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Jegyzőkönyv

Készült Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. május 31-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, Paál Huba, Szajkó János – képviselők

Meghívottak:

Vezér Ákos
Szotyori-Nagy Istvánné
Wasserné Ősi Márta
Kocsis József

jegyző
aljegyző
Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője
József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és
Óvoda igazgatója
Kelemen Ilona
Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős Pusztaszabolcsi
Iskola
Megyeri Éva
Ifjúságvédelmi felelős Fejér Megyei Szabolcs Vezér
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Hajdó Györgyné
Alba Caritas Hungarica Pusztaszabolcsi Csoportja
Csordásné dr. Juhász Judit
Magyar Rákellenes Liga Pusztaszabolcsi Csoportja
Német József
„Sebes Folyó” Alapítvány kuratórium elnök
Adorjánné Bozsódi Irén
Családgondozó AKSZ Családsegítő Szolgálat
Baltási Nándor
Plébános Pusztaszabolcsi Római Katolikus
Egyházközség
Fejér Megyei Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 11/D. osztálya
Patonai Erika osztályfőnök vezetésével
Kiss Kornélia
közművelődés-szervező
Ekker László
közterület-felügyelő
Horváth Éva
jegyzőkönyvvezető

Czompó István: Köszöntötte a megjelenteket. Külön köszöntötte a Patonai Erika osztályfőnök kíséretében
jelenlévő Fejér Megyei Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 11/D. osztályának
tanulóit, akik tanulmányaikkal összefüggésben tekintenek bele az önkormányzat munkájába. Az ülést
megnyitotta. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel 9 képviselőből 7 fő megjelent. Elmondta,
hogy Kátai György és Tüke László képviselők jelezték távolmaradásukat. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek
javasolta Paál Huba és Szajkó János képviselőket.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
197/2012. (V. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Paál Huba és Szajkó János képviselőket
a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
Czompó István: Ismertette napirend-tervezetét. Javasolta, hogy 23. napirendi pontként a
„Szélerőműparkok beillesztése Fejér Megye Területrendezési Tervébe”, 24. napirendi pontként a „Tó
Tévé műsorának megszüntetése”, 25. napirendi pontként az „Összevont jelentés közszolgáltatási
tevékenységről”, 26. napirendi pontként a „Kormányablak létrehozási szándék” című előterjesztést
tárgyalják, így a 23-24. napirendi pontok – zárt ülés keretében – 27-28. napirendi pontok lesznek.
Szavazásra bocsátotta napirend-tervezetét.
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A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
198/2012. (V. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg:
Napirendek előtt:
- Tájékoztató a két ülés közti eseményekről
- Kérdések, interpellációk
Napirend 1. pontja
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2011. évi ellátásának átfogó értékelése
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 2. pontja
A családgondozói feladatok 2011. évi ellátásának átfogó értékelése
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 3. pontja
Tájékoztató a 2012. évi Szabolcs Napok előkészületeiről
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 4. pontja
Tájékoztató az Életmód és Szenvedélyek Napja előkészületeiről
Előterjesztő: Csiki Szilárd képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
Napirend 5. pontja
Oktatási intézmények átszervezése
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 6. pontja
Javaslat közoktatási-feladatellátási intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv
(intézkedési terv) elfogadására
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 7. pontja
Fenntartói engedély a közoktatási intézmény egyes osztályainak tanuló létszám
meghatározására
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 8. pontja
Általános Iskola óraszám emelési kérelme
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 9. pontja
A Római Katolikus Egyházközség pályázata a 2012. évi hangversenysorozat
megrendezéséhez
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 10. pontja
Manóvár Óvoda felújítása
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 11. pontja
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző
Napirend 12. pontja
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 13. pontja
Döntés a közbeszerzési pályázaton kiírt Manóvár Óvoda és Zsiráf Óvoda megújuló
energiával történő fűtéskorszerűsítéséről
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző
Napirend 14. pontja
„Óvodafejlesztés” (TÁMOP-3.1.11-12/2.) című pályázat
Előterjesztő: Czompó István polgármester
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Napirend 15. pontja
Tájékoztató az adósságot keletkeztető ügyletek megkötéséről
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 16. pontja
Dr. Card egészségkártya igénylése
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 17. pontja
Javaslat meghibásodott fűtőberendezés cseréjére
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 18. pontja
Beépítési kötelezettség meghosszabbítására vonatkozó kérelem
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 19. pontja
Javaslat lakótelek visszavásárlására
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 20. pontja
Agárdi Popstranddal történő együttműködés lehetősége
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 21. pontja
Javaslat a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet módosítására
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző
Napirend 22. pontja
Polgármester szabadsága
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 23. pontja
Szélerőműparkok beillesztése Fejér Megye Területrendezési Tervébe
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 24. pontja
Tó Tévé műsorának megszüntetése
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 25. pontja
Összevont jelentés közszolgáltatási tevékenységről
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 26. pontja
Kormányablak létrehozási szándék
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Zárt ülés
Napirend 27. pontja
A közös igazgatású intézmény vezetői megbízásának módosítása és az óvodavezető
kinevezése
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 28. pontja
Javaslattétel elismerő címekre
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Tájékoztató a két ülés közti eseményekről

Czompó István: Május 2-án a Fejér Megyei Intézményfenntartó Központtól érkezett levél érkezett, amely
arról szólt, hogy az ÁNTSZ ellenőrzést tartott a Fejér Megyei Szabolcs Vezér Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégiumban és különböző hiányosságokat tártak fel. Mátrahalmi Tibor, a Központ
vezetője levélben kereste meg, hogy az önkormányzat, mint tulajdonos, vegyen részt ennek a
problémának a megoldásában. Az ellenőrzésről szóló levélhez nem mellékelték a jegyzőkönyvet, ezért
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kérte Csányi Kálmán igazgatót, hogy juttassa el hozzá, ami meg is történt május 16-án. A válaszlevelében
leírta, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetésében nem terveztek összeget az intézmény épületének
felújítására, de a 2013-as költségvetésbe - a költségvetés ismeretének függvényében - erre terveznek.
Emlékezete szerint az ÁNTSZ a jegyzőkönyvben nem jelölt meg határidőt a hiányosságok
megszüntetésére.
4-én volt a Fejér Megyei Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban a ballagás.
9-én kistérségi társulási ülésen vett részt. Ezen a napon volt a Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási
Társulás közgyűlése, amelyen Szőke Erzsébet alpolgármester képviselte az önkormányzatot.
12-én a Napraforgó Klub szervezésében tartották a „Zenével a rák ellen” című rendezvényt.
13-tól a mai napig folyamatosan gond van a felsőcikolai vízzel. Felsőcikolán a volt vágóhíd melletti
kétszer hét lakásnál nem volt víz. Ezt múlt hét csütörtökön a DRV Zrt. megoldotta, kimosatták a
csöveket, azóta van víznyomás. A probléma az, hogy most naponta 50 m3 víz fogy, de 6 lakásnál továbbra
sincs víz. Az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik az ivóvíz biztosítása. Véleménye szerint
számításokat kell ezzel kapcsolatban végezniük, mert lehet, hogy kénytelenek lesznek meglépni azt, hogy
csak ivóvizet biztosítanak az ott lakóknak. Amikor kiderült, hogy ilyen nagy mennyiségű víz fogyott,
kigyűjtette, hogy a Felsőcikolán élők mennyi hátralékkal bírnak a mai napig. 2008-tól napjainkig ez 1
millió forint hátralékot jelent. Hozzátette, lényegesen kisebb vízdíjakat fizetnek, mint a pusztaszabolcsi
lakosok. Ez is motiválhatja az önkormányzatot, hogy csak az ivóvizet biztosítsa számukra. Elmondta, a
DRV-vel folyamatosan tárgyalásban van, hogy megtalálják az okát, miért fogy ilyen nagy mennyiségű
víz. Az önkormányzat által meghatározottak szerint a felsőcikolai lakosok napi 3 m3/fő/nap mennyiséget
fizetnek. Az Agárdi Agrár Zrt-nek a vízóra állása szerint az önkormányzat fizeti a vízdíjat, a lakók pedig
nem fizetnek, ami nem mehet sokáig. Úgy gondolja, ebben a témában hamarosan dönteni szükséges.
18-án a Kábeltelevízió Építő és Szolgáltató Kft. jelezte, hogy a mai nappal megszünteti a Tó Tévé
Szabolcs Magazin műsorának közvetítését.
21-én ülésezett a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a Településfejlesztési Bizottság, 22-én a Szociális és
Egészségügyi Bizottság, illetve ezen a napon elmaradt az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
ülése.
22-én felkereste Máté G. Péter, az emgépé Bt. vezetője a tévéadás további megoldásával kapcsolatban.
23-án a Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársa járt itt az árokrendszer állapotának felmérésével
kapcsolatban, amelyről jegyzőkönyv készült. A település szerencsés abból a szempontból, hogy 2006-ban
elkészült a belvíz elvezető árokrendszer. Hozzátette, néhány árokrész és áteresz elhanyagolt állapotban
van.
25-én kistérségi ülésen egyeztetés zajlott a MÁV és Volán, illetve a Közlekedési Felügyelet
szakembereivel a vonat és az autóbusz közlekedés menetrendjével kapcsolatban. Elmondta, a tervek
szerint a vasúti közlekedésben annyi változás lesz, hogy a Budapest – Székesfehérvár vonal
pályafelújítása miatt jelenleg Pusztaszabolcson keresztül Székesfehérvár irányába közlekedő vonatok már
nem lesznek ha végeznek a felújítással. Megjelent az új közlekedési törvény, amely szerint a
menetrendszerinti járatok csökkentésével érintett önkormányzatok az állammal kötött megállapodás
alapján mikrobuszokkal néhány főt szállíthatnak a pályaudvarokra, hogy így is csökkentsék azt a
feszültséget, ami egy-egy ilyen vonal megszüntetése miatt keletkezett. Az ülésen felvetette a
minisztérium szakembereinek a felsőcikolai buszjárattal kapcsolatos problémát, akik akkor azt kérték,
hogy írásban válaszolhassanak a kérdésre, hogy valamilyen állami támogatáshoz hozzá lehet-e jutni
ahhoz, hogy az önkormányzat számára kötelezően előírt feladatként a Felsőcikolán élő gyermekeket –
óvodásokat, iskolásokat – Pusztaszabolcsra behozzák. Elmondta, hogy a megállapodás szerint tegnap és
ma volt, illetve jövő héten hétfőn, kedden lesz bérletárusítás. Eddig senki sem vásárolt bérletet.
Feltételezése szerint június végén a szolgáltató bejelenti, hogy befejezi a helyi járat üzemeltetését, ezért
nagyon gyorsan meg kell majd oldani szeptember 1-jétől a gyermekek szállítását.
26-án zajlott a Kastélykertben a városi gyermeknap; megköszönte Kiss Kornélia közművelődés-szervező,
illetve minden közreműködő munkáját. Ugyanezen a napon volt a Négy Évszak Maraton. Az Önkéntes
Tűzoltó Egyesület Dunaújvárosban versenyen vett részt, újra elnyerték a vándorserleget, amelyhez
gratulált.
Tegnap felkereste egy 1969-ben disszidált, jelenleg Svédországban élő polgár, aki a kastély
hasznosításával kapcsolatban érdeklődött. Szöllősi Antalnak hatalmas nagy mennyiségű, egyedülálló
emigrációs gyűjteménye van, amelyről a www.ungerska.se honlapon tájékoztatás látható. Kérte a
képviselőket, hogy ezt tekintsék meg, mert a témában a későbbiekben majd dönteniük kell.
Mai napon volt a Mezőföldi Híd felügyelő bizottsági ülése.
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Elmondta még, hogy Dr. Dorkota Lajos kormánymegbízott úr levele ma érkezett, amelyben kérte,
nyilatkozzon az önkormányzat, hogy kíván-e kormányablakot létrehozni. Véleménye szerint az
egyértelmű, hogy létrehozni kívánják a kormányablakot, de minden feltételt biztosítani kell, amelyet a
jelenlegi okmányirodák biztosítanak és a költség egészében az önkormányzaté. Nem tudják megmondani,
hogy ez milyen költséget jelentene, de június 6-ig nyilatkozni kell.
Paál Huba: A gyermeknapi rendezvénnyel kapcsolatban elmondta, a tapasztalat szerint van érdeklődés,
nagyon sokan kinn voltak, de a szűk keresztmetszet az ugrálóvár volt, amelynél hosszú sorok álltak.
Meglátása szerint a gyerekek nagyon jól érezték magukat. Dicséretes, hogy rajzversenyt is rendeztek,
amelyen jó néhány tehetséges gyermek szép műveket alkotott. Véleménye szerint ezt tovább kell
folytatni. Voltak előadások, de szerinte valamilyen díszletet is el kellett volna helyezni.
Czompó István polgármester kérte a két ülés közti időszak eseményeiről szóló tájékoztató
tudomásulvételét. Szavazásra bocsátotta javaslatát.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
199/2012. (V. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt
időszak eseményeiről szóló polgármesteri tájékoztatót tudomásul veszi.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Kérdések, interpellációk

Szajkó János: Ismételten felhívta a figyelmet az utak problémájára. Véleménye szerint komolyak a
gondok, de mindenki tudja, hogy kevés pénz áll rendelkezésre. Elmondta, hogy többen kifogásolták a
kátyúkat a Kossuth utcában, de a Szent Imre utcában is vannak nagyobb kátyúk, nem beszélve a Posta
előtti úton. Szerinte addig kellene lépni ez ügyben, amíg emiatt baleset nem történik. Tavaly is szóvá
tette, hogy a Kastély utca végén, a Kastélykert elé kanyarodó utat javítsák ki úgy, hogy az Agrár Zrt-vel
egyezzenek meg, találjanak valamilyen közös megoldást.
Javasolta a képviselőknek, hogy a város gondjainak megismerésére időnként sétáljanak végig a
településen, mert visszahallotta, hogy szorgalmazzák az iskolaotthonos oktatást, amire van pénz, csak
másra költi az önkormányzat. Javasolta, hogy előbb nézzenek körül, csak utána tegyenek ilyen
hangulatkeltő megjegyzéseket.
Elmondta, hogy a Csányi Kálmán képviselővel a Fejér Megyei Hírlapban készített cikk azt sugallja, hogy
az önkormányzat lemondott az IKSZT címmel járó pénzről. De ez a pénz nem volt itt, nem tudják
megvalósítani és felesleges is lenne kettő ilyen kulturális intézményt működtetni. Ezt nem érzékelik az
emberek, ezért meg kellene magyarázni. A lakosok azt a következtetést vonták el, hogy könnyelműen
leszavazták a 45 millió forintot, pedig ez nem így van.
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy három témában szeretne kérdést feltenni, vagy gondolatokat
megfogalmazni, illetve a személyes megszólíttatásra is reagálna.
Az újságban megjelent cikk telefonos interjú volt, összesen 5-6 percet beszélt az újságíróval. Az
újságcikkben a gondolatai idézőjelben szerepelnek, tehát durván egy mondat összességében, amelyből az
újságíró azt emelte ki, hogy az IKSZT címet meg kellene tartani a településnek azért, mert nem tudják,
hogy ezzel a címmel milyen előnyök járnak, ha lemondanak róla, akkor ezekről az előnyökről is
lemondanak. A továbbiakban leírtak mind az újságíró véleményét tükrözik. Véleménye szerint talált egy
települést, amely az IKSZT-vel foglalkozott, ami az újságíró „szíve csücske” és két és fél hasábon
keresztül el tudta mondani saját véleményét, ismereteit az IKSZT-vel kapcsolatban. Ezeket a
gondolatokat nem így fogalmazta meg. Az ismeretei alapján azt ecsetelte, hogy a régi, illetve az új
képviselő-testület ezt hogyan gondolta, hogy a jelenlegi árak alapján nem reális annak a megvalósítása,
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hiszen a fedezet nem biztosított. Ezeket a gondolatokat elmondta, habár nem készített hangfelvételt, így
bizonyítani sem tudja. Reményét fejezte ki, hogy ezt a tájékoztatást Szajkó János képviselő el tudja
fogadni. Egyetértett azzal, hogy legyen részletesebb, több nézőpontból megközelített összefoglaló ezzel
kapcsolatban a helyi újságban. Ezt támogatni tudja, mert úgy gondolja, szükség van az ilyen típusú
tájékoztatásokra.
Megkapták, elolvashatták az uszodaper anyagát. Kérte, amennyiben lehetséges, a képviselő-testület kérje
fel a főszerkesztő asszonyt, hogy az uszodaper bírósági ítéletét jelentesse meg a Szabolcs Híradóban,
hogy ne csak a képviselők, a jegyző és a polgármester ismerhesse meg, hanem akit érdekel, lehetősége
legyen, hogy elolvassa, értelmezze, saját következtetéseket vonjon le önmagának.
A második kérdéskör is a Szabolcs Híradóhoz kapcsolódik: dr. Kovácsai Sándor özvegye hívta fel
telefonon és utána mások is mondták, hogy a Szabolcs Híradóban sajnálatos módon az ügyeletes orvosok
között még mindig szerepel néhai dr. Kovácsai Sándor neve. Jó volna, ha az ilyen típusú
figyelmetlenségek elkerülnék a lapot.
A harmadik kérdést a figyelem felkeltésére fogalmazta meg: Pusztaszabolcs olyan település, ahol családi
házas környezet van és hozzátartozik a házhoz a kert is. A kertnek a rendben tartása különböző mértékű a
településen, attól függ, hogy a családnak milyen hagyományai, motivációi, szokásai vannak. Vannak,
akik nagyon szépen rendben tartják a kertjüket, vannak, akik ezt elfelejtik megtenni, csak évente,
tízévente foglalkoznak vele. Akik szépen rendben szeretnék tartani a saját kertjüket, azoknak nehézséget
okoz a rendetlen kert. Ki kellene találni valami olyan ösztönző rendszert, amely segítségével a kert
rendben tartását meg tudnák tenni, a jelenlegi, hogy „feljelentem a szomszédomat” módszer mellett más
dolgokat is ki kellene találni, amelyek segítségével a kertek rendben tartása működne. A polgárőröknek is
jó lenne, ha nem a rendetlen kert felől mennének be a betörők, mert a rendes kertekből ez ritkábban
szokott megtörténni.
Czompó István: Szajkó János képviselő kátyúkkal kapcsolatos felvetésére elmondta, az utak
karbantartására terveztek egy összeget a költségvetésben: árajánlatot kérnek, megrendelik a munkát és
megcsináltatják, ez a probléma megszűnik, de amikor elkészül, akkor a másik oldalon jelentkezni fog,
hogy elfogy a pénz.
Az újságcikkel kapcsolatban megjegyezte, a Fejér Megyei Hírlap Pusztaszabolcs területfelelőse még
egyszer sem tette tiszteletét itt a településen. A cikk megjelenése előtt 4-5 nappal felhívta Kovalcsik
Katalin újságíró, akinek elmondta, aki írni akar a témáról, azt nagyon szívesen látja itt Pusztaszabolcson,
de telefonban nem ad interjút, mert az újságíró a saját szájíze szerint színezi ki a mondandóját úgy, ahogy
neki jólesik. Volt már ilyen problémája tavaly előtt, amikor kérték, hogy a ballagással kapcsolatban írjon
pár sort, amit meg is tett, de az újságban homlokegyenest más jelent meg, amit később helyreigazítottak.
Kérte a képviselőktől, hogy saját maguk megóvása érdekében ne adjanak telefonos interjút.
Véleménye szerint nem lenne szerencsés a Szabolcs Híradóban megjelentetni a uszodaperrel kapcsolatos
12 oldalas ítéletet, viszont a könyvtárba akár 3-4 példányt is lehet biztosítani és az újságban
megjelentetni, hogy akit ez érdekel, ott megtekintheti és elolvashatja.
Azzal teljesen egyetértett, hogy nagyon nem szerencsés az orvosi ügyelettel kapcsolatos hiba, ezért kérte
a főszerkesztőt, hogy a jövőben ilyen ne forduljon elő.
Csányi Kálmán képviselő felvetésére válaszolva elmondta, a kert rendezése örök probléma lesz. Valóban
nem szerencsés a szomszédot feljelenteni, de ez a mai világ arról szól, hogy feljelentenek valakit,
megrágalmazzák és a végén az ellenkezője derül ki. A közterület-felügyelő el tudná mondani, hogy múlt
héten 28 db felszólítást küldött ki a településen, mert vannak olyan polgárok, akik nem igazán
jogkövetőek.
Vezér Ákos: Az útfelújítással kapcsolatos problémához hozzászólva elmondta, a mai ülésen lesz egy
olyan napirend, ahol a néhány éve elkezdődött útfelújítási program folytatására van valamilyen
elképzelés, hogy egy kicsit felgyorsuljon a folyamat. Ott esetleg lehet dönteni arról, hogy azt az utat az
önkormányzat választja-e és akkor ez valamiféle drasztikusabb javulást eredményezhet.
Czompó István polgármester lezárta a napirend tárgyalását és rátért az 1. napirendi pontra.
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Napirend 1. pontja
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2011. évi ellátásának átfogó értékelése
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Köszöntötte Kelemen Ilonát, a Pusztaszabolcsi Iskola gyermek- és ifjúságvédelmi
felelősét, Megyeri Évát, a Fejér Megyei Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
ifjúságvédelmi felelősét, továbbá Hajdó Györgynét, az Alba Caritas Hungarica Pusztaszabolcsi Csoportja,
Csordásné dr. Juhász Juditot a Magyar Rákellenes Liga Pusztaszabolcsi Csoportja és Német Józsefet, a
„Sebes Folyó” Alapítvány képviseletében.
Elmondta, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a Szociális és Egészségügyi
Bizottság tárgyalta és javasolta a határozati javaslat elfogadását.
Kérdésére a beszámoló elkészítésében résztvevők nem kívánták kiegészíteni az általuk leírtakat.
Csányi Kálmán: Megkérdezte, hogy ezeknek a kistérség által szervezett tevékenységeknek az esetében az
intézményvezetőnek csak a kistérségi tanácsnak kell beszámolnia személyesen, vagy csak a perkátai
képviselő-testületnek, vagy pedig az egyes települések önkormányzatánál is kellene esetleg személyesen
megjelenni, hogy kérdezni tudjanak tőle bizonyos dolgokat?
Czompó István: Elmondta, hogy az Adonyi Kistérség alkalmazza Vida Katalin intézményvezetőt, akinek
nem a pusztaszabolcsi polgármester a főnöke, hanem a perkátai polgármester, aki egyben a kistérségi
társulás elnöke. Az intézményvezető asszony írásban jelezte, hogy egyszerre nem tud két helyre menni,
ezért nem jelent meg a mai ülésen. A Pénzügyi és Igazgatási Bizottság ülésén nem, de a Szociális és
Egészségügyi Bizottság ülésén részt vett. Úgy gondolja, mivel a kistérség nevezte ki, így beszámolási
kötelezettsége ott van, viszont szerencsés lenne, ha úgy alakulna a helyzet, hogy a kistérség valamennyi
településére el tudna jutni és ott válaszolni a felmerülő kérdésekre.
Paál Huba: A Pénzügyi Bizottság elnökeként nehezményezte, hogy a bizottság ülésén nem vett részt Vida
Katalin, hiszen számos olyan kérdés merülhet fel, amire esetleg egy intézményvezető tud bizonyos
információt adni. A Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésén feltette a Pénzügyi Bizottság ülésén
felvetődött kérdéseket és érdekes válaszokat kaptak az intézményvezetőtől. Tájékoztatásul elmondta,
felvetette a pontos térítés kérdését, amelyre az volt a válasz, hogy megoldódott a költségvetési hiány
problémája az intézménynél és ezután nem fog előfordulni az, ami korábban történt, hogy a
pusztaszabolcsi önkormányzatnak kellett kifizetni helyettük az időskorúak és a szociális ellátásban
részesülők ebédjének díját, holott azt az intézmény beszedte. Ha akkor a vállalkozó nem kapta volna meg
az ebédek után kifizetett díjakat, akkor majdnem tönkrement volna. Reményét fejezte ki, hogy a jövőben
valóban nem fordul elő ilyen probléma. Hozzátette még, hogy amikor mikrotérségben látták el ezeket a
feladatokat, akkor a települések pénzügyi bizottságainak elnökei is részt vettek a beszámoló
tárgyalásakor. Véleménye szerint, hiába a kistérség nevezte ki az intézményvezetőt, amiért fizetnek, azért
talán kérdezhetnek is. Úgy gondolja, hogy az itt élő idősek, szociálisan rászorultak, vagy a gyámügyi
feladatokat ellátók felé az önkormányzatnak felelőssége van és ezért szót is kell emelni.
Csiki Szilárd: Elmondta, a Szociális Bizottság ülésén részt vett Vida Katalin intézményvezető és azt a
tájékoztatást adta, hogy egy ideje nincs pszichológus, ami sajnálatos és ilyen körülmények között nem is
lesz, mert nem lesz olyan pszichológus, aki ilyen feltételekkel eljön ide dolgozni. Megjegyezte,
véleménye szerint Kelemen Ilona beszámolójában elírás történt, mert a halmozottan hátrányos helyzetű
24 főre azt írta, hogy 16 fiú és 19 lány.
Csányi Kálmán: A Polgármesteri Hivatal beszámolójával kapcsolatban elmondta, az iskoláztatási
támogatás felfüggesztésénél tapasztalják, hogy a Hivatal az igazolatlan mulasztásokkal kapcsolatban
eljár, de intézményvezetőként szívesen venné, ha bőségesebb tájékoztatást kapna azzal kapcsolatosan,
hogy milyen büntetést kapott az a tanuló, vagy az a szülő, aki nem gondoskodott a tanuló
iskolalátogatásáról. Tudja, hogy van egy törvény, amely meghatározza, hogy milyen adatokat lehet ilyen
esetben közölni, a Polgármesteri Hivatal és a jegyző eszerint a törvény szerint jár el. Nem is a jegyzőnek
szólt ez mondat, hanem igazából hátha elolvassák emberek ezt a jegyzőkönyvet és elkezdenek rajta
gondolkodni, hogy ezeket a határozatokat kicsit bőségesebben kellene megfogalmazni, mert akkor tudnak
segíteni, fejleszteni a gyerekeket, akkor tudnak negatív példákat mondani, ha tudják, hogy milyen
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következményei lesznek ezeknek a dolgoknak. Ha csak annyit kapnak, hogy hoztak valamilyen
határozatot, hogy a Polgármesteri Hivatal lefolytatta az eljárást, az nagyon jó, de jó lenne ettől
bőségesebb, noha tudja, hogy a törvény ettől többet nem engedélyez jelen pillanatban.
Vezér Ákos: Elmondta, hogy a jövőben az oktatási intézmények nem fognak tájékoztatást kapni a
Hivataltól, ugyanis a szabálysértési ügyeket április 16. óta nem a Hivatal intézi, hanem a Kormányhivatal,
ezért e tekintetben a Polgármesteri Hivatal semmilyen tájékoztatást nem fog küldeni. Az iskoláztatási
támogatás felfüggesztése egy egészen más eljárás, mint a szabálysértés és reméli, hogy nem küldtek
tájékoztatást, mert gyámügyekről csak az érintetteknek adhatnak tájékoztatást. Erről annyit tud mondani,
hogy a középiskolában talán annyira problémás tanulók nincsenek mint az általános iskolában, de nem
igazán jó hatékonysággal működik a rendszer, hiszen azok, akiket a családi pótlék felfüggesztésével
akarnak arra szorítani, hogy a gyermek járjon iskolába, de bizonyos okokból nem megvonható a családi
pótlék, még kényelmesebben is vannak, mert helyettük bevásárol az önkormányzat.
Czompó István: Megköszönte a témával foglalkozó, a mai ülésen megjelentek munkáját. Elmondta, hogy
a Képviselő-testület határozatban elismerését fejezi ki a gyermekvédelem területén dolgozók áldozatos
munkájáért. Eredményes és jó munkát kívánt.
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
200/2012. (V. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja.
A Képviselő-testület elismerését fejezi ki a gyermekvédelem területén dolgozók és segítők áldozatos
munkájáért.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az átfogó értékelést küldje meg a Fejér Megyei
Kormányhivatal Szociális- és Gyámhivatalának.
Felelős: Vezér Ákos jegyző
Határidő: azonnal

Czompó István: Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság azon javaslatát, mely szerint a
Képviselő-testület felkéri az Adonyi Kistérségi Szociális Központ gazdasági vezetését, hogy a következő
évtől mind a gyermekjóléti, mind a családgondozói szakmai beszámolóhoz készítsen pénzügyigazdálkodási tájékoztatót is.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
201/2012. (V. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy kérje fel az
Adonyi Kistérségi Szociális Központ (2431 Perkáta, Bocskai u. 2.) gazdasági vezetését, hogy a következő
évtől mind a gyermekjóléti és gyermekvédelmi, mind a családgondozói szakmai beszámolóhoz készítsen
pénzügyi-gazdálkodási tájékoztatót is.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
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Napirend 2. pontja
A családgondozói feladatok 2011. évi ellátásának átfogó értékelése
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Köszöntötte Adorjánné Bozsódi Irén családgondozót. Elmondta, hogy a témát a Pénzügyi
és Igazgatási Bizottság és a Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta. Mindkettő bizottság javasolta
az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát azzal a kiegészítéssel, hogy a Képviselőtestület elismerését és köszönetét fejezi ki a családgondozó munkájáért.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
202/2012. (V. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Adonyi Kistérségi Szociális Központ
(2431 Perkáta, Bocskai u. 2.) pusztaszabolcsi telephelyének (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 42.)
Családsegítő Szolgálata 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
A Képviselő-testület köszönetét és elismerését fejezi ki a családgondozónak lelkiismeretes munkájáért.
Felelős: Czompó István polgármester
Vida Katalin intézményvezető Adonyi Kistérségi Szociális Központ
Határidő: azonnal

Napirend 3. pontja
Tájékoztató a 2012. évi Szabolcs Napok előkészületeiről
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság tárgyalta. A bizottság
kérésének megfelelően elkészült egy új, szakmailag helyes táblázat, amely a mai ülésen kiosztásra került.
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
203/2012. (V. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a 2012. évi Szabolcs Napok
előkészületeiről szóló tájékozatót.
Felelős: Szajkó János képviselő, az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság elnöke
Kiss Kornélia közművelődés-szervező
Határidő: azonnal

Napirend 4. pontja
Tájékoztató az Életmód és Szenvedélyek Napja előkészületeiről
Előterjesztő: Csiki Szilárd képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztés a mai ülésen került kiosztásra. Szavazásra bocsátotta az
előterjesztés határozati javaslatát.
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A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
204/2012. (V. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a 2012. évi Életmód és
Szenvedélyek Napja előkészületeiről szóló tájékozatót.
Felelős: Csiki Szilárd képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
Határidő: azonnal

Napirend 5. pontja
Oktatási intézmények átszervezése
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: A témát a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság tárgyalta és javasolta a határozati javaslat
elfogadását.
A bizottság már tárgyalta a módosított alapító okirat-tervezetet, illetve módosító okirat-tervezetet is.
Csányi Kálmán: Véleménye szerint lehet, hogy az alapító okirat-tervezetben már a vágyak és a valóság
összemosódik, ezért megkérdezte, hogy a József Attila Általános Iskola esetében nem úgy határozott
végül a képviselő-testület, hogy a József Attila Általános Iskolának nem csak székhelye, hanem
telephelye is lehetséges? Azaz nem teljes mértékben számolódik fel a jelenlegi Deák F. utcai telephely,
hanem lenne ott osztály. Főleg amiatt, amit a polgármester mondott korábban a helyi buszjárattal
kapcsolatban, ezért nem lenne-e érdemes azon gondolkodni, hogy ott telephelyet tartsanak fenn az
általános iskolának? Lehet, hogy az a válasz, hogy erről már másképp döntöttek, akkor visszavonja a
kérdését.
Vezér Ákos: Az alapító okirat azért készült így, hogy egy székhelye van az iskolának és nincs telephelye,
mert tudomása szerint korábban sem volt feltüntetve az óvoda telephelyként, illetve a fejlesztési
koncepcióban merült fel és azt valamilyen szinten módosították, hogy a jövőben is legyen lehetőség arra,
hogy az általános iskola két osztályt ott működtessen. Ha megnézik a nevelő-testületi és a szülői
véleményeket az átszervezéssel kapcsolatban, ott az óvoda néhány helyen örül annak, hogy majd ott
tornaszobát tud kialakítani. Ez azonban a tekintetben téves, hogy akkor az önkormányzati ülésen az
hangzott el, hogy a két intézmény kötne valamilyen szerződést egymással, hogy ott a két osztály továbbra
is működhessen és ezáltal a működtetés problémái megoldódjanak. Korábban hosszú éveken keresztül
problémát jelentett, hogy ezt ki és hogyan fizeti és hogyan vannak ott, tehát e tekintetben is tiszta helyzet
teremtődne, hiszen az iskolát január 1-től nem az önkormányzat fogja működtetni. Az átszervezésnek ez
az oka, hogy az általános iskola és az óvoda szét legyen választva, tiszta helyzet teremtődjön és így lehet
szerződést létrehozni, hogy az osztály továbbra is ott működhessen.
Czompó István: Továbbra is az a véleménye, nem lenne célszerű telephelyként megjelölni és ha a 14.
napirendi pontnál elfogadják a határozati javaslatot, akkor eleve nem lesz két osztály, az általános
iskolának meg kell oldania, hogy ott csak egy osztály maradhat. Ha ezt nem fogadja el a képviselőtestület, nem akar pályázni, abban az esetben sem lenne célszerű telephelyként megjelölni, de ha
praktikussá válik, akkor meg lehet oldani.
Kocsis József, a József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda igazgatója: Megköszönte,
hogy a módosító javaslatát beépítették az alapító okirat-tervezetbe. Kérte, hogy módosítsák az óvoda
alapító okirat-tervezetét, mert ott nem szükséges az, ami az iskolánál célszerű. Kérte, hogy a pedagógiai
szakmai szolgáltatásoknál felsoroltak közül kerüljön ki az utolsó hat tevékenység, mert az óvoda nem
végez ilyen tevékenységeket és nem is fog és az egyéb oktatást kiegészítő tevékenységnél az önköltséges
tanórán kívüli foglalkozások szervezése szintén kerüljön ki, mert az nem tartozik oda. Hozzátette, a
módosítások kérésekor valószínűleg félreérthetően fogalmazott.
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Czompó István: Megjegyezte, az átszervezés határideje a mai nap, a módosítás nagyon későn került
benyújtásra és még a mai ülésen is módosítást kért az igazgató, amelyet lehetősége lett volna a bizottsági
ülésen elmondani. Javasolta, hogy ne a testületi ülésen kerüljön benyújtásra a módosítás. Kérte Kocsis
József igazgatót, ismételje meg a kért módosítást, hogy az pontosan kerüljön átvezetésre és ebből később
ne legyen probléma.
Kocsis József, a József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda igazgatója: Megismételte a
kért módosításokat: az eredeti előterjesztéshez képest módosított tervezetek 6. oldalán az óvoda alapító
okirat-tervezetében az alaptevékenységek között a „856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások” között
marad az „oktatási szaktanácsadás”, törlésre kerül: az „oktatási tájékoztatás és pályaválasztási
szaktanácsadás”, „pedagógiai szakszolgálat és szakmai szolgáltatás”, „oktatási vizsgáztatás értékelése”,
„oktatási vizsgateszt értékelése”, „diákcsereprogram szervezése”. Ezek nem kellenek az óvoda alapító
okiratába. A „856099 Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység”-nél marad a” referencia intézményi
tevékenység, szolgáltatás nyújtása” és törlésre kerül: az „önköltséges tanórán kívüli foglalkozások
szervezése”.
Czompó István: Felhívta az intézményvezető figyelmét, hogy a módosítás a javaslat alapján készült, a
levelében is azt írta, hogy az iskolaiba és az óvodaiba is kerüljenek bele a kért módosítások. A kérés
alapján készültek el a tervezetek.
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát az intézményvezető által javasolt
módosításokkal.

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
205/2012. (V. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat fenntartásában
lévő József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvodát (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u.
14.) 2012. augusztus 31-vel átszervezi.
A József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda jogutódjaként a József Attila Általános
Iskola (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14.) látja el az 1-8. évfolyam általános iskolai feladatokat.
Egyúttal új intézményt hoz létre, amely az óvodai feladatokat látja el.
Az intézményben dolgozók létszámát a Közoktatási-feladatellátási intézményhálózati-működtetési és
fejlesztési tervben határozza meg az önkormányzat.
A Képviselő-testület jóváhagyja a József Attila Általános Iskola (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u.
14.) alapító okiratát, mint a József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda jogutódját.
A Képviselő-testület jóváhagyja a Pusztaszabolcs Városi Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Deák F. u. 21/1.)
alapító okiratát az előterjesztés szerint azzal a módosítással, hogy az alaptevékenységek államháztartási
szakfeladatrend szerinti besorolása a „856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások” és a „856099 Egyéb
oktatást kiegészítő tevékenység” esetében az alábbi lesz:
„856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
- oktatási szaktanácsadás
856099 Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység
- referencia intézményi tevékenység, szolgáltatás nyújtása”
A Képviselő-testület felkéri az intézmények vezetőit, hogy a dolgozók átsorolásáról és áthelyezéséről
egyezzenek meg azzal, hogy a gazdasági szervezet - a Polgármesteri Hivatal vezetője által kijelölt – tagját
a Polgármesteri Hivatal veszi át.
A jelenlegi átszervezés az előzetes döntésekkel összhangban létszámcsökkenéssel nem jár.
Felelős: Czompó István polgármester
Intézményvezetők
Határidő: 2012. augusztus 31.
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Napirend 6. pontja
Javaslat közoktatási-feladatellátási intézményhálózat-működtetési és
(intézkedési terv) elfogadására
Előterjesztő: Czompó István polgármester

fejlesztési terv

Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság tárgyalta és javasolta a határozati
javaslat elfogadását. A bizottsági ülésen már kiosztásra került a Kormányhivatal szakvéleménye, illetve
az intézkedési terv véleményezése is.
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
206/2012. (V. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vélemények beérkezését követően a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 85. § (4) bekezdése alapján, az átdolgozott közoktatásifeladatellátási intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervet (intézkedési tervet) véglegesen
elfogadja.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 7. pontja
Fenntartói engedély a közoktatási intézmény egyes osztályainak tanuló létszám
meghatározására
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság tárgyalta és javasolta a határozati
javaslat elfogadását.
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
207/2012. (V. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Fejér Megyei Kormányhivatal
VII-B-13/275-4/2012. számú József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda hatósági
ellenőrzése tárgyú végzést és felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a hiányosságokat pótolja és a
2012/2013-as tanévre az önkormányzati határozatokkal és a közoktatási törvénnyel összhangban a
maximális csoport, illetve tanulói létszám eltéréseire kérjen engedélyt.
Felelős: Kocsis József intézményvezető, József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda
Határidő: 2012. augusztus 10. (önkormányzati döntésekhez kérés határideje)

Napirend 8. pontja
Általános Iskola óraszám emelési kérelme
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság tárgyalta és javasolta a határozati
javaslat elfogadását.
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.
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A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
208/2012. (V. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az önkormányzati fenntartású
József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14.)
azon kérelmét, hogy a 2012/2013-as tanévtől egy helyett kettő iskolaotthonos osztály indításához
biztosítsa a pénzügyi fedezetet, azonban az önkormányzat évek óta tartó állami forrás kivonása és az
ellátandó feladatok növekedése miatt nem tudja biztosítani a többletköltségeket.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
Napirend 9. pontja
A Római Katolikus Egyházközség pályázata
megrendezéséhez
Előterjesztő: Czompó István polgármester

a

2012.

évi

hangversenysorozat

Czompó István: Köszöntötte Baltási Nándort, a Pusztaszabolcsi Római Katolikus Egyházközség
plébánosát. Elmondta, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság tárgyalta és az
előterjesztés határozati javaslatával szemben 300.000,- Ft támogatást javasolt.
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.
A Képviselő-testület 3 igen, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elutasította:
209/2012. (V. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint a
Pusztaszabolcsi Római Katolikus Egyházközséget (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 46.) a „Zenei áhítatok
a pusztaszabolcsi katolikus templomban” hangversenysorozat megrendezésének támogatása címen az
önkormányzat a „Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatásáról” szóló 13/2005. (VII. 5.)
önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése értelmében 400.000,- Ft-tal támogatja az általános tartalék
terhére.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
Czompó István: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát a Pénzügyi és Igazgatási
Bizottság javaslata alapján azzal a módosítással, hogy a támogatás összege 300.000,- Ft legyen.
A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
210/2012. (V. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Római Katolikus
Egyházközséget (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 46.) a „Zenei áhítatok a pusztaszabolcsi katolikus
templomban” hangversenysorozat megrendezésének támogatása címen az önkormányzat a „Társadalmi
szervezetek és alapítványok támogatásáról” szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 3. § (1)
bekezdése értelmében 300.000,- Ft-tal támogatja az általános tartalék terhére.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet
módosításának beterjesztésére.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
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Czompó István polgármester 17.26 órakor szünetet rendelt el. A Képviselő-testület ülése 17.39 órakor a
10. napirendi pont tárgyalásával folytatódott.

Napirend 10. pontja
Manóvár Óvoda felújítása
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: A előterjesztést kettő bizottság tárgyalta: a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság javasolta a
határozati javaslat elfogadását; a Településfejlesztési Bizottság javasolta, hogy a Cica csoport fürdőszoba
felújításával a pusztaszabolcsi székhelyű E-KOVÁCS-BAU Kft-t bízzák meg.
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
211/2012. (V. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 5/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 67. § alapján egyetért azzal, hogy a
polgármester a Manóvár Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 65.) Cica csoportjának fürdőszoba
felújításával - árajánlata alapján - az INOXKORR Kft-t (2030 Érd, Hajnalka u. 51.) bízza meg bruttó
1.971.335,- Ft, a Katica és Alma csoportok ablakcseréjével pedig Bogár István (2490 Pusztaszabolcs,
Ady E. u. 41/1.) vállalkozót bízza meg árajánlata alapján bruttó 1.390.330,- Ft értékben.
Az összeg fedezete a 2012. évi költségvetésben a felújítások között rendelkezésre áll.
A Képviselő-testület hozzájárul az egymillió forint feletti kötelezettségvállaláshoz és felhatalmazza a
polgármestert a szerződések aláírására.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 11. pontja
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző

Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság tárgyalta és javasolta
a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadását.
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
212/2012. (V. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását 2012. június 1-i hatállyal az
előterjesztés szerint jóváhagyja.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

16
Napirend 12. pontja
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és Településfejlesztési
Bizottság javasolta a határozati javaslat elfogadását.
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
213/2012. (V. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát
az előterjesztés szerint elfogadja.
A Közbeszerzési Szabályzat 2012. május 31-én lép hatályba.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
Napirend 13. pontja
Döntés a közbeszerzési pályázaton kiírt Manóvár Óvoda és Zsiráf Óvoda megújuló
energiával történő fűtéskorszerűsítéséről
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző
Czompó István: Elmondta, hogy a Közbeszerzési Szabályzatnak megfelelően a bíráló bizottság tagja a
jegyző, az aljegyző és a gazdasági vezető, munkájukban a polgármester tanácskozási joggal vehet részt. A
képviselő-testület a döntését név szerinti szavazással hozza meg. Elmondta még, a határozat akkor válik
érvényessé, ha a pályázat sikeres lesz.
Elrendelte a név szerinti szavazást. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatait.

A Képviselő-testület név szerinti szavazással (jegyzőkönyv mellékelve) 7 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
214/2012. (V. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Önkormányzat tulajdonában
álló „Manóvár Óvoda” (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 65.) épület használati meleg-víz
szolgáltatásának biztosítása napkollektoros megoldással” tárgyban kiírt nemzeti értékhatárt elérő, a Kbt.
122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
A Képviselő-testület a Gravitáció Kereskedelmi Kft. (9700 Szombathely, Sági u. 3.), a Szkendó Kft.
(9700 Szombathely, Söptei u. 72.) és a KG Invest 2008 Kft (9028 Győr, Konini u. 19.) ajánlatát
érvényesnek tekinti.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az eljárás nyertesének a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást
adó KG Invest 2008 Kft-t (9028 Győr, Konini u. 19.) hirdeti ki.
Amennyiben a KEOP pályázat eredményes lesz és a pályázott összegnél kevesebb támogatást nem
hagynak jóvá, a Képviselő-testület felkéri a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

A Képviselő-testület név szerinti szavazással (jegyzőkönyv mellékelve) 7 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

17
215/2012. (V. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Önkormányzat tulajdonában
álló „Zsiráf Óvoda” (2490 Pusztaszabolcs, Deák F. 21/1.) épület használati meleg-víz szolgáltatásának
biztosítása napkollektoros megoldással” tárgyban kiírt nemzeti értékhatárt elérő, a Kbt. 122. § (7)
bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
A Képviselő-testület a Gravitáció Kereskedelmi Kft. (9700 Szombathely, Sági u. 3.), a Szkendó Kft.
(9700 Szombathely, Söptei u. 72.) és a KG Invest 2008 Kft (9028 Győr, Konini u. 19.) ajánlatát
érvényesnek tekinti.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az eljárás nyertesének a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást
adó KG Invest 2008 Kft-t (9028 Győr, Konini u. 19.) hirdeti ki.
Amennyiben a KEOP pályázat eredményes lesz és a pályázott összegnél kevesebb támogatást nem
hagynak jóvá, a Képviselő-testület felkéri a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
Napirend 14. pontja
„Óvodafejlesztés” (TÁMOP-3.1.11-12/2.) című pályázat
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Elmondta, amennyiben az önkormányzat pályázatot kíván benyújtani és sikeres lesz,
akkor arról döntenek most, hogy a Zsiráf Óvodában az egyik tanteremből tornaszobát alakítanak ki, így
csak egy osztálytermet vennének igénybe az általános iskolások. A különböző képzéseken,
továbbképzéseken túl a Zsiráf Óvodában a tornaszoba kialakítása, a Manóvár Óvodában az udvari játékok
fejlesztése, vagy csoportszoba bútorainak cseréje valósulna meg.
Csányi Kálmán: A pályázatot az önkormányzat nyújtja be, nem az intézmény. Megkérdezte, hogy a
projektmenedzsert a Polgármesteri Hivatal, a szakmai vezetőt pedig az óvoda adja?
Czompó István: A projektmenedzsment, a szakmai vezető az óvodaegység-vezető lesz, a pénzügyi részét
bonyolítja a Polgármesteri Hivatal.
Csányi Kálmán: Megkérdezte, van-e valamilyen felső határ a berendezések, felszerelések, járművek
beszerzésénél, vagy pedig ez az összeg a 2 millió 560 ezer forint?
Czompó István: Az összköltség maximum 30 %-át teheti ki ez az összeg, az egész projekt nagysága
1 millió forinttól 100 millió forintig terjed.
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
216/2012. (V. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a
TÁMOP-3.1.11-12/2 kódszámú „Óvodafejlesztés” című felhívásra a pusztaszabolcsi nevelési
intézmények fejlesztésének vonatkozásában a Zsiráf Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Deák F. u. 21/1.) és a
Manóvár Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 65.) intézmény egységek vonatkozásában.
A projekt összes tervezett maximális költsége 9.126.860,- Ft, melyből a támogatás szempontjából is
elszámolható költség: 9.126.860,- Ft. A projekt támogatásának mértéke a projekt elszámolható összes
költségének 100 %-a, ebből adódóan a projekt keretében igényelt támogatás összege: 9.126.860,- Ft.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
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Napirend 15. pontja
Tájékoztató az adósságot keletkeztető ügyletek megkötéséről
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a Településfejlesztési Bizottság
tárgyalta. A bizottságok javasolták a határozati javaslat elfogadását.
A Pénzügyi Bizottság ülésén elmondta, a javaslat nem arról szól, hogy most felvesznek 200 millió
forintot és bármi áron, bármire elköltik, hanem tárgyalásokat folytatna hitelfelvétel ügyében, amely
hasonló lenne, mint a hét évvel ezelőtt felvett hitel. A hitel felvételéhez be kell szerezni a Kormány
engedélyét és a jövő évi költségvetésbe is tervezni kell. A határozat szerint a polgármester tárgyalásokat
folytat a pénzintézetekkel, ezt követően tájékoztatja a képviselő-testületet, amely eldönti, hogy kíván-e
felvenni hitelt, ha igen, akkor milyen összeget, milyen futamidőre, milyen technikai megoldással pl.
türelmi idővel, rendelkezésre állással. A korábbi hitelnél 1,5 évig rendelkezésre állt az összeg, arra nem
kellett fizetni, de meg kellett határozni, hogy mire kívánják felhasználni és azon nem lehetett változtatni.
A mostani hitel 2015-ben jár le, azt követően lehet, hogy meg kell határozni, hogy pályázati önrészként
mekkora összeget különítenek el. Hozzátette még, előfordulhat, hogy olyan kondíciók lesznek, amelyek
miatt nem tudnak hitelt felvenni.
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
217/2012. (V. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2013-2014-ben megvalósuló
fejlesztéseihez banki hitelt kíván felvenni kb. 200 millió Ft összegben, hogy Egészségügyi centrumot
alakítson ki és belterületi utakat építsen.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tájékozódjon a hitelfelvétel lehetőségéről és adjon
javaslatokat a hitelfelvételre, illetve az ezzel összefüggő közbeszerzési eljárás kiírására, úgy hogy az
2013-ban az éves költségvetésben már szerepelhessen és a Kormányhoz határidőig felterjesztésre
kerüljön.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
Napirend 16. pontja
Dr. Card egészségkártya igénylése
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a Szociális és
Egészségügyi Bizottság tárgyalta. A bizottságok az I. számú határozati javaslat elfogadását javasolták.
Hozzátette még, az egészségkártya mellett pro és kontra szól sok minden. A kártyán nagyon fontos adatok
jelennek meg pl. gyógyszerérzékenység, betegségek. Ezen kívül a tulajdonos más szolgáltatásokat is
igénybe vehet. Az előterjesztésben különböző csoportokat alakítottak ki és ha minden pusztaszabolcsi
lakosnak ezt megvásárolják, akkor minden évben figyelemmel kell kísérni, hogy ki az, aki már megkapta
a kártyát. Nem valószínű, hogy az óvodás, vagy iskolás gyerekek maguknál hordanák ezt a kártyát, ami
problémát jelentene.
Czöndör Mihály: Elmondta, érdekelné, hogy a kórházak, orvosok körében mennyire ismert ez a kártya és
mi a véleményük pl. a helyi háziorvosoknak, illetve kikérték-e a véleményüket ez ügyben?
Czompó István: Nem kérte ki a háziorvosok véleményét, nem tudja, hogy mi a háziorvosok, illetve a
kórházak véleménye erről.
Paál Huba: Elmondta, hogy kért véleményt nemcsak a helyi, hanem más orvos ismerőseitől is.
Véleményük szerint a sürgősségi betegellátásnál van jelentősége a kártyának, főleg azon esetekben, ha
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valakinek nagyon súlyos gyógyszerérzékenysége van, illetve ha valaki egyedül van és értesíteni kell a
hozzátartozót. Szerintük akkor ér valamit ez a kártya, ha a gyógyszerekkel, illetve betegségekkel
kapcsolatos adatokat az orvos tölti ki és ez nagy munkát jelentene. Van egy másfajta kártya, amit
egyénileg kell igényel és az viszont már kommunikál a kórházak adatbázisával. Akkor van csak értelme,
ha állandóan ott van a tulajdonosánál. A Pénzügyi Bizottság ülésén arról beszéltek, hogy aki akarja,
egyénileg megveheti, de ha mindenkinek meg is igényelik, akkor sem biztos, hogy hatékony is lesz.
Czompó István: Véleménye szerint, ha nem is veszi igénybe az önkormányzat, de célszerű lesz a Szabolcs
Híradóban és a honlapon is tájékoztatni a lakosságot, hogy milyen lehetőségekkel élhetnek egyénileg.
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés I. határozati javaslatát.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
218/2012. (V. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dr. Card Kft. (1115 Budapest,
Bartók B. út 152/H.) által forgalmazott Dr. Card egészségkártya bevezetését anyagi lehetőségeit
figyelembe véve nem támogatja.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
Napirend 17. pontja
Javaslat meghibásodott fűtőberendezés cseréjére
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a Településfejlesztési Bizottság
tárgyalta. A bizottságok javasolták a határozati javaslat elfogadását.
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
219/2012. (V. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő
Pusztaszabolcs, Szabolcs liget 7. II/5. szám alatti bérlakásban meghibásodott, nem javítható gázkonvektor
cseréjét elvégezteti 96.520,- Ft bruttó költségért az ingatlan karbantartási előirányzat terhére.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: 2012. augusztus 31.
Napirend 18. pontja
Beépítési kötelezettség meghosszabbítására vonatkozó kérelem
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Elmondta, hogy az előterjesztést három bizottság tárgyalta és mindhárom más határidőt
javasolt. A Szociális és Egészségügyi Bizottság egyetértett az 1. határozati javaslattal, a Pénzügyi és
Igazgatási Bizottság 2014. december 31-ig, a Településfejlesztési Bizottság 2016. szeptember 20-ig
javasolta meghosszabbítani a beépítési kötelezettséget.
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés 2. határozati javaslatát.

A Képviselő-testület 5 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
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220/2012. (V. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sándor József Attila és felesége Pusztaszabolcs,
Vasút u. 24. szám alatti lakosok kérelmére hozzájárul az önkormányzattól 2008. szeptemberében vásárolt,
pusztaszabolcsi 1621/14. hrsz-ú ingatlan beépítési kötelezettségének 2016. szeptember 20-ig történő
meghosszabbításához.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
Vezér Ákos: Megjegyezte, még probléma lehet, hogy a beépítési kötelezettség meghosszabbítása nem
minősül-e adósságot keletkeztető ügyletnek.
Napirend 19. pontja
Javaslat lakótelek visszavásárlására
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Az előterjesztés tárgyaló Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, Településfejlesztési Bizottság
és Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolta a határozati javaslat elfogadását.
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
221/2012. (V. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 146/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat
értelmében visszavásárolja a pusztaszabolcsi 1609. hrsz-ú, 1265 m2 beépítetlen lakótelket 442.750,- Ft
vételárért a költségvetés általános tartaléka terhére.
A Képviselő-testület dr. Nagy István ügyvédet bízza meg az adásvételi szerződés megkötésével.
A szerződéskötéssel és az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel kapcsolatos költségeket Sándor Zoltán és
felesége eladók viselik.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a költségvetés módosításának beterjesztésére.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: 2012. augusztus 31.
Napirend 20. pontja
Agárdi Popstranddal történő együttműködés lehetősége
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Elmondta, tudomása szerint pusztaszabolcsi lakosok járnak ezekre a rendezvényekre,
igénybe veszik a kedvezményt.
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés I. határozati javaslatát.
A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
222/2012. (V. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy együttműködési megállapodást
köt az Agárdi Popstranddal. Az önkormányzat a 2012. évi kedvezmények érdekében
180.000,- Ft+ÁFA díjat fizet, melyért a pusztaszabolcsi állandó lakosok 50% belépési kedvezményben
részesülnek a megállapodásban felsorolt koncert rendezvényeken. A támogatási összeg fedezete az
általános tartalék.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a költségvetési rendelet módosításának beterjesztésére.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
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Napirend 21. pontja
Javaslat a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet módosítására
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző

Czompó István: Az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a Szociális és Egészségügyi
Bizottság tárgyalta. A bizottságok javasolták a rendelet-tervezet szövegének elfogadását és a rendelet
megalkotását.
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
223/2012. (V. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló
11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja.
Felelős: Vezér Ákos jegyző
Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta:
15/2012. (VI. 1.) önkormányzati rendelet
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló
11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletét megalkotja.

Napirend 22. pontja
Polgármester szabadsága
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Elmondta, hogy május 7-9-ig 3 nap szabadságon volt, kérte a képviselő-testület utólagos
jóváhagyását.

A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
224/2012. (V. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja Czompó István
polgármester 2012. május 7-9-i 3 nap szabadságát.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
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Napirend 23. pontja
Szélerőműparkok beillesztése Fejér Megye Területrendezési Tervébe
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Elmondta, hogy az önkormányzat 2005-ben elfogadta a rendezési tervét, majd ezt
követően 2007-ben a Fejér Megyei Önkormányzat is elfogadta a területrendezési tervét, csak akkor még
nem élt a 76/2009. (IV. 8.) Kormány rendelet, amely szerint az 5 megawattnál kisebb szélerőmű parkokat
is be kell venni a megyei területrendezési terve. A korábbi szabályozás szerint ha a szélerőművek
egyenként kisebbek voltak 5 megawattnál, akkor nem kellett bevenni, de ha most az összes szélerőmű
meghaladja az 5 megawatt-ot, akkor már igen. Emiatt kell most határozatot hozni, amely szerint továbbra
is támogatják a megvalósítást és az Intergwind Kft. megbízza a Környezetterv Kft-t a szükséges
dokumentáció elkészítésével.
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
225/2012. (V. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a külterületen tervezett
szélerőműpark 356/2005. (XI. 24.) Kt. számú határozattal elfogadott településszerkezeti terv szerinti
megvalósítását. Ennek érdekében támogatja a tervezett szélerőműparkok kiserőműként történő
beillesztését Fejér Megye Területrendezési Terve Térségi Szerkezeti Tervébe.
A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Kormány rendelet szerint „Térségi
területfelhasználási engedély kérelmet” és ezen belül a területi (környezeti, társadalmi, gazdasági)
hatásvizsgálatot az INTERGWIND Kft. megbízásából a KÖRNYEZETTERV Kft. készíti el.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatot az INTERGWIND Kft-nek és a
KÖRNYEZETTERV Kft-nek küldje meg.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 24. pontja
Tó Tévé műsorának megszüntetése
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: A Kábeltelevízió Építő és Szolgáltató Kft. megszünteti a Tó Tévé műsorát, nem hajlandó
tovább szolgáltatóként működni. Küldtek egy háromoldalas megállapodást, hogy az önkormányzat
jelentkezzen be a Média Hatóságnál szolgáltatónak, így felelve mindért és aztán a Kft., vagy Máté G.
Péter cége vállalja a műsor elosztást. Emiatt hívta fel telefonon Máté G. Pétert, aki arról tájékoztatta,
hogy a médiaszolgáltatás éves díja a 47 ezer forinttól a „csillagos ég” lehet; bejelentkezik szolgáltatónak
és mint műsorszolgáltató tevékenykedhet, viszont szeretné, ha ezt az összeget az önkormányzat számára
kifizetné.
Elmondta, hogy két lehetőséget lát: vagy megszüntetik a Szabolcs Magazin című műsort június 30-ával,
vagy csak az interneten lesz nézhető a műsor, a kábeltelevízió rendszeren pedig nem.
Czöndör Mihály: Megkérdezte, az nem merült fel, hogy esetleg új szolgáltatót keresnek erre a feladatra?
Elmondta, hogy az ismerősei közül sokan nézik és szeretik ezt a magazinműsort és sok embernek nincs
internet hozzáférési lehetősége. Meg kellene fontolni, hátha egy új szolgáltatóval kedvező áron lehetne
ilyen magazinműsort készíteni.
Csiki Szilárd: Megkérdezte, van-e arról információ, hogy Pusztaszabolcson a kábeltelevíziónak mennyi
előfizetője van? Ha kevesen vannak, akkor lehet, hogy nem is érdemes ezzel foglalkozni, de azt
mindenképpen támogatná, hogy az interneten nézhető legyen.
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Czompó István: Információi szerint 450 előfizető van, de fogyóban van a számuk, viszont ezt nem a
szolgáltatótól tudja.
Paál Huba: Véleménye szerint a lakosság és az önkormányzat egyik napról a másikra kész helyzet elé
kerül: a mai nappal gyakorlatilag megszűnik a Tó Tévé. Egyetértett Czöndör Mihály képviselővel abban,
hogy a fiatalok, vagy akiknek anyagi lehetősége megengedi és számítógéppel rendelkeznek, az interneten
meg tudják nézni a műsort, de vannak idős, beteg emberek, akik betegségeik, egyéb körülmények miatt
helyhez vannak kötve, inkább nézik a tévét. Most nincs mit tenni, lemondták, de azt körbe kellene járni,
hogy milyen módon lehetne megvalósítani. Az előterjesztésben olvasható utalás arra vonatkozóan, ha van
szolgáltató, akkor a kábeltelevízió rendszeren leadják ezeket a műsorokat. Véleménye szerint, amíg nincs
más megoldás, addig az interneten tartsák fenn a műsort, ezért a II. határozati javaslatot tudná támogatni.
Czompó István: Kiegészítésként elmondta, nem arról van szó, ha valaki szolgáltatóként a Média
Hatósághoz bejelentkezik, hogy akkor ugyanúgy hajlandó lesz lejátszani a műsort. Véleménye szerint, ha
a II. határozati javaslatot megszavazzák, akkor tovább kell folytatni vagy az emgépé Bt-vel, vagy újra ki
kell írni, mert a meglévő szerződést 30 napon belül fel lehet bontani. Ha úgy döntenek augusztusban,
hogy új szolgáltatót választanak, aki felvállalja az elhangzottakat, akkor szeptember 30-val megszüntetik
a jelenlegi szerződést és október 1-jével már az új szolgáltatóval kötnek megállapodást. Ez a lehetőség
benne van a II. határozati javaslatban. Az I. határozati javaslat elfogadásával arról döntenek, hogy június
30. nappal megszüntetik és vége.
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés II. határozati javaslatát.

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
226/2012. (V. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kábeltelevízió Építő és Szolgáltató Kft. (2483
Gárdony, Szabadság u. 30/c.) tájékoztatását a „Tó Tévé” elnevezésű műsor megszűntetésével
kapcsolatban tudomásul vette. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „Szabolcs Magazin” műsor
lejátszásáért nem jelentkezik be műsorszolgáltatóként a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Hivatalához, így a műsor 2012. június 1-től csak az interneten keresztül tekinthető meg.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az emgépé Hírügynökségi és Sportszolgáltató Bt.
(2484 Agárd, Árpád u. 109.) „Szabolcs Magazin” műsorának elkészítésére vonatkozó megállapodást
módosítsa.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 25. pontja
Összevont jelentés közszolgáltatási tevékenységről
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Elmondta, a törvény értelmében a közszolgáltatási tevékenységről jelentést kell írni és
azt megjelentetni az interneten. Az autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállítást végző
szolgáltató 2-3 hétig gondolkozott a válaszon, hogy ezt meg kell-e jelentetni. Mivel nem válaszoltak, a
jegyző rákérdezett, amire a válaszuk az volt, hogy szerintük az önkormányzatnak is meg kell jelentetni.
Paál Huba: Megkérdezte, mi történik akkor, ha most ezzel nem foglalkoznak és nem teszik közzé?
Megbüntetik az önkormányzatot, megszüntetik a céget, amely ezt a szolgáltatást nyújtja? Alapvetően egy
törvénysértő állapot lenne, ha nem tennék közzé. Mennyiben változik a helyzet, ha közzéteszik és egy
hónap múlva már nem lesz autóbusz közlekedés és azon kell gondolkodni, hogy hogyan oldják meg a
gyerekek beszállítását?
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Czompó István: Úgy gondolja, ha nem teszik közzé, az törvénysértés és nem a szolgáltatót fogják
megszüntetni, hanem az önkormányzatot büntetik meg.
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
227/2012. (V. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi jelentést fogadja el a településen
végzett autóbuszos közlekedési közszolgáltatási tevékenységről:
Összevont jelentés közszolgáltatási tevékenységről
A jelentési kötelezettséget megállapító jogszabályi rendelkezés:
Az autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 3/A. §
(1) bekezdése
A jelentés tárgyát képező közszolgáltatási tevékenység:
autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás.
Kiválasztott közszolgáltató:
Pusztaszabolcsi Helyi Kft., (7020 Dunaföldvár, Hunyadi tér 4. fszt. 1.)
Visszatérítés útján a közszolgáltatónak biztosított ellentételezések:
utasok által fizetett díjbevételek, fogyasztói árkiegészítés, egyéb nettó árbevételek.
Pusztaszabolcs Város Önkormányzata és a Pusztaszabolcsi Helyi Kft. között hatályos közszolgáltatási
szerződés szerint teljesült 2011. évben a helyi autóbusz-közlekedési szolgáltatás.
Az ellátásért felelős nem állapított meg közszolgáltatási kötelezettséget.
A szolgáltató kizárólagosan végzi a tevékenységet, azon kívül kizárólagos jogok nem illetik meg.
Az ellátásért felelős 2011-ben működési támogatást nem fizetett a szolgáltatónak.
Pusztaszabolcs, 2012. május 31.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közszolgáltatási tevékenységről szóló összevont
jelentést Pusztaszabolcs Város Önkormányzat honlapján jelentesse meg.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 26. pontja
Kormányablak létrehozási szándék
Előterjesztő: Czompó István polgármester

Czompó István: Elmondta, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal levele ma érkezett. A levél olvasásakor
úgy gondolta, hogy ebben nem tudnak részt venni, mert azt írták, hogy „ezeknek a kormányablakoknak
rendelkezniük kell a mai okmányirodai feltételekkel is, mert azokat az alkalmazásokat is működtetni
szükséges”. Ezt úgy értelmezte, ha ezekkel jelen pillanatban nem rendelkeznek, akkor nem tudják
létrehozni. Ezután beszélgettek a jegyzővel arról, hogy lehet így is értelmezni, de nem erről szól, hanem
ha vállalják azt, hogy minden olyan technikai berendezést biztosítanak, ami szükséges, az egyszeri
költség lenne és szükséges lenne egy átalakítás is, mert biztonsági berendezést is el kell helyezni és utána
még a foglalkoztatottak bére is plusz költség. A levél első oldalán olvasható, hogy a „létrehozás
költségeinek pontos összege ma egyértelműen nem határozható meg”. Egyértelmű, hogy azok az
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önkormányzatok, amelyeknél jelenleg is működik okmányiroda, előnyben vannak, mert nekik azt már
nem kell megvalósítani, hanem „csak” az ott lévő embereket foglalkoztatni. Javasolta, nyilatkozzanak
úgy, hogy létre kívánják hozni a kormányablakot, mert később a tényleges költségek ismeretében
lemondhatják, ha a feltételeket mégsem tudják biztosítani. Hosszú távon az itt élő emberek
megérdemelnék, hogy kormányablak legyen Pusztaszabolcson.
Czöndör Mihály: Megkérdezte, hogy milyen bevételt hoz egy kormányablak működtetése, mikor térül
meg a kiadás?
Vezér Ákos: A közigazgatás alapvetően nem egy megtérülő tevékenység, amit a Polgármesteri Hivatal
szemére is vetnek, hogy veszteséget termelnek, ami részben igaz, de azért az adókból többet beszednek,
mint amit a Hivatal működése felemészt. Kiindulva a mostani helyzetből, nincs köze az
okmányirodákhoz, egyszerűen csak hasonló infrastruktúrát kell használni. Elsősorban a kérelem
átvételével és továbbításával foglalkoznak, tehát ez a fajta lehetőség lenne meg itt a kormányablakkal,
hogy a kormányzati hatáskörbe kerülő, vagy már ott lévő ügyeket itt át tudják venni és továbbítani.
Tudomása szerint leginkább családi pótlék és GYES igényekről van szó. Ezek csak a személyes
ismeretei, az országos statisztikák ettől eltérőek lehetnek. Ha kiszélesedik az a kör, hogy a közigazgatási
ügyeket a kormányhivatalon keresztül központosítják és kérelem átvételre itt lehetőség lesz, az biztosan
könnyebbség a lakosoknak. Még azt sem tudják megmondani, hogy milyen körre fog ez kiterjedni, de itt
semmiféle bevételt nem tud elképzelni.
Paál Huba: Véleménye szerint nagyon képlékeny ez a kérdés, sok mindent tisztázni kell. Azt gondolja,
hogy Pusztaszabolcs 6400 lakosa megérdemli, hogy most már helyben intézhesse az ügyeit, még ha csak
a kérelmek átvételére is koncentrálódik, ahhoz viszont egész más költségvonzatok fognak járulni. Az
embereknek a mai utazási költségek, benzinárak mellett nagyon sok könnyebbséget fognak okozni, ha azt
mondják, hogy vállalják és a konkrét összeg ismeretében döntik el, hogy létre tudják-e hozni.
Vezér Ákos: Felhívta a figyelmet, hogy a tanuszoda esetében is hoztak egy rövid határozatot és most
milliókat fizetnek.
Csányi Kálmán: Támogatta a polgármester javaslatát. Példaként említette az adonyi költségvetési üzemet,
amelybe annak idején nem mertek belevágni és utána mennyire jó lett volna. Úgy gondolja, próbálják
meg, hátha jól döntenek.
Czompó István: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés első határozati javaslatát.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
228/2012. (V. 31.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Fejér Megyei Kormánymegbízott
VII-B-004/1366-3/2012. számú levelét, mely alapján szándéknyilatkozatot tesz arra vonatkozólag, hogy
Pusztaszabolcs Polgármesteri Hivatalában saját forrásból kormányablakot kíván létrehozni és működtetni.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
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A Képviselő-testület ülése 18.35 órakor – a 27-28. napirendi pontok tárgyalásának idejére – zárt üléssel
folytatódott.

19.21 órakor Szőke Erzsébet alpolgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

K. m. f.

Czompó István
polgármester
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Szajkó János
jegyzőkönyv-hitelesítők

