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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

2008. november 27-én megtartott nyílt ülésén hozott 

határozatainak tartalma 

 

Határozat száma Határozat tartalma 

377/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat Felkérés jegyzőkönyv hitelesítésére 

378/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat Napirend meghatározása 

379/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat Polgármesteri tájékoztató tudomásulvétele 

380/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 

381/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 

382/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat Javaslat a folyékony hulladék ártalmatlanítási díjának 

következő ülésen való tárgyalására  

383/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat Javaslat újabb tárgyalások lefolytatására 

384/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat Háromnegyed éves költségvetési beszámoló elfogadása 

385/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat Aljegyző kinevezése 

386/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat Oktatási intézmény előirányzat módosítási kérelmének 

jóváhagyása 

387/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat Logopédiai oktatás biztosítása 

388/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat Önkormányzati intézmények bérmegtakarítása 

389/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat Költségvetési koncepció elfogadása 

390/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 

391/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat Önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díj emelés 

mértékének meghatározása 

392/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 

393/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 

394/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat Önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díj emelés 

mértékének meghatározása 

395/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat Önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díj emelés 

mértékének meghatározása 

396/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat Üzlethelység bérbeadása 

397/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat Mezőgazdasági földterületek 2009. évi díja 

398/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 

399/2008. (XI. 27) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet 2. számú mellékletében 

meghatározott díj módosítása 

400/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 

401/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet 2. számú mellékletében 

meghatározott díj módosítása 

402/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 

403/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 

404/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet 2. számú mellékletében 

meghatározott díj módosítása 

405/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 

406/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet 2. számú mellékletében 

meghatározott díj módosítása 

407/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 

408/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet 2. számú mellékletében 

meghatározott díj módosítása 

409/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 

 

http://www.pusztaszabolcs.hu/


 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. 

Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 

honlap: www.pusztaszabolcs.hu 

e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu 

 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

2008. november 27-én megtartott nyílt ülésén hozott 

határozatainak tartalma 

 

410/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet 2. számú mellékletében 

meghatározott díj módosítása 

411/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 

412/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet 2. számú mellékletében 

meghatározott díj módosítása 

413/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat Javaslat elfogadása 

414/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat Javaslat elfogadása 

415/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 

416/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat  Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat megszüntetése 

417/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat Fűtésrendszer hibájának megszüntetése 

418/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat Felsőcikola ivóvízhálózat átalakítási munkálatainak 

költségének biztosítása 

419/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat Nagy közüzemi szolgáltatók tájékoztatójának 

tudomásul vétele 

420/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat Fekvőrendőr kihelyezésének költségének figyelembe 

vétele a 2009. évi költségvetés tervezésnél 

421/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat Bemutatkozó film elkészítésének megrendelése 

422/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat Mikrobusz megrendelése 

423/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 

424/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat Kistérségi tanuszodával kapcsolatos döntés 
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KIVONAT 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

2008. november 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

A Képviselő-testület 10 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

377/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Csombók Pál és Filotás József 

képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére. 

 

Felelős: Czompó István polgármester 

Határidő: azonnal 

______________________________________ 

 

A Képviselő-testület 10 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

378/2008. (XI. 27.) 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 a települési folyékony hulladék ártalmatlanítási díjának  

2009. évi megállapítására 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 3. pontja 

Javaslat a települési szilárd hulladék kezelésére vonatkozó  

közszolgáltatási díjak megállapítására 
 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

Napirend 4. pontja 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. háromnegyed-éves  

gazdálkodásáról szóló tájékoztató 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 5. pontja 

 Aljegyzői pályázat elbírálása 

 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

Napirend 6. pontja 

 A József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda 

előirányzat módosítási kérelme 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 7. pontja 

 Logopédiai oktatás 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

http://www.pusztaszabolcs.hu/


Napirend 8. pontja 

 Az önkormányzati intézmények bérmegtakarítása 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

Napirend 9. pontja 

 Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 10. pontja 

Javaslat lakásrendelet megalkotására 
 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

Napirend 11. pontja 

Javaslat helyiségbérleti díjak megállapítására 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

Napirend 12. pontja 

Javaslat üzlethelyiség bérbeadására 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 13. pontja 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat mezőgazdasági földterületeinek 

2009. évi hasznosítása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 14. pontja 

Sírhelyek és urnafülkék árainak felülvizsgálata 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 15. pontja 

 A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat megszüntetése 

 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

Napirend 16. pontja 

Javaslat fűtési rendszer hiányosságának megszüntetésére 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 17. pontja 

Felsőcikolai ivóvízellátás 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 18. pontja 

Tájékoztató a nagy közüzemi szolgáltatók települést érintő működéséről 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 19. pontja 

 Javaslat a Szent Imre utcában fekvőrendőr kihelyezésére 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 20. pontja 

 Pusztaszabolcs bemutatása a Fehérvár Televízióban 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 21. pontja 

 Mikrobusz vásárlása 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 22. pontja 

 Kistérségi tanuszodával kapcsolatos döntés 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 

Zárt ülés 

Napirend 23. pontja 

Vezetői megbízás visszavonása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Felelős: Czompó István polgármester 

Határidő: azonnal 

______________________________________ 

 



 

A Képviselő-testület 10 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

379/2008. (XI. 27.) 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 

______________________________________ 

 

Napirend 1. pontja 

 Víz- és szennyvízdíj megállapítása 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

380/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi ivóvíz szolgáltatás díjának 

megállapításáról szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja. 

Felelős: Czompó István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

381/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi szennyvízszolgáltatás díjának 

megállapításáról szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja. 

Felelős: Czompó István polgármester 

Határidő: azonnal 

______________________________________ 

Napirend 2. pontja 

Javaslat a települési folyékony hulladék ártalmatlanítási díjának  

2009. évi megállapítására 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

382/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a település folyékony 

hulladékának ártalmatlanítási díjának 2009. évi megállapítását a 2008. december 22-i ülésen tárgyalja. 

Felelős: Czompó István polgármester 

Határidő: azonnal 

______________________________________ 

Napirend 3. pontja 

Javaslat a települési szilárd hulladék kezelésére vonatkozó  

közszolgáltatási díjak megállapítására 

 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

A Képviselő-testület 7 igen, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

383/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a település szilárd 

hulladékának kezelési díjának 2009. évi megállapítását a 2008. december 22-i ülésen tárgyalja. Felkéri 

a polgármestert az újbóli tárgyalások lefolytatására a Vertikál Zrt.-vel. 

Felelős: Czompó István polgármester 

Határidő: azonnal 

______________________________________ 



Napirend 4. pontja 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. háromnegyed-éves  

gazdálkodásáról szóló tájékoztató 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 

A Képviselő-testület 10 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

384/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2008. háromnegyed-éves 

költségvetésének teljesítését 

630.360 ezer forint bevétellel 

574.611 ezer forint kiadással 

55.749 ezer forint többlettel 

jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Czompó István polgármester 
______________________________________ 

Napirend 5. pontja 

 Aljegyzői pályázat elbírálása 
 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

 

385/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat 
 

A Képviselő-testület 10 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 36. § (1) szerint – a jegyző javaslatára – 2009. január 1-től határozatlan időre Szotyori-

Nagy Istvánnét Pusztaszabolcs Város Önkormányzat aljegyzőjévé kinevezi. Illetményét 360.000,-Ft-

ban állapítja meg. 

 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 

Határidő: azonnal 

______________________________________ 

Napirend 6. pontja 

 A József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda 

előirányzat módosítási kérelme 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 

A Képviselő-testület 10 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

386/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat 

 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a József Attila Közös Igazgatású Általános 

Iskola „Általános Iskola tornaterem ablakcsere, belső felújítás” felújítás előirányzatának megnevezését 

„Általános Iskola tornaterem ablakcsere, új szárny hátsó bejárati ajtó csere, belső felújítás” 

előirányzatra módosítja. 

Felkéri a Polgármestert a 2008. évi költségvetési rendelet módosításának beterjesztésére. 

 

Felelős: Czompó István polgármester  

Határidő: azonnal 

______________________________________ 



 

Napirend 7. pontja 

 Logopédiai oktatás 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 

A Képviselő-testület 10 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

387/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat 
 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az önkormányzati fenntartású József 

Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás kir. u. 14.) vezetőjét, 

hogy a hatályos pedagógiai programban és a rendelkezésre álló forrásokkal biztosítsa a korábbi 

testületi határozattal elfogadott és pedagógiai programban szereplő logopédusi feladatok ellátását. A 

Képviselő-testület felkéri az igazgatót, a most készülő pedagógiai programban a következő tanévre 

vonatkozó logopédiai programot dolgozza ki. 

 

Felelős: Kocsis József, József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda igazgatója 

Határidő: azonnal 

______________________________________ 

Napirend 8. pontja 

 Az önkormányzati intézmények bérmegtakarítása 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

 

388/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat 

A Képviselő-testület 10 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 
Pusztaszabolcs Város  Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a József Attila Közös 

Igazgatású Általános Iskola, a Könyvtár és Művelődési Ház, a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat és a Polgármesteri Hivatal az 1 havi bérük 50%-ának megfelelő külön juttatást fizessen. 

- A József Attila Általános Iskola személyi jellegű kiadás előirányzatát megemeli 5.463 ezer 

forinttal az önkormányzati támogatás előirányzatának azonos összegű növelése mellett. 

- A Könyvtár és Művelődési Ház személyi jellegű kiadás személyi jellegű kiadás előirányzatát 

lecsökkenti 500 ezer forinttal az önkormányzati támogatás előirányzatának azonos összegű 

csökkentése mellett. 

- A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Pusztaszabolcsi telephelyének személyi jellegű 

kiadás előirányzatát lecsökkenti 2.062 ezer forinttal az önkormányzati támogatás azonos 

összegű csökkentése mellett. 

- A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Adonyi telephelyének személyi juttatás 

előirányzatát megemeli 341 ezer forinttal az önkormányzati támogatás előirányzatának azonos 

összegű növelése mellett, ezzel egyidejűleg a Polgármesteri Hivatal támogatás értékű 

működési bevétel előirányzatát megemeli 341 ezer forinttal az intézményfinanszírozás 

előirányzatának azonos összegű növelése mellett.  

- A Polgármesteri Hivatal személyi jellegű kiadás előirányzatát lecsökkenti 939 ezer forinttal, a 

céltartalék előirányzatát lecsökkenti 1.962 ezer forinttal az intézményfinanszírozás 

előirányzatának 2.901 ezer forintos növelése mellett. 

A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőket, hogy az intézmény dolgozói részére kifizetésre 

kerülő adómentes juttatás és szuperbruttó jutalom összegéről 2008. december 5-ig tájékoztassák a 

Polgármestert. 

 A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a 2008. évi költségvetési rendelet módosításának 

beterjesztésére. 

 

Felelős: Czompó István polgármester  

              Intézményvezetők 

Határidő: 2008. december 5. 

______________________________________ 



 

Napirend 9. pontja 

 Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 

A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

389/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat 

 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat 

2009. évre beterjesztett költségvetési koncepcióját. A költségvetési tervező munka és a rendelet-

tervezet előkészítése során az alábbi alapelvek érvényesítését tartja szükségesnek: 

 

1. A 2009. évi személyi juttatások tervezése során a 2009. évi költségvetési törvény által 

meghatározott közalkalmazotti illetménytáblát, közalkalmazotti pótlékalapot és a 

köztisztviselői illetményalapot kell figyelembe venni. 

2. A 2009. évi dologi kiadások tervezése során a 2008. évi eredeti előirányzat összegének 

alapulvétele mellett a 2009. évi közüzemi díjnövekedéseket figyelembe kell venni.  Megszűnő 

előirányzat esetén a 2008. évi költségvetés eredeti előirányzatát nem lehet figyelembe venni. 

Új feladat esetén a 2008. évi költségvetésben biztosított eredeti előirányzat szintre hozásával 

kell tervezni.  

3. A Képviselő-testület a civil szervezetek éves működését 2009-ben 4 millió forinttal kívánja 

támogatni. 

4. A Képviselő-testület a következő fejlesztések tervezését tartja szükségesnek és lehetségesnek :     

 

Általános iskola belső felújítás  789 ezer Ft 

Útjavítás  529 ezer Ft 

Manóvár Óvoda fürdőszobák felújítása  500 ezer Ft 

Kastély utca javítása  706 ezer Ft 

Játszótér tervezés  500 ezer Ft 

Térfigyelő rendszer kialakítása  1.500 ezer Ft 

A Polgármesteri Hivatal bővítése  12.445 ezer Ft 

Távfelügyeleti rendszer  1.000 ezer Ft 

Viziközmű fejlesztés (alszámlán) 18.220 ezer Ft 

Útépítés  15.000 ezer Ft 

Informatikai, irodatechnikai fejlesztések  2.502 ezer Ft 

Összesen: 53.691 ezer Ft 

5. A Képviselő-testület a kimutatott hiányt elsősorban a nem kötelező feladatok és a 

felhalmozási kiadások csökkentésével egyenlíti ki. 

 

Felelős: Czompó István polgármester 

Határidő: 2009. évi költségvetés tervezése 

______________________________________ 
 

Napirend 10. pontja 

Javaslat lakásrendelet megalkotására 

 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

 

A Képviselő-testület 3 igen, 1 nem szavazattal és 7 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

390/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a határozati javaslatot, hogy az 

önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról szóló rendelet-tervezet 1. számú 

mellékletében 8%-os bérleti díj emelés érvényesüljön. (Komfortos lakás esetében 108Ft/m
2
/hó, 

összkomfortos lakás esetén 124/m
2
/hó) 

 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 

Határidő: Azonnal 



 

A Képviselő-testület 7 igen, 4 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

391/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonú 

lakások és helyiségek bérbeadásáról szóló rendelet-tervezet 1 számú mellékletében meghatározott 

díjakat „komfortos lakás” esetében110/m
2
/hó, „összkomfortos lakás” esetében 127Ft/m

2
/hó díjban 

határozza meg. 

 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 

Határidő: Azonnal 

 

A Képviselő-testület 8 igen, 3 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

392/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú lakások és 

helyiségek bérbeadásáról szóló rendelet-tervezet szövegét a 391/2008.(XI. 27.) Kt. számú határozat 

módosításával elfogadja. 

 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 

Határidő: Azonnal 

______________________________________ 

Napirend 11. pontja 

Javaslat helyiségbérleti díjak megállapítására 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

 

A Képviselő-testület 3 igen, 3 nem szavazattal és 5 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

393/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint a 

tulajdonában lévő Sport u. 2/2. szám alatti I., II., és IV. számú üzletek bérleti díját, 2009. január 

elsejétől 313,-Ft/m
2
/hó + ÁFA összegben, a III. számú üzlet bérleti díját – tekintettel az ott elhelyezett 

bankjegykiadó automatára, 10 %-kal alacsonyabb, – 282,-Ft/m
2
/hó + ÁFA összegben állapítja meg.  

 

Felelős: Czompó István polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

A Képviselő-testület 7 igen, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

394/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat 
 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Sport u. 2/2. szám alatti 

I., II., és IV. számú üzletek bérleti díját, 2009. január elsejétől 319,-Ft/m
2
/hó + ÁFA összegben, a III. 

számú üzlet bérleti díját – tekintettel az ott elhelyezett bankjegykiadó automatára, 10 %-kal 

alacsonyabb, – 286,-Ft/m
2
/hó + ÁFA összegben állapítja meg.  

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az üzletek bérlőivel érvényben lévő bérleti 

szerződéseket, a megváltozott bérleti díjnak megfelelően módosítsa. A szerződésmódosításban 

kerüljön rögzítésre, hogy a bérlemények után a bérbeadó önkormányzat fizeti meg a társasházi közös 

költséget. 

 

Felelős: Czompó István polgármester 

Határidő: 2008. december 31. 



 

A Képviselő-testület 7 igen, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

395/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Szent István u. 28. szám 

alatti üzlet bérleti díját – tekintettel a bérlemény műszaki állapotára – 2009. január elsejétől 213,-

Ft/m
2
/hó + ÁFA összegben állapítja meg.  

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az üzlet bérlőjével érvényben lévő bérleti 

szerződést, a megváltozott bérleti díjnak megfelelően módosítsa. 

Felelős: Czompó István polgármester 

Határidő: 2008. december 31. 

______________________________________ 

 

Napirend 12. pontja 

Javaslat üzlethelyiség bérbeadására 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 

A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

396/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Benkő Erzsébet Pusztaszabolcs, Szilágyi E. 

u. 41. sz. alatti lakos – az önkormányzati tulajdonú, Pusztaszabolcs, Szent István u. 28. sz. alatti, 973. 

hrsz-ú ingatlanon lévő, 65 m
2 

alapterületű üzlet bérleti jogviszonyára vonatkozó – kérelmét, 2008. 

november 30-i időponttal, felmondásként tudomásul veszi. 

A Képviselő-testület 2008. december 1-jétől a fenti ingatlanon lévő üzletet határozatlan időre bérbe 

adja Dávid Anna Pusztaszabolcs, Sport u. 26/2. sz. alatti lakos kérelmező részére, aki a bérleményben 

bútorkereskedői tevékenységet kíván folytatni. 

A Képviselő-testület az épület műszaki állapotának, komfortfokozatának figyelembevételével a bérleti 

díjat 2008. december hónapra 194,-Ft/m
2
/hó+ÁFA összegben állapítja meg. 2009. január 1-jétől a 

bérleti díj a Képviselő-testület határozata értelmében változik. 

A bérleti szerződésben kerüljön rögzítésre, hogy a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek 

beszerzése, a feltételek biztosítása a bérlő feladata, és kizárólagos költsége.  

Felelős: Czompó István polgármester 

Határidő: 2008. december 1. 

______________________________________ 

 

Napirend 13. pontja 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat mezőgazdasági földterületeinek 

2009. évi hasznosítása 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 

A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

397/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat 
 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. évre az önkormányzat mezőgazdasági 

földterületeinek bérleti díját 3,50 Ft/m² összegen állapítja meg.  

 

Felelős: Czompó István polgármester 

Határidő: 2009. december 31. 

______________________________________ 



 

Napirend 14. pontja 

Sírhelyek és urnafülkék árainak felülvizsgálata 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

A Képviselő-testület 3 igen, 5 nem szavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

398/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, hogy a köztemető 

üzemeltetésének szóló többszörösen módosított 12/1992.(VI.1.)Kt számú rendelet módosításáról szóló 

rendelet-tervezet 2. számú mellékletében meghatározott egyes sírhelyre vonatkozó díját 5.000,-Ft-ban 

állapítja meg. 

 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 

Határidő: Azonnal 

 

A Képviselő-testület 7 igen, 4 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

399/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a köztemető üzemeltetésének 

módosításáról szóló többszörösen módosított 12/1992.(VI. 1.)Kt. számú rendelet módosításáról szóló 

rendelet-tervezet 2. számú mellékletében meghatározott egyes sírhelyre vonatkozó díjat 4.000,-Ft-ban 

állapítja meg. 

 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 

Határidő: Azonnal 

 

A Képviselő-testület 3 igen, 3 nem szavazattal és 5 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

400/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, hogy a köztemető 

üzemeltetésének szóló többszörösen módosított 12/1992.(VI. 1.)Kt. számú rendelet módosításáról 

szóló rendelet-tervezet 2. számú mellékletében meghatározott kettős sírhelyre vonatkozó díját 10.000,-

Ft ban állapítja meg. 

 

A Képviselő-testület 8 igen, 3 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

401/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a köztemető üzemeltetésének 

módosításáról szóló többszörösen módosított 12/1992.(VI. 1.)Kt. számú rendelet módosításáról szóló 

rendelet-tervezet 2. számú mellékletében meghatározott kettős sírhelyre vonatkozó díjat 6.000,-Ft-ban 

állapítja meg. 

 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 

Határidő: Azonnal 

 

402/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, hogy a köztemető 

üzemeltetésének szóló többszörösen módosított 12/1992.(VI. 1.)Kt. számú rendelet módosításáról 

szóló rendelet-tervezet 2. számú mellékletében meghatározott urnasírhelyre vonatkozó díját 2.500,-Ft 

ban állapítja meg. 

 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 

Határidő: Azonnal 

 



403/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, hogy a köztemető 

üzemeltetésének szóló többszörösen módosított 12/1992.(VI. 1.)Kt. számú rendelet módosításáról 

szóló rendelet-tervezet 2. számú mellékletében meghatározott urnafülkére vonatkozó díját 20.000,-Ft-

ban állapítja meg. 

 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 

Határidő: Azonnal 

 

A Képviselő-testület 7 igen, 4 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

404/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a köztemető üzemeltetésének 

módosításáról szóló többszörösen módosított 12/1992.(VI. 1.)Kt. számú rendelet módosításáról szóló 

rendelet-tervezet 2. számú mellékletében meghatározott urnafülkére vonatkozó díjat 16.000,-Ft-ban 

állapítja meg. 

 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 

Határidő: Azonnal 

 

A Képviselő-testület 4 igen, 4 nem szavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

405/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, hogy a köztemető 

üzemeltetésének szóló többszörösen módosított 12/1992.(VI. 1.)Kt. számú rendelet módosításáról 

szóló rendelet-tervezet 2. számú mellékletében meghatározott sírbolthelyre vonatkozó díját 12.500,-Ft 

ban állapítja meg. 

 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 

Határidő: Azonnal 

 

A Képviselő-testület 7 igen, 4 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

406/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a köztemető üzemeltetésének 

módosításáról szóló többszörösen módosított 12/1992.(VI. 1.)Kt. számú rendelet módosításáról szóló 

rendelet-tervezet 2. számú mellékletében meghatározott sírbolthelyre vonatkozó díjat 10.000,-Ft-ban 

állapítja meg. 

 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 

Határidő: Azonnal 

 

A Képviselő-testület 4 igen, 4 nem szavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

407/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, hogy a köztemető 

üzemeltetésének szóló többszörösen módosított 12/1992.(VI.1.)Kt számú rendelet módosításáról szóló 

rendelet-tervezet 2. számú mellékletében meghatározott egyes sírkő felállítására vonatkozó díját 

2.500,-Ft-ban állapítja meg. 

 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 

Határidő: Azonnal 



 

A Képviselő-testület 7 igen, 4 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

408/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a köztemető üzemeltetésének 

módosításáról szóló többszörösen módosított 12/1992.(VI. 1.)Kt. számú rendelet módosításáról szóló 

rendelet-tervezet 2. számú mellékletében meghatározott egyes sírkő felállítására vonatkozó díjat 

2.000,-Ft-ban állapítja meg. 

 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 

Határidő: Azonnal 

 

A Képviselő-testület 5 igen, 4 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

409/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, hogy a köztemető 

üzemeltetésének szóló többszörösen módosított 12/1992.(VI.1.)Kt számú rendelet módosításáról szóló 

rendelet-tervezet 2. számú mellékletében meghatározott kettős sírkő felállítására vonatkozó díját 

5.000,-Ft-ban állapítja meg. 

 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 

Határidő: Azonnal 

 

A Képviselő-testület 7 igen, 4 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

410/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a köztemető üzemeltetésének 

módosításáról szóló többszörösen módosított 12/1992.(VI. 1.)Kt. számú rendelet módosításáról szóló 

rendelet-tervezet 2. számú mellékletében meghatározott kettős sírkő felállítására vonatkozó díjat 

4.000,-Ft-ban állapítja meg. 

 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 

Határidő: Azonnal 

 

A Képviselő-testület 5 igen, 4 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

411/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, hogy a köztemető 

üzemeltetésének szóló többszörösen módosított 12/1992.(VI.1.)Kt számú rendelet módosításáról szóló 

rendelet-tervezet 2. számú mellékletében meghatározott sírbolt felállítására vonatkozó díját 7.500,-Ft-

ban állapítja meg. 

 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 

Határidő: Azonnal 

 

A Képviselő-testület 7 igen, 4 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

412/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a köztemető üzemeltetésének 

módosításáról szóló többszörösen módosított 12/1992.(VI. 1.)Kt. számú rendelet módosításáról szóló 

rendelet-tervezet 2. számú mellékletében meghatározott sírbolt felállítására vonatkozó díjat 6.000,-Ft-

ban állapítja meg. 

 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 

Határidő: Azonnal 



 

A Képviselő-testület 6 igen, 3 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

413/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a köztemető üzemeltetésének 

módosításáról szóló többszörösen módosított 12/1992.(VI. 1.)Kt. számú rendelet módosításáról szóló 

rendelet-tervezet 2. számú mellékletében meghatározott sírkőjavítására vonatkozó díjat 2.500,-Ft-ban 

állapítja meg. 

 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 

Határidő: Azonnal 

 

A Képviselő-testület 6 igen, 4 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

414/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a köztemető üzemeltetésének 

módosításáról szóló többszörösen módosított 12/1992.(VI. 1.)Kt. számú rendelet módosításáról szóló 

rendelet-tervezet 2. számú mellékletében meghatározott halott hűtésre vonatkozó díjat 2.500,-Ft-ban 

állapítja meg. 

 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 

Határidő: Azonnal 

 

A Képviselő-testület 10 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

415/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztemető üzemeltetéséről szóló, többször 

módosított 12/1992. (V.1.) Kt. számú rendelet módosításáról szóló rendelet- tervezet szövegét a 

399/2008.(XI. 27.) Kt. számú, 401/2008.(XI. 27.) Kt. számú, 404/2008.(XI. 27.) Kt. számú, 

406/2008.(XI. 27.) Kt. számú, 408/2008.(XI. 27.) Kt. számú, 410/2008.(XI. 27.) Kt. számú,  

412/2008.(XI. 27.) Kt. számú határozatok módosításával elfogadja. 

 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 

Határidő: azonnal 

______________________________________ 

Napirend 15. pontja 

 A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat megszüntetése 

 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

A Képviselő-testület 10 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

416/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

(2490 Pusztaszabolcs, Magyar u.6.) intézményét a mellékelt megszüntető okirat kiadásával 2008. 

december 31. napi hatállyal megszünteti. 

Felkéri a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár Közép-Dunántúli Regionális Igazgatóság 

Államháztartási Irodája felé a törzskönyvi nyilvántartásból való törlésről intézkedjen. 

Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az alkalmazottakat a Kjt 25/A §.-ában meghatározottak szerint 

tájékoztassa, és  munkaügyi dokumentációjuk kerüljön átadásra a jogutód intézményhez. 

 

Felelős: Czompó István polgármester,  

 Vezér Ákos jegyző,  

 Dr.Szász Károlyné intézményvezető 

Határidő: azonnal 

______________________________________ 



Napirend 16. pontja 

Javaslat fűtési rendszer hiányosságának megszüntetésére 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 

A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

417/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat 
 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a 

Pusztaszabolcs, Szabolcs liget 50. sz. alatti ingatlan önkormányzati tulajdonban lévő épületrészében 

fűtésszerelő szakemberrel vizsgáltassa meg a fűtésrendszert. A szakvélemény alapján kérjen 

árajánlatokat a hiányosság megszüntetésére. 

A Képviselő-testület az árajánlatok ismeretében dönt a munka elvégzéséről. 

Felelős: Czompó István polgármester 

Határidő: 2009. január 31. 

______________________________________ 

Napirend 17. pontja 

Felsőcikolai ivóvízellátás 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 

A Képviselő-testület 9 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

418/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a felsőcikolai lakosságot ellátó ivóvízhálózat 

térítésmentes átvételét megelőzően szükséges átalakítási munkákra a költségvetés tartalékából 

500.000,- Ft-ot átcsoportosít. 

Felkéri a polgármestert, hogy a fenti összeg mértékéig adjon megbízást az Agárdi Farm Kft-nek az 

ivóvízhálózat szétválasztására. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy ezt követően kössön megállapodást az 

Agárdi Farm Kft.-vel a lakosságot ellátó ivóvízhálózat térítésmentes tulajdonba vételére vonatkozóan. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a költségvetési rendelet módosításának beterjesztésére.  

Felelős: Czompó István polgármester 

Határidő: 2009. március 31. 

______________________________________ 

 

Napirend 18. pontja 

Tájékoztató a nagy közüzemi szolgáltatók települést érintő működéséről 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 

A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

419/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat 
 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az E.ON Dél-dunántúli Gázszolgáltató ZRt, 

a Dunántúli Regionális Vízmű ZRt. – a települést érintő tevékenységükről szóló – tájékoztatóját 

megismerte, és elfogadja. 

 

Felelős: Czompó István polgármester 

Határidő: azonnal 

______________________________________ 



Napirend 19. pontja 

 Javaslat a Szent Imre utcában fekvőrendőr kihelyezésére 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 

A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

420/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat 
 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2009. évi költségvetés 

tervezésnél, a legkedvezőbb árajánlat alapján, figyelembe veszi a Szent Imre utca lakóinak kérését, a 3 

db „fekvőrendőr” kihelyezésére vonatkozóan. 

Felelős: Czompó István polgármester 

Határidő: 2009. február 28. 

______________________________________ 

 

Napirend 20. pontja 

 Pusztaszabolcs bemutatása a Fehérvár Televízióban 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 

A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

421/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat 
 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fehérvár Televízió (8000 Székesfehérvár, 

Jókai út 15.) által készítendő bemutatkozó filmet megrendeli, melynek gyártási költsége 150.000,- Ft + 

ÁFA, amely tartalmazza a gyártás, szerkesztés, vágás, kétszeri sugárzás, km díj, valamint szabad 

felhasználás költségeit. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, továbbá felkéri a 

polgármestert, hogy a 2009. évi költségvetés tervezésénél vegye figyelembe a gyártási költséget.  

 

Felelős: Czompó István polgármester 

Határidő: azonnal 

______________________________________ 

 

Napirend 21. pontja 

 Mikrobusz vásárlása 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 

A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

422/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dunapentautó Kft. (2400 

Dunaújváros, Aranyvölgyi út 1526/6 hrsz) árajánlatában szereplő 9 fős mikrobuszt kívánja 

megvásárolni. A gépjármű beszerzése 2009. április hónapban valósuljon meg, mivel a támogatás 

kifizetésének kérelmét 2009. április 1. és 30. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Hivatalhoz.  

Felkéri a polgármestert, gondoskodjon a Tanyagondnoki szolgáltatás felállításáról a Polgármesteri 

Hivatal keretein belül.  

Továbbá felkéri a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását készítse elő. 

 

Felelős: Czompó István, polgármester 

   Vezér Ákos jegyző 

Határidő: azonnal 

______________________________________ 



 

Napirend 22. pontja 

 Kistérségi tanuszodával kapcsolatos döntés 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 

A Képviselő-testület 2 igen, 7 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

423/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a határozati javaslatot, hogy 

felvállalja, hogy az Adonyi Kistérségi közoktatási központja legyen. 

 

Felelős: Czompó István polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

A Képviselő-testület 6 igen, 2 nem szavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

424/2008. (XI. 27.) Kt. számú határozat 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kistérségi Oktatási 

társulásban részt vesz, és az oktatási társulás központja Pusztaszabolcs lesz. A tanuszodai 

megállapodás-tervezetbe kerüljön bele egy olyan pont, hogy amennyiben a társulások központi 

költségvetési finanszírozásában olyan mértékű változás következne be, amelyek nem biztosítják 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata számára azt az összeget, amennyivel jelenleg finanszírozni 

kellene az uszodát (14.443.854,- Ft), heti 10 órai használattal, abban az esetben csak az 50%-os részt, 

7.221.927,- Ft-ot fizeti az Önkormányzat az uszoda működtetéséhez, heti 5 órai használattal. 

Felelős: Czompó István, polgármester 

Határidő: azonnal 

 


