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2009. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott 

határozatainak tartalma 

 

 

 

 

Határozat száma Határozat tartalma 

100/2009. (IV. 29.) Kt. számú határozat Felkérés jegyzőkönyv hitelesítésére. 

101/2009. (IV. 29.) Kt. számú határozat Napirend meghatározása. 

102/2009. (IV. 29.) Kt. számú határozat Két ülés közti időszak eseményeiről szóló polgármesteri 

tájékoztató tudomásulvétele. 

103/2009. (IV. 29.) Kt. számú határozat Közművelődé-szervezői álláshellyel kapcsolatos javaslat 

elutasítása. 

104/2009. (IV. 29.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása. 

105/2009. (IV. 29.) Kt. számú határozat Kompetenciamérés eredményei az általános iskolában. 

106/2009. (IV. 29.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása. 

107/2009. (IV. 29.) Kt. számú határozat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának jóváhagyása. 

108/2009. (IV. 29.) Kt. számú határozat Könyvtár és Művelődési Ház Alapító Okiratának 

jóváhagyása. 

109/2009. (IV. 29.) Kt. számú határozat Oktatási intézmény Alapító Okiratának jóváhagyása. 

110/2009. (IV. 29.) Kt. számú határozat A járdákról és kerékpárral járható útszakaszokról készült 

felmérés elfogadása. 

111/2009. (IV. 29.) Kt. számú határozat Beszámoló a 2008. évi adózásról. 

112/2009. (IV. 29.) Kt. számú határozat Tájékoztató az önkormányzati lakások lakbérhátralékáról. 

113/2009. (IV. 29.) Kt. számú határozat Önkormányzati ingatlan csatorna rákötése (Magyar u.6.). 

114/2009. (IV. 29.) Kt. számú határozat Felsőcikola ivóvízhálózat átalakítási munkálatainak 

költségének biztosítására vonatkozó határozat módosítása. 

115/2009. (IV. 29.) Kt. számú határozat Illegálisan elhelyezett hulladék elszállítása. 
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KIVONAT 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

2009. április 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

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

 

100/2009. (IV. 29.) Kt. számú határozat 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Szőke Erzsébet és Tüke László 

képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 

Határidő: azonnal 

_____________________________________ 

 

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

 

101/2009. (IV. 29.) Kt. számú határozat 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint 

határozza meg: 

Napirendek előtt: 

- Tájékoztató a két ülés közti eseményekről 

- Kérdések, interpellációk 
Napirend 1. pontja 

 Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolója 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 2. pontja 

 A 2008. évi kompetenciamérés eredményei az általános iskolában 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 3. pontja  

Közművelődés szervezői álláshely betöltése 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 4. pontja 

 Pusztaszabolcs Város Önkormányzat intézményei közfeladat ellátás 

módjának felülvizsgálata, és az alapító okiratok módosítása 
 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző  

Napirend 5. pontja  

 A járdák hosszáról és állapotáról, valamint kerékpárral 

biztonságosan járható útszakaszokról készült felmérés 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 6. pontja  

 Adózás és adóhátralékok alakulása 2008. évben 
 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

Napirend 7. pontja 

 Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérhátraléka 
 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

http://www.pusztaszabolcs.hu/
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Napirend 8. pontja  

 Javaslat önkormányzati ingatlan csatorna rákötésére 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 9. pontja  

Javaslat a felsőcikolai ivóvízellátásra vonatkozó határozat módosítására 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 10. pontja  

Javaslat illegálisan elhelyezet hulladék elszállítására 
 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: 

 

102/2009. (IV. 29.) Kt. számú határozat 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előző Képviselő-testületi ülés óta eltelt 

időszak eseményeiről szóló polgármesteri tájékoztatót tudomásul veszi. 

 

Felelős: Czompó István polgármester 

Határidő: azonnal 

_____________________________________ 

 

Kérdések, interpellációk 

 

A Képviselő-testület név szerinti szavazással 5 igen, 6 nem szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot 

elutasította: 

 

103/2009. (IV. 29.) Kt. számú határozat 
 

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

Kornélia közművelődés-szervező határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyát 2009. június 18-ától 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonnyá alakítja át. 

 

Felelős: Czompó István polgármester 

Határidő: azonnal 

_____________________________________ 

Napirend 1. pontja 

 Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolója 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 

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

 

104/2009. (IV. 29.) Kt. számú határozat 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2008. évi költségvetési 

beszámolójáról szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja. 

 

Felelős: Czompó István polgármester 

Határidő: azonnal 

_____________________________________ 
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Napirend 2. pontja 

 A 2008. évi kompetenciamérés eredményei az általános iskolában 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 

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

 

105/2009. (IV. 29.) Kt. számú határozat 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az önkormányzati fenntartású 

általános iskola 2008. évi országos kompetenciamérési eredményeit.  

A fenntartó felkéri a József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, 

Mátyás király u. 14) vezetőit és dolgozóit, hogy az elmúlt évek javuló oktatási tendenciáját erősítsék 

meg a jelenleg hatályos szabályzatok segítségével. 

 

Felelős: Kocsis József igazgató 

Határidő: azonnal 

_____________________________________ 

 

Napirend 3. pontja  

Közművelődés szervezői álláshely betöltése 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 

A Képviselő-testület név szerinti szavazással 5 igen, 5 nem szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot 

elutasította: 

 

 

106/2009. (IV. 29.) Kt. számú határozat 

 

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

hirdesse meg az önkormányzat a közművelődés-szervezői álláshelyet. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 

Határidő: azonnal 

_____________________________________ 

Napirend 4. pontja 

 Pusztaszabolcs Város Önkormányzat intézményei közfeladat ellátás 

módjának felülvizsgálata, és az alapító okiratok módosítása 

 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző  

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

 

107/2009. (IV. 29.) Kt. számú határozat 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta a Polgármesteri Hivatal (2490 

Pusztaszabolcs, Velencei út 2.) közfeladat ellátás módját és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 9. § (4) bek., valamint a költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. 

törvényben foglaltaknak megfelelően az alábbi módosításokkal egységes szerkezetű alapító okiratot 

hagy jóvá, ezzel egyidejűleg visszavonja a korábbi 14/1999.(II. 1.) Kt. számú határozatával 

jóváhagyott alapító okiratát. Az új alapító okirat 2009. június 1-jén lép hatályba. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására. 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen a módosított okirat határidőben történő 

megküldéséről a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság Államháztartási 

irodája felé. 

 

Felelős: Czompó István polgármester 

 Vezér Ákos jegyző 

Határidő: azonnal 



 5 
 

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

108/2009. (IV. 29.) Kt. számú határozat 
 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta a Könyvtár és Művelődési Ház 

(2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 12.) közfeladat ellátás módját és a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bek., valamint a költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi 

CV. törvényben foglaltaknak megfelelően az alábbi módosításokkal egységes szerkezetű alapító 

okiratot hagy jóvá, ezzel egyidejűleg visszavonja a korábbi 401/2003.(X. 30.) Kt. számú határozatával 

jóváhagyott alapító okiratát. Az új alapító okirat 2009. június 1-jén lép hatályba. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására. 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen a módosított okirat határidőben történő 

megküldéséről a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság Államháztartási 

irodája felé. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 

 Vezér Ákos jegyző 

Határidő: azonnal 
 

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

109/2009. (IV. 29.) Kt. számú határozat 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta a József Attila Közös 

Igazgatású Általános Iskola és Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14.) közfeladat ellátás 

módját és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bek., a közoktatásról szóló 

1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bek., valamint a költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi 

CV. törvényben foglaltaknak megfelelően egységes szerkezetű alapító okiratot hagy jóvá az 

előterjesztés szerint, az alábbi kiegészítéssel: 

-  az Alapító okirat 1. pontja kiegészül az intézmény rövidített nevével: „Rövidített neve: 

Pusztaszabolcsi Iskola és Óvoda”.  

Ezzel egyidejűleg visszavonja a korábbi 147/2008.(IV. 24.) Kt. számú határozatával jóváhagyott 

alapító okiratát. Az új alapító okirat 2009. június 1-jén lép hatályba. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására. 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen a módosított okirat határidőben történő 

megküldéséről a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság Államháztartási 

irodája felé. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 

 Vezér Ákos jegyző 

Határidő: azonnal 

_____________________________________ 

Napirend 5. pontja  

 A járdák hosszáról és állapotáról, valamint kerékpárral 

biztonságosan járható útszakaszokról készült felmérés 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 

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

 

110/2009. (IV. 29.) Kt. számú határozat 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a közterület-felügyelő járdák 

hosszáról és állapotáról, valamint a kerékpárral biztonságosan járható útszakaszokról készült 

felmérést. Amennyiben településünkön járda építésére, vagy felújításra kerül sor, figyelembe veszi a 

felmérésben leírtakat. 

A képviselő-testület köszönetét fejezze ki Ármai Gyula közterület-felügyelőnek, a járdák hosszáról és 

állapotáról, valamint a kerékpárral biztonságosan járható útszakaszokról készített alapos felmérésért. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 

Határidő: folyamatos 

_____________________________________ 
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Napirend 6. pontja  

 Adózás és adóhátralékok alakulása 2008. évben 

 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

 

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

 

111/2009. (IV. 29.) Kt. számú határozat 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi adózás és az adóhátralékok 

alakulásáról készült beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 

Határidő: azonnal 

 

_____________________________________ 

 

Napirend 7. pontja 

 Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérhátraléka 

 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

 

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

 

112/2009. (IV. 29.) Kt. számú határozat 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások 

lakbérhátralékáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 

Határidő: azonnal 

 

_____________________________________ 

 

 

Napirend 8. pontja  

 Javaslat önkormányzati ingatlan csatorna rákötésére 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 

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

 

113/2009. (IV. 29.) Kt. számú határozat 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő 

Pusztaszabolcs, Magyar u. 6. sz. alatti intézményépület csatornarákötését, a viziközmű fejlesztési 

alszámlán lévő összeg terhére elvégezteti. 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a munka elvégzését, árajánlata alapján 

397.000,-Ft + ÁFA összegért rendelje meg a NOBLE Kft-től. 

 

Felelős: Czompó István polgármester 

Határidő: 2009. június 30. 

_____________________________________ 
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Napirend 9. pontja  

Javaslat a felsőcikolai ivóvízellátásra vonatkozó határozat módosítására 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

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

 

114/2009. (IV. 29.) Kt. számú határozat 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 418/2008. (IX. 27.) Kt. számú határozatát a 

következők szerint módosítja: 

A Pusztaszabolcs Város Önkormányzat az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 

4/2009.(II.27.) Kt. számú rendeletének 5.számú mellékletében, a „Pusztaszabolcs Város 

Önkormányzat 2009. évi felújítási és fejlesztési kiadásai feladatonként/célonként”, a Felsőcikolai 

ivóvízhálózat átalakítása 500.000,- Ft előirányzatát megemeli 38.000,- Ft-tal a költségvetési tartalék 

terhére. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását terjessze be.  

 

Felelős: Czompó István polgármester 

Határidő: azonnal 

_____________________________________ 

 
Napirend 10. pontja  

Javaslat illegálisan elhelyezet hulladék elszállítására 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 

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

 

115/2009. (IV. 29.) Kt. számú határozat 

 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nándor major melletti, 092/2. hrsz-ú, 

önkormányzati tulajdoni út mentén, valamint a besnyői úttól balra, az északi vasúti sorompóval 

szemben, a szántóföldek végében ismeretlen személyek által, illegálisan lerakott kommunális hulladék 

elszállítását, a költségvetési tartalék terhére elvégezteti. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, bízza meg a DÉLSZOLG Kft.-t (2457 Adony, 

Dózsa Gy. út 64.), hogy árajánlata alapján bruttó 168.000,- Ft összegért végezze el a hulladék 

elszállítását, és engedélyezett hulladéklerakón történő elhelyezését. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés módosítását terjessze be. 

 
Felelős: Czompó István polgármester 

Határidő: 2009. június 15. 

_____________________________________ 

 


