnak – ami sokkal többe kerül, mint a vételár, becslése szerint közel 100 millió Ft – van-e 
fedezete. 
 
Czompó István: Véleménye szerint nem kell azt megválaszolni, hogy saját tőkéből, vagy kölcsönből 
fogja Bóna úr a beruházást megvalósítani. Elmondta, hogy a szerződésben nem véletlenül szerepel 
foglaló, ha valami oknál fogva félbe marad a beruházás, akkor a foglaló marad az önkormányzatnak. 
Bóna úr szóban ígéretet tett arra, hogy a szobor környékét is térkövezni fogja. 
 
Kátai György: Elmondta, hogy ha Csiki Szilárd képviselő által jelzett elírást úgy javítják, hogy a 
számot írják át 1.350.000,- Ft-ra, akkor a végösszeg nem fog egyezni. 
 
Czompó István: Köszöni az észrevételt, a szöveges részt javítják egymillió-háromszázezer Ft-ra. 
 
Bóna János, a Bóna-Haus Kft képviselője: Tervei szerint három ütembe újítja fel az épületet, először a 
homlokzat elkészítése, majd az üzletkialakítás, végül a lakások kialakítása, mely számításai szerint 2 
évig fog tartani. Amint elküldi a foglalót, és birokba kapja az épületet, azonnal nekilát a 
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munkálatoknak, az ő érdeke is az, hogy minél előbb készen legyen a beruházás, minél előbb el tudja 
adni a lakásokat.  
 
Czompó István: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatait. 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
376/2011. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő, 
pusztaszabolcsi 702/33. hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos 27/2011. (I.27.) Kt. számú, 
valamint a 64/2011. (II.24.) Kt. számú határozatokat – a Venice Projekt Kft-vel (2490 Pusztaszabolcs, 
Május 1. u. 23/1., képviseli: Jánosa Gábor) történő megegyezés elmaradása miatt – visszavonja. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Venice Projekt Kft. 
képviselőjét. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
377/2011. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő 
pusztaszabolcsi 702/33. hrsz-ú, 899 m2 alapterületű, munkásszálló megjelölésű ingatlant 13.600.000,- 
Ft áron értékesíti a Bóna Haus Kft. (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 46/1., képviseli: Bónáné Kónya 
Brigitta Márta) részére, társasházi lakások és üzletek kialakítása céljából. 
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. § (1) bekezdés e) pontja értelmében az 
általános forgalmi adót a vevő fizeti meg, a fordított adózás szabálya szerint. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előterjesztés melléklete szerinti szerződés 
tervezetet aláírja. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2012. január 15. 
 
 
Napirend 3. pontja 

Dr. Egyed Péter háziorvos levele 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
Czompó István: Köszöntötte dr. Egyed Péter háziorvost. Elmondta, hogy az előterjesztést a Pénzügyi 
és Igazgatási Bizottság az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság illetve a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság tárgyalta. A témával a képviselő-testület december 6-i rendkívüli ülésén is 
foglalkoztak. Elmondta, hogy az OALI-val a szerződést dr. Egyed Péter által írt rendelési idők alapján 
kötötték meg, ami a bizottsági ülésekre készült módosítás az az újabb változat. Bizottsági üléseken a 
doktor úr elmondta az érveket, hogy miért jobb az, hogy naponként változtatják a rendelést, amit el tud 
fogadni. A rendelési idők a 2. számú határozati javaslat szerint alakulnának 2012. áprilisától. De ehhez 
nem elegendő az Ander doktornő által aláírt levél, a doktornőnek kérni kell az önkormányzattól a 
szerződés módosítását, illetve az OALI-nak is kell kérni a szerződés módosítást, mivel az 
önkormányzatnak dr. Egyed Péterrel nincs szerződése.   
 
Tüke László: Megkérdezte dr. Egyed Pétertől, hogy a rendelési idők változtatása megoldást jelent-e 
azokra a problémákra, amiket az előző levelében részletezett, vagy ez attól teljesen független. 
Korábban abban is gondolkodtak, hogy esetlegesen meg lehet emelni a doktornő, vagy a doktor úr 
rendelései közötti időket. 
 
Dr. Egyed Péter: A probléma egy teljesen más problematikakör. Próbálta minél előbb beadni a 
rendelési idők változtatást, hogy a szerződésmódosítások könnyebben menjenek. A két körzetben 
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ellátott betegek száma nem ugyanannyi, folyamatos probléma az, hogy sok beteg abban a műszakban 
dolgozik, ahogyan ő rendel, és így nem tudnak kontrolra visszajönni. Az adminisztráció, és rendelési 
idők miatt kérte a másik helyiség kialakítását, nem gondolja, hogy ezzel azt a problémát megoldották 
volna.  
 
Czompó István: Kérte, hogy minden hónapban a Hivatalba küldjék el a négy háziorvos által aláírt, 
hétköznapi, reggel 7 és délután 4 óra közötti ügyeleti rendet. Elmondta még, hogy a januári ülésre 
készül egy költségbecslés a rendelőben történő átalakításokról, hogy el tudják dönteni, hogy a rendelő 
átalakítását a képviselő-testület fel tudja-e vállalni a 2012. évi költségvetési évben. Szavazásra 
bocsátotta az előterjesztés 2. határozati javaslatát. 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
378/2011. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte dr. Egyed Péter a III. sz. felnőtt 
háziorvosi körzet helyettesítő háziorvosának e-mailjét, melyben a rendelési idők változtatását kéri. A 
rendelési idők változtatásával a képviselő-testület egyetért az alábbiak szerint: 

 
- A II. számú háziorvosi körzet, dr. Ander Klára (Cili Bt.) jelenlegi rendelési ideje:  

 páros hét: 13:00-17:00 
 páratlan hét: 08:00-12:00 
 

- 2012. április 1-jétől dr. Ander Klára (Cili Bt.) rendelési ideje az alábbiakra változik: 
 hétfő: 08:00-12:00 
 kedd:  13:00-17:00 
 szerda: 08:00-12:00 
 csütörtök: 13:00-17:00 
 péntek páros hét  13:00-17:00 
           páratlan hét:  08:00-12:00 
 

 
- A III. számú háziorvosi körzet, jelenleg Imhotep Kft. rendelési ideje, illetve 
  2012. február 1-jétől kinevezett háziorvos rendelési ideje: 

 páros hét:  08:00-12:00 
 páratlan hét: 13:00-17:00 

 
- 2012. április 1-jétől a kinevezett háziorvos rendelési ideje az alábbiakra változik: 

 hétfő:  13:00-17:00 
 kedd:  08:00-12:00 
 szerda:  13:00-17:00 
 csütörtök: 08:00-12:00 
 péntek páros hét  08:00-12:00 
            páratlan hét: 13:00-17:00 
 

A képviselő-testület felkéri dr. Ander Klára háziorvost, illetve az Országos Alapellátási Intézetet, 
(melyen keresztül dr. Egyed Péter indítványozza), hogy keressék meg az önkormányzatot a 
feladatellátási szerződés módosítási igényükkel. 
Javasolt ennek körében végiggondolni azt is, hogy az adott rendelési időket jobban elkülönítsék a 
rendelő könnyebb használhatósága érdekében. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2012. január 31. 
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Napirend 4. pontja 

Részletfizetési kérelem 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
Czompó István: Köszöntötte Csordásné dr. Juhász Judit háziorvost. Elmondta, hogy az előterjesztés a 
keddi bizottsági ülésre készült el, így a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság kivételével mindegyik 
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: 
 
379/2011. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Juhász és Társa Szolgáltató 
Bt. (Pusztaszabolcs, Adonyi út 51.) közüzemi költségek vonatkozásában a VKK344/11 számú számla 
kiegyenlítésére 50.877 Ft összegben 6 havi részletfizetést engedélyez azzal, hogy a továbbiakban az  
esedékes díjakat a számlák alapján havonta fizeti. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Napirend 5. pontja 

Az oktatási intézmény létszámnövelési kérelme 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és az Oktatási, 
Közművelődési és Sport Bizottság tárgyalta, információi szerint elég részletesen.  
 
Tüke László: Az általa elmondottak mind a három oktatási intézménnyel kapcsolatos előterjesztésre 
vonatkoznak. Érti a polgármester úr előterjesztését, az érveit is érti, mégis ellentétesen fog állást 
foglalni, mert véleménye szerint nem terhelné meg annyira a település költségvetését, viszont mind a 
három döntés nagy segítség lenne az oktatási intézménynek. Illetve az a néhány ember, aki megkapná 
a várakozási idő csökkentését, azok számára ez nagy megtiszteltetés volna, és véleménye szerint ez 
sem terhelné meg annyira a költségvetést, már csak azért sem, mert az állam az iskolákat vissza fogja 
venni, az iskolákban dolgozók bérét az állam fogja fizetni. Véleménye szerint támogatni lehetne az 
oktatatási intézmény kéréseit. 
 
Czompó István: Elmondta, hogy maximálisan megérti Tüke László képviselő helyzetét. 1990-1998-ig 
ugyanebben a helyzetben volt, igazgató-helyettesként és képviselőként. Szavazásra bocsátotta az 
előterjesztés határozati javaslatát. 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
380/2011. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a József Attila Közös Igazgatású 
Általános Iskola és Óvoda intézményvezetőjének, Kocsis Józsefnek 2011. december 6-án írott levelét, 
melyben a dolgozói létszám további növelését kéri ismételten a 0,5 fő rendszergazdai álláshelyre, 
azonban a pénzügyi lehetőségek és a várható fenntartói változás ismeretében azt nem tudja biztosítani. 
 
Felelős: Czompó István polgármester  
Határidő: azonnal 
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Napirend 6. pontja 

Az oktatási intézmény többletköltség igénye 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és az Oktatási, 
Közművelődési és Sport Bizottság tárgyalta. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati 
javaslatát.  
 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
381/2011. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a József Attila Közös Igazgatású 
Általános Iskola és Óvoda intézményvezetőjének, Kocsis Józsefnek 2011. december 6-án írott, a 
dolgozók magasabb bérjuttatására vonatkozó kérelmét, azonban a korlátozott pénzügyi lehetőségek, 
illetve az intézmény fenntartásának várható változására való tekintettel a 700 ezer Ft többletköltséget 
nem tudja felvállalni. 
 

Felelős: Czompó István polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 
Napirend 7. pontja 

Az oktatási intézmény óvónői létszámnövelési kérelme 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és az Oktatási, 
Közművelődési és Sport Bizottság tárgyalta. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati 
javaslatát.  
 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
382/2011. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a József Attila Közös Igazgatású 
Általános Iskola és Óvoda intézményvezetőjének, Kocsis Józsefnek 2011. december 6-án írott, az 
óvodai intézményegység óvónői álláshely növelési kérelmét, azonban a pénzügyi lehetőségek és az 
intézmény várható átszervezése (intézményegység kiválása és továbbra is önkormányzati 
fenntartásban maradása) egy teljesen új létszámszámítást kényszeríthet ki, melynek aktualitása esetén 
az óvónői létszámokat az önkormányzat felülvizsgálja. 
 

Felelős: Czompó István polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 
Napirend 8. pontja 

Szabolcs Magazin műsor készítése 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
Czompó István: Köszöntötte a napirendi ponthoz meghívott Máté G. Péter urat. Elmondta, hogy 
Simon János urat is meghívta, de nem jött el a képviselő-testületi ülésre. Elmondta, hogy az 
előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta. 
Ismertette az előterjesztést. A jelenlegi ajánlatok csak az internetes műsorra vonatkoznak, jelenleg 
nem tudja azt megmondani, hogy a Kábeltelevízió üzemeltetője a jövőben mennyiért vállalja a műsor 
leadását, úgy, ahogy jelenleg is megtekinthető a kábeltévén. Elmondta még, hogy a Kábeltelevízió 
előfizetőinek száma csökkent, viszont sokaknak nincs internet hozzáférésük, csak a kábeltelevízión 
keresztül tudják a Szabolcs Magazint megtekinteni. Ezért szól az első határozati javaslat arról, hogy 
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kellő információk ismeretében döntenek a műsor készítéséről. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés 1. 
számú határozati javaslatát. 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
383/2011. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem kíván megállapodást 
kötni a „Szabolcs Magazin” műsor készítésére vonatkozóan a jelenlegi információk alapján. A műsor 
készítésre vonatkozó ajánlatokat a későbbiekben újra tárgyalja, amennyiben megfelelő információk 
állnak rendelkezésre egy új megállapodás megkötéséhez.  
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Czompó István: Elmondta, hogy a döntés értelmében a januári testületi ülésen visszatérnek a témára. 
Kiegészítésül elmondta, hogy a határozatlan időre kötött megállapodást 2011. december 31-ével 
felmondja a Kábeltelevízióval. 
 
 
Napirend 9. pontja 

Temető bővítése 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
Czompó István: Köszöntötte a napirendi ponthoz meghívott Tomasek Sándornét és Bognárné 
Tomasek Edinát. Véleménye szerint kicsit későn történt a bejelentés, a településrendezési terv 
módosítása félévet is igénybe vehet. Elmondta még, hogy sor kerül a rendelet módosításra is, a 
sírhelyek közti távolságok kerülnek csökkentésre. A rendeletben – a törvény szerint – a sorok és 
sírhelyek közti távolság is meg lesz határozva, kérte a temetőt üzemeltető Styx Kft. képviselőit, hogy a 
szabályozás legyen betartva. Elmondta még, hogy a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság javasolta, hogy a 
STYX Kegyelet Kft mérje fel a temetőben a meg nem váltott sírhelyeket, illetve a temető-
nyilvántartásból határozzák meg, hogy hány olyan sírhely van, ahova újra temetés lehetséges. 
Elmondta még, hogy sajnálatos módon a temető nagyon gyorsan telik, aminek oka a magas halálozási 
számok, illetve az is az oka, hogy nagyok a sírhelyek közti távolságok. Elmondta még, hogy jelenleg 
az eladható hantos sírhelyek száma kevés, mindössze 25 darab, probléma akkor lesz, ha hat hónapon 
belül – míg a temető bővítése történik – kevés lesz ez a férőhely, akkor csak a sírhely megváltások 
kérdése jöhet szóba. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatait.  
 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
384/2011. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 0192. helyrajzi számú, 
külterületen lévő, üzemelő köztemetőt bővíti a szomszédos, jelenleg szántó besorolású, 0191/20. 
helyrajzi számú, 4474 m2 területű, 17 m széles, és a szintén szántó besorolású, 0191/36. helyrajzi 
számú, 8271 m2 területű, 29 m széles önkormányzati tulajdonú külterületi önkormányzati tulajdonú 
területek bevonásával.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a településrendezési terv módosítására és a 
talajvédelmi terv elkészítésére kérjen árajánlatokat, a jövő évi költségvetésbe a kiadásokat tervezze be, 
és a végrehajtást kezdje meg. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2012. december 31. 
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A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
385/2011. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztemető üzemeltetéséről szóló, többször 
módosított 12/1992. (V.1.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet tervezet szövegét 
elfogadja. 
 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: 
 
21/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztemető üzemeltetéséről szóló, többször 
módosított 12/1992. (V.1.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendeletét megalkotja. 
 
 
Czompó István: Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság határozatát. 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
386/2011. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a STYX Kegyelet Kft-t mérje fel a 
temetőben a meg nem váltott sírhelyeket, illetve a temető-nyilvántartásból határozzák meg, hogy hány 
olyan sírhely van, ahova újra temetés lehetséges. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Napirend 10. pontja 

A Képviselő-testület 2012. első félévi munkaterve 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
Czompó István: Az előterjesztést mind a négy bizottság tárgyalta. A Szociális és Egészségügyi 
Bizottság valamint a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság elfogadásra javasolta. A Településfejlesztési 
Bizottság javasolta, hogy a Képviselő-testület kérje fel a Polgármestert, egyeztessen a Polgári 
Egyesülettel a június 4-i, Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából tartott megemlékezésről. Az 
Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság javasolta, hogy a munkaterv különálló kiegészítéseként a 
jegyző tájékoztassa a Képviselő-testületet a közoktatás, illetve az önkormányzati törvény 
változásainak aktualitásáról, amely ne legyen konkrét időponthoz kötve. Véleménye szerint beírják a 
munkaterv legvégére. A Településfejlesztési Bizottság javaslatával kapcsolatban megkérdezte Tüke 
László elnök urat, hogy a a június 4-ével kapcsolatos egyeztetés arról szólna-e esetleg, hogy az 
önkormányzat adja át a Polgári Egyesületnek az ünnepség rendezének jogát, átadott feladatként? Erről 
szólna az egyeztetés, vagy másról? 
 
Tüke László: Ezt így nem gondolta át, hogy az önkormányzat mondjon le a rendezés jogáról, nem 
gondolná, hogy ezt kellene tenni. Úgy gondolja a polgármester úr és a Polgári Egyesület vezetőjének 
tárgyalásán eldőlhet, ez egy olyan kérdés amiben nem tud nyilatkozni. Amikor a javaslatot tette abból 
indult ki, hogy tavaly két ünnepség volt június 4-én. Szeretné, ha együtt ünnepelnének 2012. június 4-
én. Tavaly ő mint két rendezvényen részt vett. Ő valóban szeretné, ha együtt ünnepelnének, már csak 
azért is, mert június 4-ét az Országgyűlés a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította. Úgy gondolja, 
tavaly egy kicsit félresiklott ez a dolog, nem kíván felelősöket keresni, mert véleménye szerint nincs 
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értelme, de azért gondolta bevonni a Polgári Egyesületet, mert az országgyűlés fejében még meg sem 
fogant ez a dolog, amikor már évekkel korábban Trianoni megemlékezés volt Pusztaszabolcson, és 
elhelyezésre került a Tianoni emléktábla, amit alapvetően a Polgári Egyesületnek köszönhetnek. Az 
első önkormányzat által szervezett ünnepség tavaly volt, ami az Országgyűlés döntésének 
következménye volt. Ezen okból kifolyólag tette meg javaslatát. Polgármester úr által felett kérdésekre 
nem tud válaszolni, úgy gondolja, arról nem neki kell nyilatkozni. 
 
Czompó István: Elmondta, hogy nem véltelenül tette fel kérdését. Nem tette volna fe kérdését, ha 
Csányi Kálmán képviselő délelőtt nem keresi meg, hogy nem tud jönni a mai ülésre. És elmondta, 
hogy úgy gondolta, hogy az önkormányzat adja át a június 4-i megemlékezés szervezésének jogát a 
Polgári Egyesületnek. Elmondta, hogy ezt a kérést nem tudja támogatni, mert a június 4-i 
megemlékezés hivatalos önkormányzati ünnep. Ha ezt megtennék, akkor bármely más önkormányzati 
ünnep megszervezését is átadhatnák civil szervezetnek. Mindazzal együtt, hogy tény az, hogy 
korábban a Polgári Egyesület tartotta a megemlékezést – egy kivétel volt, mert az emléktáblát az 
önkormányzat készítette. Meglepődött a kérésen, ezért kérdezte meg Tüke László képviselőt, hogy 
erre vonatkozott-e javaslata. Továbbra sem tudja támogatni, hogy átadják a megemlékezés 
megrendezését – bár a testület dönthet másképp. Ha a vége az lesz, hogy a Polgári Egyesület továbbra 
is úgy gondolja, hogy nem kíván az önkormányzattal együtt ünnepelni, akkor azt tudomásul veszik. A 
megemlékezés időpontját sem véletlenül tették délutáni időpontra.  
 
Kátai György: Az új információ hozzászólását némileg módosítja. Tüke László képviselő által 
elmondottak számára nagyon szimpatikusak voltak, főleg, hogy a Nemzeti Összetartozás napjáról van 
szó, akkor valóban ünnepeljenek közösen, az volt a szándéka, hogy megkérdezi, hogy az eretnek 
gondolat, hogy esetleg az Egyesület keresse meg a Hivatalt? Egy állami ünnepről van szó, helyben az 
az államot az önkormányzat képviseli, az önkormányzat ezt az ünnepet ünnepei közé felvette. Úgy 
gondolja, ha van egy civil szervezet, aki együtt akar ünnepelni, akkor megkeresik az önkormányzatot. 
De így, az elhangzottak alapján egészen más megvilágításba kerül a dolog, így már érti, hogy miért a 
polgármester úrnak kellene megkeresni az egyesületet, és lemondani erről az ünnepről, és átadni a 
szervezést másoknak, amivel ő sem ért egyet.  
 
Szőke Erzsébet: 2011-ben szerettek volna közösen ünnepelni, megkeresett egy illetőt az 
elképzelésével – nagy előkészületeket tettek a közös ünneplésre – de arról informálták őket, hogy nem 
szeretnének közösen ünnepelni. Ezért maradt el a közös ünneplés. Sokat dolgoztak azon, hogy 
megvalósuljon a közös ünneplés, mégsem jött össze. 
 
Czompó István: Információi szerint az indok nem az volt, hogy nem akarnak együtt ünnepelni, hanem 
azért nem, mert ez a nap egy megemelékezés, ami nem arról szól, hogy mulatoznak. De véleménye 
szerint nem mulatozásról szólt volna az összejövetel, hanem egy közös főzésről. Ilyen összejövetelen 
korábban már részt vett azokkal a Honosítottakkal, akik Pusztaszabolcson élnek. Jó volt velük 
találkozni. Jelenleg 100 fölött van azoknak a száma, akik Pusztaszabolcson lettek magyar 
állampolgárok. Sajnálatát fejezte ki ezzel kapcsolatban, többször elmondta már, hogy jó lenne, ha az 
összetartozásról nem csak beszélnének, hanem valóban megvalósulna. Ezért köszönte meg külön Tüke 
Lászlónak, hogy egyedüliként mindkét rendezvényen részt vett. 
 
Szajkó János: Megdöbbentették az elhangzottak. Többször beszélgettek már erről, Csányi Kálmánal is 
beszélt erről. Eltelt már hosszú idő a választás óta, és ebbe kapaszkodni, az nem jó útra vezet. Arra 
kért minden képviselőt, hogy azt kell mutatniuk, hogy a városért vannak, közösen. A csákvári 
karácsonyi ünnepségen részt vett, ott mindenki együtt ünnepelt. Kérte nézzen mindenki körül, hogyan 
kell közösen, a közösséggel együtt végezni dolgokat. Véleménye szerint ez így nem mehet tovább. 
Azon csodákoznak, hogy bezzeg más településeken mit meg tudnak csinálni. Már a testület elkezdi az 
asztalnál húzni-vonni a témát. Véleménye szerint ez egy ünnep, közösen kell megcsinálni, arra kell 
törekedni, hogy minél többen ott legyenek, hogy lássák az emberek azt, hogy meg kell emlékezni. 
Véleménye szerint a szervezésben az önkormányzatnak részt kell venni. Csákváron közösen szervezik 
az ünnepeket a pedagógusok, óvónők aktivitása maximális, nem intézményen belüli ünneplés van, 
hanem a közösséggel együtt. Véleménye szerint Csányi Kálmánnak sem a polgármester úrhoz kellet 
volna mennie, hanem a Polgári Egyesületnek mondani azt, hogy ez nem helyes így. Ő korábban is 
megemlékezett az 56-os eseményekről, mert érintett volt, de még sem követeli, hogy az 56-os 
megemlékezést ő kívánja tartani. Nem gondolná, hogy így kellene, hanem kötelességük közösen 
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megemlékezni a történtekre. Elnézést kért, amiért kicsit indulatosabb volt, de úgy gondolja, hogy ez 
gusztustalan. 
 
Paál Huba: A bizottság kiegészítését mikor olvasta nagyon megörült, hogy valami új történik és az 
együttműködés irányába mozdul el a képviselő-testület, példát mutatva, hogy a lakosság együtt 
ünnepeljen. Trianon egy nemzet tragédiája, családja megszenvedője volt. Úgy gondolja, nem mindig 
mindent onnan kell nézni, hogy kinek milyen vallása van, ki melyik párthoz tartozik. Véleménye 
szerint nagyon szerencsétlen, ha ezekbe beleviszik a pártpolitikát, és nem azt nézik, hogy mi a célja, 
vagy mi annak a történelmi jelentősége, és azokról együtt akarnak megemlékezni. Legyen az 
bármilyan ünnep, augusztus 20., október 23., vagy a trianoni megemlékezés. Nem az elkülönülésnek 
és a szétválásnak kellene döntőnek lenni, hanem annak, amit Szajkó János képviselő is elmondott, 
hogy tudjanak őszintén, pártállástól, vallástól és eltérő világnézeti szemponttól függetlenül, együtt 
ünnepelni, azokon a nemzeti ünnepeken, amelyek valóban az egész nemzetet érintették. Mindenkinek 
más kötődései vannak, amiket tovább kell adni. Hogyan adják át a következő generációnak? Mindig 
elkülönülnek egymástól? Az lenne jó, ha valóban az együttműködés felé mennének.  
 
Kátai György: Egyetértett Szajkó János képviselő által elmondottakkal, egy dologban nem. Amikor 
valamit szervezett és kéréssel fordult a helyi pedagógusokhoz, mindig csak segítőkészséggel 
találkozott. Véleménye szerint azt kell eldönteniük, hogy eljutnak-e oda, hogy a város ünnepeljen, az 
adott ünnep eredeti funkciójának, céljának, magasztosságának megfelelően, vagy – és ebben minden 
politikai oldal, helyben is követett el hibát – politikai közösség építésére használják az ünnepeket. 
Mert ha ez tovább folytatódik, akkor valószínűleg úgy járnak, mint eddig. Ha megpróbálnak közöset 
találni az adott ünnepben, abban az esetben fognak tudni együtt ünnepelni; de ha az a cél, hogy 
másokat kirekesszenek, mert abban a politikai közösségbe nem illik bele és nem ünnepelnek vele, 
akkor rossz úton fognak járni. Kérte, találják meg a közös nevezőt, ünnepeljenek együtt, s egyik fél se 
használja politikai közösség építésére az ünnepeket. 
 
Tüke László: Úgy érzi, oda jutottak vissza, ahonnan elindult. Azt mondta, hogy 2011. évben a június 
4-i megemlékezés – mely napon kettő trianoni megemlékezés volt – szervezése félresiklott. Innen 
eljutottak oda, azon keresztül, hogy gusztustalanok, pártállás és vallás nélkül bizonyos emberek nem 
tudnak ünnepelni, hogy neki mondták ezeket a gondolatokat, de pont ő volt az, aki mindegyik ünnepen 
részt vett. Kátai György képviselőtől pedig Szajkó János képviselő megkapta az egyetértést. Nem érti, 
hogy az elhangzottakat miért neki címezték. Ő azt gondolja, hogy közösen kell ünnepelni, és az egyik 
félnek sem kellene, hogy ez fájjon. Nem érti, hogy amit javasolt, az először  tetszik, aztán meg nem 
tetszik. Arról nem tudott, hogy Csányi Kálmán képviselő benn járt a polgármester úrnál, egyébként 
neki ahhoz semmi köze, Csányi Kálmán képviselő nem a Polgári Egyesület vezetője. Amikor a 
hozzászólásokat hallgatta, komolyan elgondolkodott azon, hogy mindenki ünepeljen úgy, ahogyan 
akar. 
 
Czompó István: Véleménye szerint nincs szükség tovább ragozni a kérdést. Teljesen egyetértett Tüke 
László képviselővel abban, hogy ne neki címezzék az elmondottakat, mert ő volt az egyetlen, aki 
mindkét rendezvényen részt vett. Azt tartaná normálisnak, ha együtt ünnepelnének.  
 
Csiki Szilárd: Elmondta, hogy neki egyetlen egy problémája van: a választások óta eltelt bő egy évben 
nem volt olyan önkormányzati ünnep, vagy rendezvény, ahol a képviselő-testület tagjai ott lettek volna 
kivétel nélkül. Minden hiányzásra volt valamilyen magyarázat – valós, vagy mondvacsinált – de nem 
volt olyan, hogy a nyolc képviselő és a polgármester úr kiállt volna, pedig véleménye szerint az 
önkormányzati ünnepeknek és rendezvényeknek ez nagyon jót tenne, kifelé, az emberek szemébe. 
Úgy gondolja ünnepeljenek közösen, és akkor nem kell egyeztetni sem a polgármesternek, sem senki 
másnak, de véleménye szerint ha egyeztetni kell, akkor azt a közművelődés-szervezőnek kell 
megtenni, mert ő szervezi az ünnepségeket. 
 
Szajkó János: Nem Tüke László képviselőre mondta, hogy gusztustalanság, hanem mindannyiukra 
vonatkozik, ha ezzel kell foglalkozni. Korábban sem lett felhozva, hogy milyen csúnya dolog ez a két 
ünneplés, ez most került csak szóba. Nem személyreszólóan mondta, amit elmondott, kérte senki se 
vegye sértésnek, de véleménye szerint ez így nem mehet tovább, változtatni kell. 
 
Czompó István: Elmondta, hogy nincs azzal problémája, hogy a polgármesternek kell egyeztetni. Csak 
meglepték az események, mert ismerte a határozati javaslatot, ma pedig felkereste Csányi Kálmán 
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képviselő a június 4-ével kapcsolatban, csak ezért kérdezett rá, hogy miről szól Tüke László képviselő 
javaslata. Ha nem erről szól, akkor egyértelmű számára. Javasolta, hogy szavazzanak a javaslatokról, 
hogy a munkaterv végén szerepel a Településfejlesztési Bizottság, illetve az Oktatási, Közművelődési 
és Sport Bizottság javaslata. Szavazásra bocsátotta a munkaterv elfogadását a kiegészítésekkel. 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
387/2011. (XIII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. első félévi munkatervét elfogadja, az 
alábbi kiegészítéssel: 

- A munkaterv különálló kiegészítéseként a jegyző tájékoztassa a Képviselő-testületet a 
közoktatás, illetve az önkormányzati törvény változásainak aktualitásáról, amely ne legyen 
konkrét időponthoz kötve. 

- a Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, egyeztessen a Polgári Egyesülettel a június 4-
i, Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából tartott megemlékezésről. 

 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Czompó István polgármester 17.59 órakor szünetet rendelt el. A Képviselő-testület ülése 18.13 órakor 
a 11. napirendi pont tárgyalásával folytatódott.  
 
 
Napirend 11. pontja 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2011. évi 
költségvetési rendeletének módosítása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a Településfejlesztési 
Bizottság tárgyalta, mindegyik bizottság javasolta a rendelet-tervezet szövegének elfogadását és a 
rendelet megalkotását. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 

 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
388/2011. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 
szóló a 17/2011.(XI.25.), a 14/2011. (VIII.26.) és a 10/2011.(V.30.) önkormányzati rendelettel 
módosított 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendeletének módosítására vonatkozó rendelet-tervezet 
szövegét elfogadja. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: 
 
22/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 
szóló a 17/2011.(XI.25.), a 14/2011. (VIII.26.) és a 10/2011.(V.30.) önkormányzati rendelettel 
módosított 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet 
megalkotja. 
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Napirend 12. pontja 

A 2010-2011. évre vonatkozó pénzügyi elszámolás 
az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulással 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság tárgyalta és 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: 
 
389/2011. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Adonyi Kistérségi Szociális Központ 
2011. harmadik negyedéves elszámolását megismerte és felkéri a Polgármestert, hogy a Szociális 
központ működéséhez, az előterjesztés szerint az önkormányzat által kimutatott 527 ezer forint 
átutalásáról gondoskodjon.  
 
Felelős: Czompó István polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 
Napirend 13. pontja 

Kiemelt célok megállapítása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester  

 
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság tárgyalta, és javasolta az 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.  
 
Czöndör Mihály: Egyetért az előterjesztéssel, de nem tudja azt elfogadni, hogy ezek a célok nem 
mérhetők. Véleménye szerint általánosan van megfogalmazva, így nem mérhető. Idézett az 
előterjesztésből „Az adóztatási tevékenység során az egyenlőség elvét fokozottan kell érvényesíteni” 
Megkérdezte, hogyan? „Adóvégrehajtás hatékonyságának további növelése”. Megkérdezte, mihez 
képest? Ha meg lenne határozva idő, akkor már lehetne mérni. Korábban ezt már szóvá tette, de 
továbbra is úgy gondolja, hogy egy cél attól cél, hogy az mérhető. Az előterjesztésben szerepel, hogy 
Staufenberggel tovább fejlesztik a kapcsolatot, megkérdezte, hogy hogyan, mit csinálnak annak 
érdekében, hogy a két település között tovább fejlődjön a kapcsolat? Hogyan lehet ezeket értékelni? 
 
Czompó István: Módosítási javaslatokat lehet tenni. Az előterjesztést kb. 10 éve készítik, és mindig 
általánosságokat fogalmaztak meg benne. Részben egyetértett Czöndör Mihály képviselő által 
elmondottakkal, példának megemlítette az iskolák minőségbiztosítási rendszerét, neki azzal 
kapcsolatban voltak hasonló kérdései.  
 
Szotyori-Nagy Istvánné, aljegyző: A köztisztviselői törvény alapján évek óta törvényi előírás a 
teljesítményértékelés, és ahogy az előterjesztésben is szerepel a képviselő-testületnek kell a célokat 
meghatározni. Az alapján kerülnek meghatározásra, dolgozókra lebontva az egyéni követelmények. 
Az értékelés mindig úgy történik, hogy év végén értékelik a köztisztviselők munkáját, hogy az előző 
évi, számára meghatározott feladatokat, hogyan és miként hajtotta végre, egy pontozásos rendszer 
alapján történik az értékelés, és akkor kapja meg a köztisztviselő a következő évre szóló feladatokat. 
Az ágazati törvények is meghatározzák a feladatokat, például választás évében nagyon sok feladatot 
jelent azoknak a feladatoknak a végrehajtása, vagy jelenleg az önkormányzati törvény módosítása 
újabb feladatokat fog jelenteni. A feladatokat csak úgy lehet egyénre lebontani, ha az átfogó célokat a 
képviselő-testület meghatározza. 
 
Kátai György: Érti Czöndör Mihály képviselő problémáját, példának megemlítette például az 
adóbehajtás területét. Ha feltételezik, hogy 2011-ben 80%-os volt az iparűzési adóbehajtás, és azt 
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mondják, hogy 2012-ben 85 % legyen. De ha bejön egy társadalmi probléma és egyre több cég kerül 
csőd közeli helyzetbe, akkor nem fog tudni iparűzési adót fizetni. Még keményebb, még szakszerűbb, 
még jobb adóbehajtással sem fognak tudni csak 75 %-ot. Akkor felmerülhet, hogy a dolgozó nem 
hajtotta végre jól a feladatát, holott keményebben dolgozott, mint előző évben, de az adott 
körülmények között ez volt a maximum. Véleménye szerint nagyon nehéz egzakt számokban 
gondolkodni. 
 
Czompó István: Véleménye szerint az adóbehajtás jó példa volt. Lehet azt is mérni, hogy szám szerint 
hány felszólítást küldtek ki. A jegyző a dolgozók értékelésénél tudja számszerűsíteni a dolgokat. 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
390/2011. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők egyéni munkateljesítmény-
értékelését megalapozó teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló kiemelt célokat az 
előterjesztés szerint megállapítja. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a köztisztviselők vonatkozásában a teljesítmény-
követelményeket határidőre készítse el. 
 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: 2012. február 29. 
 
 
Napirend 14. pontja 

A rendőrség mobiltelefon használata 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, valamint a Településfejlesztési 
Bizottság tárgyalta és mindkét 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: 
 
391/2011. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi körzeti megbízottak 
számára biztosított mobiltelefon (06-20/967-6247), valamint internet szolgáltatás használatára 
vonatkozóan az Adonyi Rendőrőrssel (2457. Adony, Kossuth L. u. 27) megállapodást köt.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Napirend 15. pontja 

Állati eredetű hulladék ártalmatlanítása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, valamint a Településfejlesztési 
Bizottság tárgyalta és mindkét bizottság javasolta az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 
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: 
 
392/2011. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ATEV Fehérjefeldolgozó ZRt. – az állati 
eredetű hulladékok elszállítására és kezelésére vonatkozó – díjemelési javaslatait, 2012. január 1-től 
hatályosan elfogadja, az előterjesztés melléklete szerint.  
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy e döntésről tájékoztassa az ATEV ZRt-t, és tegye 
meg a szükséges intézkedést az egyszeri rendelkezésre állási díj, azaz 30.700,- Ft+ÁFA/év összeg 
(amely a szolgáltatás igénybevétele esetén előlegként kezelendő) következő évre történő befizetése 
érdekében, valamint a 2012. évi költségvetés készítésekor a szolgáltatás igénybevételére, az eddigi 
gyakorlat szerinti, évi bruttó 280.000,-Ft becsült költséget vegye figyelembe. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal. 
 
 
Napirend 16. pontja 

Önkormányzati tulajdonú gépjármű javítása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
Czompó István: Ismertette az előterjesztést. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati 
javaslatát.  
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
393/2011. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 
tulajdonában lévő LLT-465 forgalmi rendszámú Opel Vivaro típusú gépjárműben a baleset 
következtében keletkezett károk javításával a Gemenc Autóház Kft-t (7020 Dunaföldvár, Paksi út 82.) 
bízza meg. A gépkocsi javításának költsége 3.518.000,-Ft, azonban a gépjármű Casco biztosításának 
önrésze alapján az önkormányzat által biztosítandó összeg 351.800,- Ft. A gépjármű javítása során 
szükséges egyéb alkatrészek cseréje is 63.675,- Ft értékben, melyek további költségként merülnek fel. 
A jármű összes javítási költsége bruttó 415.475,-Ft.  
Továbbá felkéri a polgármestert, hogy a javítási költség összege az önkormányzat 2012. évi 
költségvetésébe kerüljön betervezésre. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
Napirend 17. pontja 

Javaslat ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlésére 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
Czompó István: Ismertette az előterjesztést. 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: 
 
394/2011. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a pusztaszabolcsi 1621/7. hrsz-ú 
ingatlanra, az önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjog, valamint a biztosítására bejegyzett 
elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez, mert az ingatlan tulajdonosok a vételárhátralékot 
megfizették. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a jelzálogjog, valamint az elidegenítési tilalom 
törlésére vonatkozóan járjon el az ingatlanügyi hatóságnál.  

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Napirend 18. pontja 

A 2012. évi iskolatej program 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
Czompó István: Ismertette az előterjesztést. Az iskolatej program sajnálatos módon az óvodásokra 
nem vonatkozik 
 
Czöndör Mihály: Az óvodában az óvónők felmérték, hogy a kisgyermekek számára a szülők kérik-e a 
tejet vagy sem. Megkérdezte, hogy akkor lesz az óvodában is iskolatej, vagy sem? 
 
Czompó István: Elmondta, hogy félreértés történt, mert az első információk szerint úgy volt, hogy az 
óvodásoknál is lehet iskolatej. De sajnálatos módon nem változott az óvodai tej finanszírozása, ezért 
ott nem lesz. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.  
 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
395/2011. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. évi iskolatej program 
szabályozásáról szóló 116/2011. (XII. 14.) VM rendelet alapján a 2011/2012 tanév második félévére 
beindítja az iskolatej programot.  
Felkéri a Polgármestert a Pusztaszabolcsi Agrár ZRt-vel történő szerződéskötésre az előterjesztés 
szerint. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2011.december 31. 
 
 
 
Napirend 19. pontja 

Intézkedési terv a belső ellenőrzési jelentésben 
feltárt hibák és hiányosságok megszüntetésére 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
Czompó István: Ismertette az előterjesztést.  
 
Paál Huba: Megkérdezte, hogy elavultak a különböző szabályzatok, vagy jogszabályoknak nem 
felelnek meg azok a szabályzatok, amiket át kell dolgozni.  
 
Czompó István: Megadta a szót Wasserné Ősi Mártának, a Polgármesteri Hivatal gazdasági 
vezetőjének. 
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Wasserné Ősi Márta, a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője: Elmondta, hogy a számviteli 
szabályzatokat folyamatosan karbantartják, a jogszabályi változásokat átvezetik. Történt egy független 
belsőellenőrzési vizsgálat, volt olyan eredmény, amit elfogadtak, volt olyan, amit nem. A vizsgálat a 
könyvtár és művelődési házat önállóan működő intézménynek javasolta. Néhány apróbb jogszabályi 
változások átvezetését kell elvégezni. Egységes pénzkezelési szabályzatot javasolt a vizsgálat, mert a 
Hivatalnak külön bankszámla-pénzkezelési, pénztári szabályzata, pénzkezelési szabályzata van. Illetve 
van egy-két olyan szabályzat, ami 2008. a várossá nyilvánítást megelőzően készült, azokat javasolta a 
vizsgálat átnevezni. Továbbá, hogy a szabályzatokat a jegyző, vagy a jegyző és a polgármester 
együttesen írja alá.  
 
Czompó István: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.  
 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
396/2011. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Polgármesteri Hivatalban a belső 
pénzügyi-számviteli szabályzatok felülvizsgálatáról, jogszabályi megfelelésének ellenőrzéséről” szóló 
belső ellenőri jelentésben feltárt hiányosságok, hibák megszüntetésére készült intézkedési tervet az 
előterjesztés szerint tudomásul vette. 
 
Felelős: Czompó István polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 
Napirend 20. pontja 

Nem dohányzók védelmét szolgáló helyi szabályozás lehetőségéről  
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

 
Czompó István: Ismertette az előterjesztést. Szabó Erika államtitkár asszony levelét tartalmazó e-mail 
tegnap délután érkezett a hivatalba. A törvényben meghatározott szabályokon túl, ha az önkormányzat 
kíván más közterületet nemdohányzó helynek nyilvánítani, akkor arra kell rendeletet alkotni. 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
397/2011. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a nemdohányzók védelméről és 
a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 
2/A. §-át, és a törvényi előírásokon túl közterületet nem nyilvánít nemdohányzó helynek.  
 
Felelős: Vezér Ákos jegyző  
Határidő: azonnal 
 
 
Napirend 21. pontja 

Polgármester szabadságának jóváhagyása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
Czompó István: Elmondta, hogy 2011. december 1-jén volt egy nap szabadságon, valamint 2011. 
december 23-30-ig szabadságot tervezett, melyhez kérte a testület jóváhagyását. 
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A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
398/2011. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja Czompó István 
polgármester 2011. december 1-jei egy nap szabadságát, illetve 2011. december 23-30-ig 5 nap 
szabadságot engedélyez. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
A Képviselő-testület ülése 18.39 órakor – a 18-19. napirendi pontok tárgyalásának idejére – zárt 
üléssel folytatódott. 
 
 
18.42 órakor a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

Czompó István 
polgármester 

 
 
 
 

Szotyori-Nagy Istvánné 
aljegyző 

Csiki Szilárd Kátai György 
jegyzőkönyv-hitelesítők 

 


