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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
2009. június 25-én megtartott nyílt ülésén hozott 

határozatainak tartalma 
 
Határozat száma Határozat tartalma 
159/2009. (VI. 25.) Kt. számú határozat Felkérés jegyzőkönyv hitelesítésére. 
160/2009. (VI. 25.) Kt. számú határozat Napirend módosítása. 
161/2009. (VI. 25.) Kt. számú határozat Napirend meghatározása 
162/2009. (VI. 25.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
163/2009. (VI. 25.) Kt. számú határozat II. világháborús emléktábla készíttetése és elhelyezése. 
164/2009. (VI. 25.) Kt. számú határozat Közterület-felügyeletről szóló beszámoló elfogadása 
165/2009. (VI. 25.) Kt. számú határozat Második félévi munkaterv elfogadása 
166/2009. (VI. 25.) Kt. számú határozat Önkormányzati ingatlan bérbeadása 
167/2009. (VI. 25.) Kt. számú határozat József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda 

előirányzat módosítási kérelmének jóváhagyása 
168/2009. (VI. 25.) Kt. számú határozat Mátyás király utca javítása 
169/2009. (VI. 25.) Kt. számú határozat Önkormányzati intézmények távfelügyelettel történő 

működtetésére megbízás 
170/2009. (VI. 25.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása. 
171/2009. (VI. 25.) Kt. számú határozat Pályázatíró 2008. október 1. és 2009. június 30 közötti 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 
172/2009. (VI. 25.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
173/2009. (VI. 25.) Kt. számú határozat Pályázatíróival szerződéskötés. 
174/2009. (VI. 25.) Kt. számú határozat Pályázatírói szerződés módosítása 
175/2009. (VI. 25.) Kt. számú határozat Iskolaotthonos oktatás 4. évfolyamon történő folytatásának 

elutasítása. 
176/2009. (VI. 25.) Kt. számú határozat Haszonbérleti szerződés meghosszabbítása az Agrár Zrt.-vel 
177/2009. (VI. 25.) Kt. számú határozat Sport Club támogatása. 
178/2009. (VI. 25.) Kt. számú határozat Megbízás Kompetencia alapú oktatás című pályázathoz 

szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására. 
179/2009. (VI. 25.) Kt. számú határozat Könyvtár és Művelődési Ház felújítására pályázat benyújtása 

a KDOP-2009-3.1.1./C pályázatra.  
180/2009. (VI. 25.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
181/2009. (VI. 25.) Kt. számú határozat Európai parlamenti képviselők 2009. évi választásáról 

készült tájékoztatató tudomásul vétele. 
182/2009. (VI. 25.) Kt. számú határozat Felterjesztés a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 

törvény módosítására 
183/2009. (VI. 25.) Kt. számú határozat Petőfi terem használatba adása 
184/2009. (VI. 25.) Kt. számú határozat Önkormányzati ingatlan bérbeadása (Adonyi út 42.) 
185/2009. (VI. 25.) Kt. számú határozat Önkormányzati ingatlan bérbeadása (Szabolcs liget 50.) 
186/2009. (VI. 25.) Kt. számú határozat Önkormányzati lakás bérbeadása. 
187/2009. (VI. 25.) Kt. számú határozat Egyetértés új közforgalmú gyógyszertár nyitvatartási idejével 
188/2009. (VI. 25.) Kt. számú határozat 119/2009.(V. 20.) Kt. számú határozat módosítása 
189/2009. (VI. 25.) Kt. számú határozat Tűzoltóautó vásárlása Hann Müden várostól 
190/2009. (VI. 25.) Kt. számú határozat 460/2007. (XII. 20.)Kt. számú határozat módosítása 
191/2009. (VI. 25.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
192/2009. (VI. 25.) Kt. számú határozat „Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér” című pályázat 

második fordulójában való részvétel. 

http://www.pusztaszabolcs.hu/�
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KIVONAT 
 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2009. június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

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

 
159/2009. (VI. 25.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Csányi Kálmán és Filotás József 
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 11 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

 
160/2009. (VI. 25.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a meghívóban 9. napirendi 
pontként szereplő „Étkezési térítési díjak megállapítása” című előterjesztést 7. napirendi pontként 
tárgyalja. Így a 7-8. napirendi pontok 8-9. napirendi pontra változnak. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

 
161/2009. (VI. 25.) Kt. számú határozat, 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét – a 
160/2009. (VI. 25.) Kt. számú határozatban foglaltak figyelembevételével - az alábbiak szerint 
határozza meg: 

- Tájékoztató a két ülés közti eseményekről 
Napirendek előtt: 

- Kérdések, interpellációk 

Beszámoló a közterület-felügyeletről 
Napirend 1. pontja 

 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

A Képviselő-testület 2009. második félévi munkaterve 
Napirend 2. pontja 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadására 
Napirend 3. pontja 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

A József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és 
Napirend 4. pontja 

Óvoda előirányzat módosítási kérelme 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 Mátyás király utcában kátyúk javítása 
Napirend 5. pontja 

http://www.pusztaszabolcs.hu/�


 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Javaslat az önkormányzat intézményeinek távfelügyeltre 
Napirend 6. pontja 

történő csatlakozására  
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Étkezési térítési díjak megállapítása 
Napirend 7. pontja 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Beszámoló a pályázatíró tevékenységéről 
Napirend 8. pontja 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 Pályázatírói ajánlatok 
Napirend 9. pontja 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Iskolaotthonos oktatással kapcsolatos beadvány 
Napirend 10. pontja 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Haszonbérleti szerződés meghosszabbítása a Pusztaszabolcsi Agrár Zrt.-vel 
Napirend 11. pontja 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

A pusztaszabolcsi Sport Club pályázata a 2009. évi Szabolcs Kupa megrendezésének 
támogatására 

Napirend 12. pontja 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

A „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” 
Napirend 13. pontja 

pályázat megvalósításához közbeszerzés kiírása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Javaslat pályázat benyújtására a Könyvtár és Művelődési Ház felújítására  
Napirend 14. pontja 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

A helyi menetrendszerinti autóbusz közlekedés második félévi 
Napirend 15. pontja 

díjtételeinek változása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Tájékoztató a 2009. évi Európai Parlamenti választások 
Napirend 16. pontja 

pusztaszabolcsi lebonyolításáról 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

Felterjesztési javaslat a vízgazdálkodásról szóló 
Napirend 17. pontja 

1995. évi LVII. törvény módosítására 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 Petőfi terem bérleti kérelme 
Napirend 18. pontja 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Consalba Autó Kft. ingatlan bérbevételi kérelme 
Napirend 19. pontja 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Pusztaszabolcsi Helyi Kft. ingatlan bérbevételi kérelme 
Napirend 20. pontja 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Javaslat bérleti jogviszony létesítésére 
Napirend 21. pontja 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Új közforgalmú gyógyszertár nyitvatartási ideje 
Napirend 22. pontja 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Közcélú foglalkoztatás anyag- és eszközbeszerzésére pályázat 
Napirend 23. pontja 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 



Tűzoltóautó vásárlása Staufenberg térségből 
Napirend 24. pontja 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Szennyvíztisztító rekonstrukciója ütemtervének módosítása 
Napirend 25. pontja 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

IKSZT pályázati lehetőség 
Napirend 26. pontja 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Zárt ülés 

Polgármester szabadságának jóváhagyása 
Napirend 27. pontja 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
 
Tájékoztató a két ülés közti eseményekről 
 
A Képviselő-testület 0 igen, 13 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

 
162/2009. (VI. 25.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint a 
temetőben lévő ravatalozó falán lévő II. világháborúban elesettek névsorát tartalmazó emléktábla 
áthelyezésre kerüljön az I világháborús szobor északi és keleti oldalára. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 3 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

 
163/2009. (VI. 25.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy egy emléktáblát készített a II. 
világháborúban elesettekről és ezt az emléktáblát az I. világháborús szobor talapzatának keleti oldalán 
helyezi el. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
 

Beszámoló a közterület-felügyeletről 
Napirend 1. pontja 

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

 
164/2009. (VI. 25.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a közterület–felügyelő 
beszámolóját az elmúlt évi felügyeleti munkáról. 
 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 



A Képviselő-testület 2009. második félévi munkaterve 
Napirend 2. pontja 

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

 
165/2009. (VI. 25.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. második félévi munkatervét elfogadja 
az alábbi módosítással: 

- 2009. szeptember hó II. pontjának címe: „Beszámoló az Életmód és Szenvedélyek 
Napjáról” 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 

Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadására 
Napirend 3. pontja 

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

 
166/2009. (VI. 25.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő 
pusztaszabolcsi 1112/1. hrsz-ú, 948 m2 területű ingatlant, építőanyag és fakereskedés céljára, két év 
időtartamra bérbeadja a HAUZER ÉP-KER Kft. (2459 Rácalmás, Május 1. u. 7., képviseli: 
Stumphauzer Attila ügyvezető) részére, 40.000,- Ft/hó+ÁFA díjért.  
A szerződésben rögzítésre kerül, hogy  

- A közműcsatlakozás díja (víz, villany, csatorna) a bérlőt terheli. 
- A bérlő bérleti díjat közművekre történt csatlakozástól fizeti. 
- A bérlő a parkolást telken belül biztosítja. 
- A bérlő különös figyelmet fordít a környezet védelmére. 

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

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2009. augusztus 31. 

______________________________________ 

A József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és 
Napirend 4. pontja 

Óvoda előirányzat módosítási kérelme 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

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

 
167/2009. (VI. 25.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a József Attila Közös Igazgatású Általános 
Iskola 2009. évi előirányzatát az alábbiak szerint módosítja: 
Az intézményi működési bevétel előirányzatát megemeli 2.511 ezer forinttal, a  működési célú 
támogatás értékű bevétel előirányzatát megemeli 966 ezer forinttal a személyi juttatás előirányzatának  
76  ezer forintos, a munkáltatókat terhelő járulék előirányzatának 24 ezer forintos, a dologi kiadások 
előirányzatának 2.411 ezer forintos, az ellátottak pénzbeli juttatása előirányzat 850 ezer forintos és a 
beruházás (1 db fűkasza) előirányzatának 116 ezer forintos növelése mellett. 
Felkéri a Polgármestert a 2009. évi költségvetési rendelet módosításának beterjesztésére. 
 
Felelős: Czompó István polgármester  
Határidő: azonnal 

______________________________________ 

 

 



 Mátyás király utcában kátyúk javítása 
Napirend 5. pontja 

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

 
168/2009. (VI. 25.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Képviselő-testületnek úgy dönt, hogy a Mátyás király utca, Névtelen utca és 
Dobó I. utca közötti szakaszán útjavítást végez. A javításhoz szükséges kőzúzalék árát és az 
eldolgozását az útszakasz lakosai vállalták magukra. 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a szállítás költségét az önkormányzat vállalja,(Kb. bruttó 
35.000,- Ft) 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy csak a szállításról legyen szíves gondoskodni, amint 
a lakók kifizették a kőzúzalék árát. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 

Javaslat az önkormányzat intézményeinek távfelügyeltre 
Napirend 6. pontja 

történő csatlakozására  
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

 
169/2009. (VI. 25.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a költségvetésben 
rendelkezésre álló összeg terhére, a Rődner Vagyonvédelmi Szolgáltató Kft-t (8000 Székesfehérvár, 
Horvát I. u. 22.) bízza meg árajánlata alapján, 3.500,-Ft/hó + Áfa/objektum áron, intézményeinek 
távfelügyeleti rendszerben történő működtetésével, valamint végezze el a Zsiráf Óvoda és az általános 
iskola riasztó központjának cseréjét 40.000,- Ft + ÁFA áron, hogy azok is alkalmasak legyenek a 
távfelügyeletbe kapcsolásra, és felkéri a polgármestert a szolgáltatói szerződés aláírására. 
Javasolja a bizottság, hogy a Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a szerződés aláírására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2009. évi költségvetésben a távfelügyeleti 
rendszer kiépítésére biztosított beruházási előirányzatot dologi előirányzattá történő módosítását 
terjessze be a rendszer elkészítését követően. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2009. augusztus 1. 

______________________________________ 

Étkezési térítési díjak megállapítása 
Napirend 7. pontja 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

 
170/2009. (VI. 25.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az étkezési díjak változásáról szóló rendelet-
tervezet szövegét elfogadja. 
 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 

 

 



Beszámoló a pályázatíró tevékenységéről 
Napirend 8. pontja 

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

 
171/2009. (VI. 25.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyar Katalin pályázatíró (8000 
Székesfehérvár, Kelemen Béla u. 1. II/4.) 2008. október 1. és 2009. június 30. közötti tevékenységéről 
szóló beszámolót elfogadja.  
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 

 Pályázatírói ajánlatok 
Napirend 9. pontja 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület névszerinti szavazással 5 igen, 8 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

 
172/2009. (VI. 25.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, hogy az 
önkormányzat pályázatírói tevékenységét 2009. július 1-től eseti megbízással valósítsa meg, a hivatal 
dolgozóinak közreműködésével és külsős pályázatíró bevonásával. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület névszerinti szavazással 8 igen, 5 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

 
173/2009. (VI. 25.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy önkormányzat pályázatíró 
tevékenységét 2009. december 31-ig külsős pályázatíró bevonásával is megvalósítja. Az 
önkormányzat Magyar Katalin pályázatíróval új szolgáltatási szerződést köt, amelynek megbízási díja 
300.000,- Ft/hó+Áfa összeg. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület névszerinti szavazással 8 igen, 4 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

 
174/2009. (VI. 25.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy önkormányzat és Magyar 
Katalin (8000 Székesfehérvár, Kelemen Béla u.1 II/4.) pályázatírói szerződését kötendő szerződés 
tervezetének 2.2 pontját kiegészíti az alábbiak szerint: 
Megbízó biztosítja az alábbiakat: 

- maximum 80 ezer Ft-os multifunkcionális nyomtatót, ami min. 20 oldalt tud nyomtatni 
percenként. 

 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és felkéri a költségvetési 
rendelet módosításának beterjesztésére. 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 



Iskolaotthonos oktatással kapcsolatos beadvány 
Napirend 10. pontja 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület névszerinti szavazással (Tüke László képviselő nem szavazott) 9 igen, 2 nem 
szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

 
175/2009. (VI. 25.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású József Attila 
Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u.14.) 
intézményében az iskolaotthonos oktatás folytatását negyedik évfolyamon, az önkormányzat anyagi 
helyzetére tekintettel nem tudja támogatni. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 

Haszonbérleti szerződés meghosszabbítása a Pusztaszabolcsi Agrár Zrt.-vel 
Napirend 11. pontja 

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

 
176/2009. (VI. 25.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcs 031.hrsz. alatt felvett 19 ha 
0699 m2 területű mezőgazdasági földterületére a Pusztaszabolcsi Agrár Zrt.-vel kötött haszonbérleti 
szerződését módosítja az alábbiak szerint: 

- A szerződés 1/ pontjában meghatározott haszonbérleti díját 950 Ft/aranykorona értékben 
határozza meg. 

- A haszonbérleti szerződést: 2019. október 31-ig meghosszabbítja. 
Felkéri a polgármestert a szerződés meghosszabbításának aláírására. 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 

A pusztaszabolcsi Sport Club pályázata a 2009. évi Szabolcs Kupa megrendezésének 
támogatására 

Napirend 12. pontja 

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

 
177/2009. (VI. 25.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Sport Clubot a 2009. évi 
Szabolcs Kupa megrendezéséhez, Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Társadalmi szervezetek és 
alapítványok támogatásáról szóló13/2005. (VII. 5.) Kt. számú rendelete 3.§ (1) bekezdése értelmében 
200.000,- Ft-tal támogatja. A támogatási összeg forrása az általános tartalék.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet 
módosításának beterjesztésére és a támogatási szerződés aláírására. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 

A „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” 
Napirend 13. pontja 

pályázat megvalósításához közbeszerzés kiírása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

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



 

 
178/2009. (VI. 25.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Holló és Némethi Ügyvédi Irodát 
(1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 67.) a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – 
Innovatív intézményekben” pályázat megvalósításában a pedagógus továbbképzés és szaktanácsadás 
közbeszerzési eljárásának lefolytatására 240.000 Ft + Áfa összegért. 
A szolgáltatási díj fedezete az általános tartalék. 
Felkéri a Polgármestert a költségvetési rendelet módosításának beterjesztésére és a közbeszerzés 
lefolytatásához a megbízási szerződés aláírására. 
 
Felelős: Czompó István polgármester  
Határidő: azonnal 

______________________________________ 

 

Javaslat pályázat benyújtására a Könyvtár és Művelődési Ház felújítására  
Napirend 14. pontja 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 

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

 
179/2009. (VI. 25.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KDOP-2009-3.1.1./C „Kistelepüléseken 
településkép javítása” megnevezésű pályázatra, a Könyvtár és Művelődési Ház (2490 Pusztaszabolcs, 
Adonyi út 12.) felújítására pályázatot nyújt be. 
A projekt költsége 78.544.615,-Ft+ÁFA, azaz 98.180.770,-Ft. Az igényelt támogatás összege: 
88.362.693,- Ft 
A Képviselő-testület 2009. évi költségvetésében biztosítja a projekt megvalósításához szükséges 10 % 
önrészt, azaz : 9.818.077,-Ft-ot. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatos 
nyilatkozatokat, az önkormányzat nevében tegye meg. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 

A helyi menetrendszerinti autóbusz közlekedés második félévi 
Napirend 15. pontja 

díjtételeinek változása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

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

 
180/2009. (VI. 25.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a menetrendszerinti helyi autóbusz-
közlekedés viteldíjairól szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 



Tájékoztató a 2009. évi Európai Parlamenti választások 
Napirend 16. pontja 

pusztaszabolcsi lebonyolításáról 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
 

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

 
181/2009. (VI. 25.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat képviselő-testülete az Európai Parlamenti képviselők 2009. évi 
választásának Pusztaszabolcsi lebonyolításáról készített Helyi Választási Iroda tájékoztatását 
tudomásul veszi. 
 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 

Felterjesztési javaslat a vízgazdálkodásról szóló 
Napirend 17. pontja 

1995. évi LVII. törvény módosítására 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
A Képviselő-testület 12 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

 
182/2009. (VI. 25.) Kt. számú határozat 

1. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 101. § (1) bekezdés c) pontja szerinti 
felterjesztési jogával élve, javasolja a Magyar Köztársaság Kormányának a vízgazdálkodásról 
szóló 1995. évi LVII. törvény módosítását, a regionális vízműszolgáltatói részvények és a 
regionális vízi közművek térítésmentes önkormányzati vagyonátadása érdekében. 

2. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
miniszterelnökhöz címzett – az előterjesztés mellékletét képező – levél aláírására, azzal a 
módosítással, hogy a levelet az önkormányzat képviselő-testületének fejlécével, és az ügyintéző 
feltüntetése nélkül küldje meg a miniszterelnök részére. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: a felterjesztés megküldésére: azonnal 

______________________________________ 

 Petőfi terem bérleti kérelme 
Napirend 18. pontja 

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

 
183/2009. (VI. 25.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Könyvtár és Művelődési Ház Petőfi 
Termét (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 12.) Kósa Attila (2490 Pusztaszabolcs, József A. u. 4.) 
részére heti két alkalommal, kedden és csütörtökön versenytánc és hobbytánc oktatása céljából 500,-Ft 
+ ÁFA / óra térítési díj ellenében biztosítja. 
A Képviselő-testület jóváhagyja a mellékletben található szerződés tervezetet, valamint felhatalmazza 
a Polgármestert annak aláírására. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 

 

 

 

 



Consalba Autó Kft. ingatlan bérbevételi kérelme 
Napirend 19. pontja 

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

 
184/2009. (VI. 25.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcs, Adonyi út 42. szám alatti 
ingatlan udvarát autóbusz tárolása céljából, bérbe kívánja adni a Consalba Autó Kft.-nek (8000 
Székesfehérvár, Kalocsa út 59.) 2009. január 1-től – 2009. december 31-ig terjedő időszakra. Az udvar 
bérleti díja 1.700.000,- Ft/félév összegben kerül megállapításra. 
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 

Pusztaszabolcsi Helyi Kft. ingatlan bérbevételi kérelme 
Napirend 20. pontja 

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

 
185/2009. (VI. 25.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcs, Szabolcs liget 50. szám 
alatti ingatlan felsőszintjén található három helyiséget iroda és pénztár céljára bérbe kívánja adni a 
Pusztaszabolcsi Helyi Kft.-nek (7020 Dunaföldvár, Hunyadi tér 4.) 2009. január 1-től – 2009. 
december 31-ig terjedő időszakra. A helységek bérleti díja 1.800.000,- Ft+ÁFA/félév összegben kerül 
megállapításra. 
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 

Javaslat bérleti jogviszony létesítésére 
Napirend 21. pontja 

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

 
186/2009. (VI. 25.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő 
Pusztaszabolcs, Sport u. 2/2. II/10. sz. alatti, MÁV bérlőkijelölésű, komfortos lakást – a MÁV ZRt. 
Területi Humánszolgáltató Egység K-2228/2008. számú kijelölése alapján –, az elhunyt bérlő férje, 
Nagy Sándor (szül. 1959. március 20. an: Ányosi Piroska) Pusztaszabolcs, Sport u. 2/2. II/10. sz. alatti 
lakos részére bérbe adja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést a kijelölt bérlővel 
megkösse. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2009. július 15. 

______________________________________ 



Új közforgalmú gyógyszertár nyitvatartási ideje 
Napirend 22. pontja 

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

 
187/2009. (VI. 25.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 2490 Pusztaszabolcs, 
Kossuth L. u. 501/3/a hrsz. alatt létesítendő új közforgalmú gyógyszertár tervezett nyitvatartási ideje 
az alábbiak szerint alakuljon: 
Hétfőtől - Péntekig: 8,00-19,00 
Szombaton: 8,00-13,00 
Vasárnap: zárva 
Az önkormányzat bízik abban, hogy a településen így kialakuló két gyógyszertár megfelelő 
színvonalon tudja a szolgáltatást ellátni. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 

Közcélú foglalkoztatás anyag- és eszközbeszerzésére pályázat 
Napirend 23. pontja 

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

 
188/2009. (VI. 25.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési 
Tanács által kiírt „A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatásra” című pályázattal 
kapcsolatban hozott 119/2009. (V.20.) Kt. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt „A helyi önkormányzatok fejlesztési 
feladatainak támogatásra” benyújtott pályázatának összes költsége 283.927,-Ft, melyből az 
önkormányzat által biztosított saját forrás összege 70.982,- Ft, a pályázaton igényelt támogatás 
összege 212.945,-Ft. A pályázati önrész fedezete az általános tartalék. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 

Tűzoltóautó vásárlása Staufenberg térségből 
Napirend 24. pontja 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület név szerinti szavazással 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

 
189/2009. (VI. 25.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megvásárol Hann Münden 
várostól 1 db Mercedes Daimler-Benz típusú tűzoltóautót. 
A jármű vételárának biztosítására és az üzembe helyezésére 3 millió forinttal megemeli a beruházás (1 
db tűzoltóautó) előirányzatát a felhalmozásra átvett pénzeszköz előirányzatának 1 millió forintos 
növelése és az általános tartalék előirányzatának 2 millió forintos csökkentése mellett.   
Felkéri a Polgármestert az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelete módosításának 
beterjesztésére. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a tűzoltóautó adásvételi szerződését írja alá, intézkedjen a vételár 
átutalásáról, az autó hazaszállításáról és az üzembe helyezéséről. 
 
Felelős: Czompó István polgármester  
Határidő: azonnal 

______________________________________ 



Szennyvíztisztító rekonstrukciója ütemtervének módosítása 
Napirend 25. pontja 

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

 
190/2009. (VI. 25.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szennyvíztisztító telep által 
kibocsátott szennyezés csökkentése érdekében végzendő rekonstrukciós munkálatokra vonatkozó, 
460/2007. (XII.20.) Kt. sz. határozatával kiadott ütemterv módosítását az alábbiak szerint elfogadja: 

1. Szakirányú (építési, gépészeti, villamos, irányítástechnikai) kiviteli tervek elkészítése. 
Határidő: 2009. 07. 30. 

2. A tervezett beruházás költségkalkulációjának elkészítése. 
Határidő: 2009. 08. 30. 

3. Beruházási célunknak megfelelő kiírás megléte esetén pályázat benyújtása 
szennyvíztisztító telep rekonstrukció megvalósítása érdekében.  
Határidő: 2010. 05. 31. 

4. Kedvező pályázati elbírálást feltételezve, közbeszerzési eljárás keretében a kivitelező 
kiválasztása, szerződéskötés.     
Határidő: 2010. 08. 31. 

5. Tervezett beruházás kivitelezésének kezdése. 
Határidő: 2010. 09. 30. 

6. Tervezett beruházás kivitelezésének befejezése.  
Határidő: 2011. 03. 31. 

7. Próbaüzem értékelése, vízjogi üzemeltetési engedély-kérelem benyújtása.  
Határidő: 2011. 08. 31. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a módosított ütemtervet nyújtsa be a Közép-
Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 

IKSZT pályázati lehetőség 
Napirend 26. pontja 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület névszerinti szavazással 6 igen, 7 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

 
191/2009. (VI. 25.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, hogy a 
Pusztaszabolcs 049 hrsz.-ú ingatlanon lévő kollégium épületére vonatkozóan, az „Integrált Közösségi 
és Szolgáltató Tér kialakítása” című pályázat második fordulójában finanszírozási okok miatt nem 
vesz részt. 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület névszerinti szavazással 7 igen, 5 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

 
192/2009. (VI. 25.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztaszabolcs 049 hrsz.-ú 
ingatlanon lévő kollégium épületére vonatkozóan, az „Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér 
kialakítása” című pályázat második fordulójában részt vesz. A kivitelezésre is alkalmas, építési 
engedélyezési tervek és tételes költségvetési kiírási tervek elkészítésével, 1.290.000,-Ft+ Áfa összegért 
megbízza Édes Szilárd Mérnöki Irodáját (8000 Székesfehérvár, Horvát I. u. 20.). A tervek 
elkészítésének fedezetére az „útfelújítás előirányzatából” átcsoportosít 1.400.000,- Ft az IKSZT 
beruházási előirányzatába. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását terjessze be. 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
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