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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

2009. augusztus 27-én megtartott nyílt ülésén hozott 

határozatainak tartalma 

 

 

Határozat száma Határozat tartalma 

194/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat Felkérés jegyzőkönyv hitelesítésére. 

195/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat Napirend meghatározása 

196/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat Napirend meghatározása 

197/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat Két ülés közti időszak eseményeiről szóló polgármesteri 

tájékoztató tudomásulvétele 

198/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat Szabolcs Napokról készült beszámoló elfogadása 

199/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 

200/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat Az önkormányzat 2009. első féléves gazdálkodásának 

jóváhagyása 

201/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat Oktatási intézmény vezetőinek megválasztásáról készült 

tájékoztató tudomásulvétele 

202/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda 

kérelmének elutasítása, fejlesztő pedagógusi álláshely 

meghirdetése 

203/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda 

kérelmének elutasítása 

204/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda 

kérelmének elutasítása, a 222/2008.(VI. 26.) Kt számú 

határozat fenntartása 

205/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat Oktatási intézmény felkérése, sajátos nevelési igényű 

tanulók oktatásának megszervezésére oly módon, hogy arra 

többlettámogatás legyen igényelhető. 

206/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat Gyógytestnevelési feladatok ellátására megállapodás kötés 

az Adonyi Kistérségi Társulással. 

207/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetének 

felkérése a megállapodás-tervezetek nagyobb határidővel 

történő megküldésére. 

208/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – 

Innovatív intézményekben” pályázat megvalósításában a 

pedagógus továbbképzésre és szaktanácsadásra irányuló 

közbeszerzési eljárás lefolytatása 

209/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 

210/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat Pályázatíróval kötendő vállalkozási szerződés módosítása, 

2009. október 1-jei hatállyal. 

211/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat Napirend levétele. 

212/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 

213/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat Ingatlan bérbeadásával kapcsolatos tiltakozás és a téma 6 

hóna múlva ismét napirendre tűzése  

214/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 

215/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 

216/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 

217/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
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218/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat Lakásbérleti jogviszony létesítése (Mátyás király u. 15/1/1.) 

219/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesület támogatása 

220/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat Önkormányzati ingatlan nyilvános versenytárgyalás útján 

való értékestése, versenytárgyalásra vonatkozó felhívás 

közzététele 

221/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat Kollégium ingatlan használati jogának visszaadásának 

tudomásul vétele és bérlakás használati jogára vonatkozó 

megállapodás módosítása 

222/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat Az önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervének 

jóváhagyása 

223/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanra vonatkozó 

bérleti jogviszony meghosszabbítása. (Árok u. 1/3.) 

224/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat Lakótelek visszavásárlása 

225/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat Lakótelek visszavásárlása 

226/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat Lakótelek visszavásárlása 

227/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat Vevőkijelölő 242/2008(VI. 26.)Kt. sz. határozat 

visszavonása 

228/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 

229/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat Külterületi földterület megvásárlása 

230/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat Méhnyakrák elleni védőoltási programban való részvétel 

elutasítása 

231/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat Iskolai sportpálya vízelvezetése 
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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 

 

 
 

KIVONAT 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

2009. június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

 

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

 

194/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Kátai György és Kovács Dénes 

képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

 

195/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a napirend-tervezetben 8. 

napirendi pontként szereplő „Értesítés gazdasági eseményekről és javaslat. Értesítés gazdasági 

eseményről III.” című napirendi pontot nem veszi fel a mai ülésének napirendjére. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

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

 

196/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét – a 

195/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozatban foglaltak figyelembevételével - az alábbiak szerint 

határozza meg: 

Napirendek előtt: 

- Tájékoztató a két ülés közti eseményekről 

- Kérdések, interpellációk 

Napirend 1. pontja 

Beszámoló a Szabolcs Napokról 

 Előterjesztő: Csányi Kálmán, az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság elnöke 

Napirend 2. pontja 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési 

rendeletének módosítása 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 3. pontja 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2009. első féléves gazdálkodása 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 

http://www.pusztaszabolcs.hu/
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Napirend 4. pontja 

Oktatási intézmény vezetői 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 5. pontja 

Az általános iskola kérelmei 

- Az általános iskola kérelme I. 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

- Az általános iskola kérelme II. 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

- Az általános iskola kérelme III. 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

- Az általános iskola kérelme IV. 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 6. pontja 

Javaslat logopédiai és gyógytestnevelés ellátására kötendő megállapodás elfogadására 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 7. pontja 

„Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” 

pályázat megvalósításában a pedagógus továbbképzésre és 

szaktanácsadásra irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása  
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 8. pontja 

Értesítés gazdasági eseményekről és javaslat 

- Értesítés gazdasági eseményről I. 

 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

- Értesítés gazdasági eseményről II. 

 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

- Javaslat vállalkozási szerződés módosítására 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 9. pontja 

Ingatlan bérbeadásával kapcsolatos tiltakozás 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 10. pontja 

Támogatási kérelem a József Attila szobor elkészítéséhez 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 11. pontja 

Kistérségi Tanuszoda megállapodás 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 12. pontja 

Javaslat lakásbérleti jogviszony létesítésére  

Előterjesztő: Czompó István polgármester  
Napirend 13. pontja 

A Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesület pályázata a 

Jubileumi Bécs-Pozsony-Budapest Szupermaraton versenyen 

való részvétel támogatására.  

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 14. pontja 

Vételi ajánlat önkormányzati tulajdonú (MÁV laktanya) ingatlanra 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 15. pontja 

Javaslat középiskolás diákok elhelyezésére  
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 16. pontja 

Az önkormányzat 2009. évi közbeszerzési terve 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 17. pontja 

Lakáskérelem 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
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Napirend 18. pontja 

Javaslat lakótelkek visszavásárlására 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 19. pontja 

Javaslat vevőkijelölő határozat visszavonására 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 20. pontja 

Ajánlat külterületi földrészlet megvásárlására 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 21. pontja 

Méhnyakrák elleni védőoltási program 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 22. pontja 

Iskolai sportpálya vízelvezetése 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Zárt ülés 

Napirend 23. pontja 

Polgármester szabadságának jóváhagyása 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Felelős: Czompó István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

______________________________________ 
 

Tájékoztató a két ülés közti eseményekről 

 

A Képviselő-testület 11 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

197/2009. (VIII. 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 

Beszámoló a Szabolcs Napokról 

 Előterjesztő: Csányi Kálmán, az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság elnöke 

 

A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

198/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2009. évi Szabolcs Napokról 

készült beszámolót azzal a kiegészítéssel, hogy a Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és 

Hagyományteremtő Alapítvány adományként fizessen be az Önkormányzat számlájára az előirányzat 

túllépés összegeként 50.525,- Ft-ot. 

A Képviselő-testület köszönetét és elismerését fejezi ki minden program szervezőjének. 

Felelős: Czompó István polgármester 

Határidő: azonnal 

______________________________________ 

Napirend 2. pontja 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési 

rendeletének módosítása 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
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A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

199/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 

szóló, 10/2009. (V. 29.) Kt. számú rendelettel módosított 4/2008.(II.27.) Kt számú rendeletének 

módosítására vonatkozó rendelet-tervezet szövegét elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Czompó István polgármester 

______________________________________ 

Napirend 3. pontja 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2009. első féléves gazdálkodása 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 

A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

200/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az önkormányzat 2009. első féléves 

költségvetésének teljesítését 

 373.883 ezer forint bevétellel 

 348.913 ezer forint kiadással 

 24.925 ezer forint többlettel 

jóváhagyja. 

Felelős: Czompó István polgármester 

Határidő: azonnal 

______________________________________ 

Napirend 4. pontja 

Oktatási intézmény vezetői 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 

A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

201/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a József Attila Közös 

Igazgatású Általános Iskola és Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás kir. u. 14.) megválasztotta az 

intézmény általános helyettesét, az óvoda egységvezetőjét, és iskola egységvezetőt nem választott.  

 

Felelős: Kocsis József intézményvezető 

Határidő: azonnal 

______________________________________ 

Napirend 5. pontja 

Az általános iskola kérelmei 

- Az általános iskola kérelme I. 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 

A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

202/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat 

 

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

Általános Iskola és Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás kir. u. 14.) intézményvezetőjének levelét 

melyben egy újabb státusz, fejlesztő pedagógus álláshely létesítését kéri, azonban a költségvetés erre 

nem nyújt lehetőséget, illetve a fejlesztő pedagógiára szoruló gyermekek egyéni fejlesztése jelenleg is 

biztosított. 
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A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az iskolaegységben logopédus 

állás helyett, fejlesztő pedagógus álláshelyet hirdessen meg. 

 

Felelős: Czompó István polgármester,  

 Kocsis József, a József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda igazgatója 

Határidő: azonnal 

______________________________________ 

Napirend 5. pontja 

Az általános iskola kérelmei 

- Az általános iskola kérelme II. 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 

A Képviselő-testület 11 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

203/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat 

 

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

Általános Iskola és Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás kir. u. 14.) intézményvezetőjének kérelmét, 

melyben a 335/2006. (XII. 21.) Kt. számú határozat visszavonását kéri, azonban az önkormányzat 

pénzügyi korlátai miatt erre nincs lehetőség. 

 

Felelős: Czompó István polgármester 

Határidő: azonnal 

______________________________________ 

Napirend 5. pontja 

Az általános iskola kérelmei 

- Az általános iskola kérelme III. 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 

A Képviselő-testület 9 igen, 4 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

204/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat 
 

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

Általános Iskola és Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás kir. u. 14.) intézményvezetőjének kérelmét, 

melyben az iskolaotthonos oktatás 3. évfolyamának óraszámemelését kéri. Az önkormányzat pénzügyi 

korlátai miatt azonban erre nincs lehetőség, ezért a Képviselő-testület a 222/2008. (VI. 26.) Kt. számú 

határozatát továbbra is fenntartja. 

 

Felelős: Czompó István polgármester 

Határidő: azonnal 

______________________________________ 

Napirend 5. pontja 

Az általános iskola kérelmei 

- Az általános iskola kérelme IV. 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 

A Képviselő-testület 7 igen, 5 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

205/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat 
 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete ismételten felkéri a József Attila Közös 

Igazgatású Általános Iskola és Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás kir. u 14.) Igazgató Tanácsát, 

hogy biztosítsák a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának megszervezését, annak rendszerét 

alakítsák ki oly módon, hogy arra többlettámogatás legyen igényelhető és ezáltal a tanulói létszámokat 

is a sajátos nevelési igényű gyermekekre vonatkozó szabályok szerint lehessen meghatározni. 
 

Felelős: Kocsis József intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

______________________________________ 
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Napirend 6. pontja 

Javaslat logopédiai és gyógytestnevelési feladatok ellátására kötendő megállapodás 

elfogadására 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 

A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

206/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat 
 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a gyógytestnevelési feladatok 

ellátására megállapodást köt az Adonyi Kistérségi Társulással. A logopédiai ellátásra nem kíván 

megállapodást kötni. Amennyiben a logopédiai és gyógytestnevelési feladatok ellátására vonatkozó 

megállapodást nem lehet külön választani, akkor egyik feladat ellátására sem köt megállapodást az 

Adonyi Kistérségi Társulással. 

Felhatalmazza a polgármestert a módosított, gyógytestnevelési feladatok ellátására vonatkozó 

megállapodás aláírására. 

Felelős: Czompó István polgármester 

Határidő: azonnal 

 
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

207/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az Adonyi Többcélú Kistérségi 

Társulás Munkaszervezetét, hogy a Kistérségi Társulás és a Kistérségi Társuláshoz tartozó 

Önkormányzatok együttműködésére vonatkozó megállapodások tervezeteit nagyobb határidő 

meghagyásával küldje meg. Felkéri továbbá a Munkaszervezet vezetőjét, hogy a fontosabb döntések 

tárgyalásán jelenjen meg a Képviselő-testület ülésén, hogy a felmerülő kérdéseket megválaszolhassa. 

Felelős: Czompó István polgármester 

Határidő: azonnal 

______________________________________ 

Napirend 7. pontja 

„Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” 

pályázat megvalósításában a pedagógus továbbképzésre és 

szaktanácsadásra irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása  
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 

A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

208/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 

József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda intézménye részére a TÁMOP – 3.1.4/08/02 

program keretében képzési és szaktanácsadói szolgáltatások beszerzése” közbeszerzési eljárás 

lefolytatásával kapcsolatos ajánlati felhívást és az ajánlatkérési dokumentációt az előterjesztés szerint 

elfogadja. 

Felkéri a Polgármester, hogy az ajánlati felhívást a Közbeszerzési Értesítőben jelentesse meg. 

 

Felelős: Czompó István polgármester 

Határidő: azonnal 

_____________________________________ 
 

Napirend 8. pontja 

Értesítés gazdasági eseményekről és javaslat 

- Értesítés gazdasági eseményről I. 

 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
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A Képviselő-testület név szerinti szavazással 5 igen, 8 nem szavazattal és 0 tartózkodással az 

alábbi határozatot hozta: 

 

209/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat 

 

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

pályázatírási feladatok ellátását egy közbeszerzési eljárással kiválasztott vállalkozással látassa el 2010. 

január 1-jétől, illetve, és hogy ennek érdekében a jelenlegi szerződéseket ne hosszabbítsa meg, illetve 

mondja fel. 

 

Felelős: Czompó István polgármester 

Határidő: azonnal 

______________________________________ 
 

Napirend 8. pontja 

Értesítés gazdasági eseményekről és javaslat 

- Értesítés gazdasági eseményről II. 

 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

 

A Képviselő-testületnév szerinti szavazással (Kátai György képviselő nem szavazott) 10 igen, 1 nem 

szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

210/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat 
 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Magyar Katalin 2009. 

augusztus 5-én kelt számlájának problémáját, és a további félreértések elkerülése érdekében a Magyar 

Katalinnal kötendő vállalkozói szerződés 2009. október 1-jei hatállyal módosítja az önkormányzat. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 

Határidő azonnal 

______________________________________ 

Napirend 8. pontja 

Értesítés gazdasági eseményekről és javaslat 

- Javaslat vállalkozási szerződés módosítására 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 

A Képviselő-testület 11 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással (Kátai György képviselő nem 

szavazott) az alábbi határozatot hozta: 

 

211/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Javaslat vállalkozási 

szerződés módosítására” című napirendi pontot leveszi a mai ülés napirendjéről. 

 

Felelős: Czompó István polgármester 

Határidő azonnal 

 

A Képviselő-testületnév szerinti szavazással 5 igen, 6 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

 

212/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint 2010. 

január 1-jétől a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői álláshelyét egy fő pályázatírói tevékenységet 

ellátó munkakörrel emelje meg. 

 

Felelős: Czompó István polgármester 

Határidő azonnal 

______________________________________ 
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Napirend 9. pontja 

Ingatlan bérbeadásával kapcsolatos tiltakozás 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 

A Képviselő-testület név szerinti szavazással 8 igen, 2 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

 

213/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte Milvius Attila, és több mint száz 

aláíró lakótársa tiltakozását a pusztaszabolcsi 1112/1. hrsz-ú ingatlan, építőanyag – és fakereskedés 

céljára történő bérbeadása ellen. 

A Képviselő-testület a tiltakozás ellenére nem kezdeményezi a bérleti szerződés felbontását, de hat 

hónap múlva ismét napirendre tűzi a témát, és megvizsgálja, hogy milyen mértékben zavarja a 

település lakóinak életét, nyugalmát a bérleményen folytatott tevékenység. 

Felelős: Czompó István polgármester 

Határidő: 2010. februári képviselő-testületi ülés 

 

______________________________________ 
 

Napirend 10. pontja 

Támogatási kérelem a József Attila szobor elkészítéséhez 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 

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

 

214/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat 

 

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

József Attila szobrot a József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda Áfa 

többletbevételéből készítesse el. 

 

Felelős: Czompó István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

A Képviselő-testület 5 igen, 6 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

215/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat 

 

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

szervezetek ás alapítványok támogatásáról szóló 13/2005 (VII. 5.) Kt számú rendelete alapján 

támogassa Hufnáhel Tiborné SZMK elnök támogatási kérelmét a József Attila szobor elkészítéséhez. 

 

Felelős: Czompó István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

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

 

216/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat 

 

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

József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda költségvetésének dologi kiadásainak 

előirányzatát, megemelje 100.000 Ft-tal az önkormányzat költségvetési általános tartaléka terhére, a 

József Attila szobor elkészíttetéséhez. 

 

Felelős: Czompó István polgármester 

Határidő: azonnal 



 11 
 

 
Napirend 11. pontja 

Kistérségi Tanuszoda megállapodás 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 

 

A Képviselő-testület név szerinti szavazással, 4 igen, 6 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

 

217/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Iváncsa Község Önkormányzata nevében 

eljáró dr. Szabó Iván ügyvéd által, a Kistérségi Tanuszoda ügyében, 2009. július 28-án kelt, szerződés 

létrehozására irányuló egyeztetési javaslatát megismerte és elutasítja, hogy szerződést kössön az 

ügyben. 

 

Felelős: Czompó István polgármester 

Határidő: azonnal 

______________________________________ 
Napirend 12. pontja 

Javaslat lakásbérleti jogviszony létesítésére  

Előterjesztő: Czompó István polgármester  

 

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

 

218/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 2009. szeptember 22-től  önkormányzati 

intézménynél fennálló munkaviszonya idejéig – Kelemen Ilona Pusztaszabolcs, Mátyás kir. u. 15/1/1. 

szám alatti lakos, pedagógus részére bérbeadja az önkormányzati tulajdonú Pusztaszabolcs, Mátyás 

kir. u. 15/1/1. sz. alatti, 139/1/A/1. hrsz-ú társasházi lakást és a hozzá tartozó földterületet. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy a bérleti szerződést aláírja. 

Felelős: Czompó István polgármester 

Határidő: 2009. szeptember 22. 

______________________________________ 
Napirend 13. pontja 

A Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesület pályázata a 

Jubileumi Bécs-Pozsony-Budapest Szupermaraton versenyen 

való részvétel támogatására.  

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 

 

A Képviselő-testület 8 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással (Csombók Pál alpolgármester nem 

szavazott) az alábbi határozatot hozta: 

 

219/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Szabadidősport 

Egyesületet a Jubileumi Mécs-Pozsony- Budapest Szupermaraton versenyen való részvételhez 

„Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatásáról” szóló 

12/2005. (VII. 5.) Kt. számú rendelete 3. § (1) bekezdése értelmében 100.000,- Ft-tal támogatja. A 

támogatás összeg forrása az általános tartalék. 

Felkéri a Polgármestert az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelete módosításának 

beterjesztésére. 

Felelős: Czompó István polgármester 

Határidő: azonnal 

______________________________________ 
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Napirend 14. pontja 

Vételi ajánlat önkormányzati tulajdonú (MÁV laktanya) ingatlanra 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 

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

 

220/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth Csaba (3214 Nagyréde, Kertalja u. 9.) 

és Ligetvári Zsolt (1173 Budapest, Pesti út 162. fsz.3.) – az önkormányzati tulajdonban lévő 

Pusztaszabolcs, Sport u. 6. sz. alatti, 702/33. hrsz-ú, 899 m
2 

területű, munkásszálló ingatlanra 

vonatkozó – vételi ajánlatát megismerte, és értékesítési szándékát továbbra is fenntartja.  

A Képviselő-testület az ingatlant nyilvános versenytárgyalás útján értékesíti. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat vagyonáról, az önkormányzati 

vagyonkezelés és hasznosítás szabályairól és a vagyonfenntartás-fejlesztés (beruházás) szabályairól 

szóló 6/1994. (V.1.) Kt. számú rendelet13.§ (1)-(9) bekezdésének megfelelően a versenytárgyalásra 

vonatkozó felhívást tegye közzé. 

Továbbá felkéri a polgármestert, hogy a versenytárgyalás kiírásakor tájékoztassa a volt MÁV lakások 

tulajdonosait az ingatlannal kapcsolatos értékesítési tervéről. 

Felelős: Czompó István polgármester 

Határidő: azonnal 

______________________________________ 
 

 

Napirend 15. pontja 

Javaslat középiskolás diákok elhelyezésére  
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 

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

 

221/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Fejér Megyei 

Önkormányzat a pusztaszabolcsi 049. hrsz-ú (Pusztaszabolcs, Szabolcspuszta 3.) kollégium ingatlan 

használati jogát 2009. október 1-jétől visszaadja Pusztaszabolcs Város Önkormányzat részére. 

A Képviselő-testület, tekintettel a Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének kérésére, az önkormányzati 

tulajdonú, Pusztaszabolcs, Mátyás kir. u. 16. sz. alatti bérlakás használati jogára vonatkozó, 2007. 

április 16-án aláírt  megállapodást 2. pontját a következők szerint módosítja: 

 „Tulajdonos határozatlan időre, de legalább 2013. augusztus 31-ig, térítésmentesen a középiskola 

használatába adja a lakást, tanulók elhelyezése céljából.” 

A Képviselő-testület hozzájárul a középiskola használatába adott lakás – tanulók elhelyezésének 

feltételeit megteremtő apró, legfőképpen a vizesblokkot érintő – átalakításához azzal, hogy az 

átalakítás költségeinek támogatására az önkormányzat költségvetése nem biztosít lehetőséget. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Fejér Megyei Önkormányzat és 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat között 1999. június 30-án létrejött átadás-átvételi megállapodás 

módosítását aláírja azzal, hogy a tervezet 3.) pontja kerüljön törlésre. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Mátyás kir. u.16. sz. alatti önkormányzati 

lakás használatba adására vonatkozó, 2007. április 16-án kelt megállapodás módosítását aláírja.  

 

Felelős: Czompó István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

______________________________________ 
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Napirend 16. pontja 

Az önkormányzat 2009. évi közbeszerzési terve 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 

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

 

222/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2009. évi közbeszerzési 

tervét az előterjesztés szerint jóváhagyja. 

 

Felelős: Czompó István polgármester 

Határidő: azonnal 

______________________________________ 
 

Napirend 17. pontja 

Lakáskérelem 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 

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

 

223/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Lakatos Tibor és felesége Pusztaszabolcs, 

Árok u. 1/3. sz. alatti lakosok kérelmére megállapítja, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások és 

helyiségek bérbeadásáról szóló 19/2008. (XI.28.) Kt. számú rendelet nem teszi lehetővé, hogy 

kérelmezők részére önkormányzati tulajdonú lakást adjon bérbe. 

A Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonban lévő Pusztaszabolcs, Árok u. 1/3. sz. alatti 

ingatlanra vonatkozó bérleti jogviszonyt 2014. szeptember 30-ig meghosszabbítja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy a bérleti szerződést módosítására vonatkozó 

megállapodást aláírja. 

Felelős: Czompó István polgármester 

Határidő: 2009. szeptember 7. 

______________________________________ 
 

Napirend 18. pontja 

Javaslat lakótelkek visszavásárlására 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 

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

 

224/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Székely Lászlóné és Székely Krisztián 

Pusztaszabolcs, Kodály Z. .u. 8. sz. alatt lakó tulajdonosok kérelmére a pusztaszabolcsi 1621/23. hrsz-

ú, 1865 m
2 
területű beépítetlen ingatlant, a 2007. november 7-én kelt adásvételi szerződés 4. pontjában 

rögzítettek szerint, az eredeti eladási áron, de a meg nem fizetett vételárhátralék (312.775,- Ft) 

figyelembevételével – 339.975,-Ft + 130.550,- Ft ÁFA, összesen 470.525,- Ft-ért – visszavásárolja 

2010-ben. A telek visszavásárlásával kapcsolatos ügyvédi költség Székely Lászlóné és Székely 

Krisztián kérelmezőket terheli. 

Felelős: Czompó István polgármester 

Határidő: 2010. április 15. 
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A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

2252009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat 
 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Debreceni Mátyás és Balogh Marianna 

Pusztaszabolcs, Velencei út 93/1. sz. alatti lakosok tulajdonában lévő, 1621/19. hrsz-ú, 1499 m
2
 

területű lakótelket, a 2005. április 5-én kelt adásvételi szerződés 5. pontjában foglaltak szerint, a 

beépítési kötelezettség nem teljesítése miatt, az eredeti eladási áron, de a meg nem fizetett 

vételárhátralék (163.325,- Ft) figyelembevételével – 361.325,- Ft + 131.163,- Ft ÁFA, összesen 

492.488,- Ft-ért – visszavásárolja 2010-ben. 

Felelős: Czompó István polgármester 

Határidő: 2010. április 15. 
 

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

226/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Baloni Ágnes Pusztaszabolcs, Honvéd u. 10. 

sz. alatti lakos, tulajdonos kérelmére, a pusztaszabolcsi 1621/5. hrsz-ú, 1459 m lakótelket, a 2006. 

január 11-én kelt, és 2006. július 20-án módosított adásvételi szerződés 6. pontjában foglaltak szerint 

az eredeti eladási áron, 437.700,- Ft + 87.540,- Ft ÁFA, összesen 525.240,- Ft-ért visszavásárolja. Az 

önkormányzat anyagi helyzetére tekintettel az adásvételi szerződés felbontására és a megfizetett 

vételár visszafizetésére a beépítési kötelezettség lejártát (2010. január 11.) követő 90 napon belül 

kerülhet sor, kivéve azt az esetet, ha a telek megvásárlására ez időpont előtt jelentkezik vevő, 

egyösszegű fizetést vállalva. A telek visszavásárlásával kapcsolatos ügyvédi költség Baloni Ágnes 

kérelmezőt terheli. 

Felelős: Czompó István polgármester 

Határidő: 2010. április 15. 

______________________________________ 
Napirend 18. pontja 

Javaslat vevőkijelölő határozat visszavonására 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 

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

 

227/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az önkormányzati tulajdonban lévő 1604. 

hrsz-ú, 1256 m
2 

területű, beépítetlen ingatlan vevőkijelölésére vonatkozó, 242/2008. (VI.26.) Kt. 

számú határozatot – tekintettel arra, hogy Fogas János és felesége, Pusztaszabolcs, Széchenyi I. u. 83. 

sz. alatti lakosok az ingatlant nem vásárolták meg – visszavonja. 

Felelős: Czompó István polgármester 

Határidő: azonnal 

______________________________________ 
Napirend 19. pontja 

Ajánlat külterületi földrészlet megvásárlására 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 

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

 

228/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat 

 

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

kívánja megvásárolni Szabó József és felesége Pusztaszabolcs, Deák F. u. 36. sz. alatti lakosok által 

vételre ajánlott pusztaszabolcsi, 0191/14. hrsz-ú külterületi szántót. 

Felelős: Czompó István polgármester 

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

 

229/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 200.000,- Ft áron 

megvásárolja Szabó József és felesége Pusztaszabolcs, Deák F. u. 36. sz. alatti lakosok által vételre 

ajánlott pusztaszabolcsi, 0191/14. hrsz-ú külterületi szántót. 

A vételár fedezete az általános tartalék. 

Felelős: Czompó István polgármester 

Határidő: azonnal 

______________________________________ 

 
Napirend 20. pontja 

Méhnyakrák elleni védőoltási program 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 

A Képviselő-testület 6 igen, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

230/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Méhnyakrák elleni védőoltási programban 

nem kíván részt venni. 

Felelős: Czompó István polgármester 

Határidő: azonnal 

______________________________________ 
 

Napirend 21. pontja 

Iskolai sportpálya vízelvezetése 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 

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

 

231/2009. (VIII. 27.) Kt. számú határozat 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Birinyi Ildikó Pusztaszabolcs, Mátyás kir. u. 

10. sz. alatti lakos kérelmére, az ingatlanával szomszédos iskolai sportpálya vízelvezetésének 

megoldását a 2010. évi költségvetés tervezésekor figyelembe veszi. 

A Képviselő-testület felkéri az oktatási intézmény vezetőjét, hogy a közcélú foglalkoztatottakkal – 

ideiglenes megoldásként – kismélységű földárkot húzasson ki, a csapadékvíz elfolyásának elősegítése 

érdekében. 

Felelős: Czompó István polgármester 

  Kocsis József intézményvezető 

Határidő: 2010. évi költségvetés tervezése 

    2009. október 15. 

 

______________________________________ 

 

A Képviselő-testület az alábbi határozatot zárt ülésen hozta: 

 

232/2009. (VIII. 27.) 

 


