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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2010. december 15-én megtartott rendkívüli  

nyílt ülésén hozott 
határozatainak tartalma 

 
Határozat száma Határozat tartalma 
361/2010. (XII. 15.) Kt. számú határozat Felkérés jegyzőkönyv hitelesítésére 
362/2010. (XII. 15.) Kt. számú határozat Napirend meghatározása 
363/2010. (XII. 15.) Kt. számú határozat Kistérség pénzügyi helyzetének rendezése 
364/2010. (XII. 15.) Kt. számú határozat Uszodával kapcsolatban döntés a decemberi ülésen  
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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 
2010. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
361/2010. (XII. 15.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Tüke László és Czöndör Mihály 
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
362/2010. (XII. 15.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg: 
Napirend 1. pontja:  

Kistérségi Társulás pénzügyi helyzetének rendezése 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 2. pontja:  

Iváncsai Tanuszoda igénybevétele (szóbeli előterjesztés) 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
 

Napirend 1. pontja:  
Kistérségi Társulás pénzügyi helyzetének rendezése 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
363/2010. (XII.15.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületet úgy dönt, hogy a Társulás 
működésképességének biztosítása érdekében Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 1.692.499,- Ft 
összegű hozzájárulást biztosít az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás részére, az önkormányzat 
pályázati céltartalékának terhére. 
Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az összeg átutalásáról a Társulás bankszámlájára. 
Továbbá felkéri a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről a kistérségi munkaszervezetet a 
határozat megküldésével értesítse. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
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Napirend 2. pontja:  
Iváncsai Tanuszoda igénybevétele (szóbeli előterjesztés) 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
364/2010. (XII.15.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete kellő információ hiányában a mai ülésen 
nem hoz döntést az Iváncsai Tanuszodával kapcsolatban. A Képviselő-testület a Képviselő-testület 
2010. decemberi 22-i ülésén dönt az uszodával kapcsolatban, amennyiben az uszodával kapcsolatos 
dokumentumot a képviselő-testület megismerte. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
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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 
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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2010. december 22-én megtartott nyílt ülésén hozott 

határozatainak tartalma 
 

Határozat száma Határozat tartalma 
365/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat Felkérés jegyzőkönyv hitelesítésére 
366/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat Napirend meghatározása 
367/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat Két ülés közti időszak eseményeiről szóló polgármesteri 

tájékoztató tudomásulvétele 
368/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat KRESZ tábla kihelyezése a Kossuth Lajos utcában  
369/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének módosítása 
370/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
371/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének módosítása 
372/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
373/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat Vízi közművek felújításához pénzügyi forrás biztosítása az 

eszközhasználati díjakból 
374/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat Könyvtáros kinevezése 
375/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcsi Iskola és Óvoda pedagógiai program 

módosításának jóváhagyása 
376/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcsi Iskola és Óvoda házirend módosításának 

jóváhagyása 
377/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat Önkormányzati intézmények előirányzat átcsoportosítása 
378/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat Méhnyakrák elleni védőoltások megrendelése 
379/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat A 2010. évi orgonahangverseny sorozathoz nyújtott 

önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadása 
380/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat A helyi menetrendszerinti autóbusz közlekedés viteldíjaira 

vonatkozó rendelet fenntartása  
381/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
382/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
383/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
384/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása  
385/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat Városfejlesztési dokumentáció elkészíttetése 
386/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat Magyar Projektmenedzsment Iroda megbízása pályázatírói 

feladatok ellátására 
387/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat Kiemelt célok megállapítása 
388//2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
389/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat Helyiségbérleti díjak megállapítása 
390/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat Helyiségbérleti díjak megállapítása 
391/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat Polgárőrség által pályázaton nyert térfigyelő rendszer 

bővítése  
392/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat Önkormányzati ingatlan bérbeadása 
393/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat Önkormányzati ingatlan bérbeadása 
394/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat Arany János utca csapadékvíz elvezetésének megoldására 

szakértői vélemény megrendelése 
395/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat Tó Tévé kérelmének támogatása 
396/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat Polgármester megbízása tárgyalások folytatására a bejáró 

tanulók után, normatíván felül fizetendő hozzájárulásról 
397/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
398/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat Utak terveinek korszerűsítése 
399/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat Négy fő minimálbéren történő alkalmazása 
400/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat Petőfi Terem bérbeadásából származó bevétel felhasználása 
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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 
2010. december 22-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
365/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Paál Huba és Csányi Kálmán 
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
366/2010. (XII. 22.) 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 
Könyvtárosi álláshely betöltése 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 3. pontja 
A Pusztaszabolcsi Iskola és Óvoda Pedagógiai Program módosításának elfogadása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 4. pontja 
Iskolai házirend jóváhagyása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 5. pontja 
Az önkormányzati intézmények előirányzat átcsoportosítása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 6. pontja 
Méhnyakrák elleni védőoltás 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 7. pontja 
A Pusztaszabolcsi Római Katolikus Egyházközség elszámolása a 2010. évi orgona-
hangverseny sorozat megrendezéséhez nyújtott önkormányzati támogatással 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 8. pontja 
Vételi ajánlat önkormányzati tulajdonú (MÁV laktanya) ingatlanra  
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

http://www.pusztaszabolcs.hu
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Napirend 9. pontja 
A helyi menetrendszerinti autóbusz közlekedés viteldíjai 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 10. pontja 
Önkormányzati rendelet a helyi iparűzési adóról 
Előterjesztő: Vezér Ákos Jegyző 

Napirend 11. pontja 
Javaslat lakásbérleti díjak változtatására 
Előterjesztő: Vezér Ákos Jegyző 

Napirend 12. pontja 
Javaslat a vagyonrendelet módosítására 
Előterjesztő: Vezér Ákos Jegyző 

Napirend 13. pontja 
Pályázatírói ajánlatok 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 14. pontja 
Kiemelt célok megállapítása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 15. pontja 
Javaslat helyiségbérleti díjak megállapítására 
Előterjesztő: Vezér Ákos Jegyző 

Napirend 16. pontja 
A Pusztaszabolcsi Polgárőrség által elnyert támogatásból megvalósuló 
térfigyelő rendszer bővítése 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 17. pontja 
Javaslat ingatlan bérbeadására a Pusztaszabolcsi Helyi Kft-nek 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 18. pontja 
Javaslat ingatlan bérbeadására a Consalba Autó Kft-nek 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 19. pontja 
Az Arany János utca csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos bejelentések 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 20. pontja 
Tó Tévé kérelme 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 21. pontja 
Bejáró tanulók utáni normatíván felüli igény 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 22. pontja 
A szociális ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Vezér Ákos Jegyző 

Napirend 23. pontja 
Az utak terveinek korszerűsítése 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 24. pontja 

Közcélú foglalkoztatás megszűnése utáni átmeneti foglalkoztatás 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 25. pontja 

Kérelem a Petőfi Terem bérleti díjból származó többletbevétel felhasználásáról 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Zárt ülés 
Napirend 26. pontja 

Az Adonyi Rendőrőrs vezetőjének felmentése 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 27. pontja 
Polgármester szabadságának jóváhagyása 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
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Napirend 28. pontja 
Dr. Kovácsai Sándor bejelentése 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 29. pontja 

„Fejér Megye Díszpolgára” kitüntető cím és 
egyéb kitüntető címek adományozása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
 
 
Tájékoztató a két ülés közti eseményekről 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
367/2010. (XII. 22.) 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 5 igen, 4 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
368/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Velencei út és a Kossuth 
Lajos utca kereszteződésénél a Kossuth Lajos utcában, a Tűzoltószertártól a Boltok előtti parkolóig, az 
utca jobb oldalán „Várakozni tilos” KRESZ táblát helyez el, a tilalom területi hatályára utaló 
kiegészítő táblával. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedést a KRESZ táblák 
kihelyezésére. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
 
Napirend 1. pontja 

Víz,- és szennyvízdíj megállapítása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
369/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2011. évi ivóvíz 
szolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendelet-tervezet szövegének 

− 2.§ -ában meghatározott ivóvíz díja: „232,- Ft/m3  + ÁFA” –ra  
− 3. §-ában meghatározott eszközhasználati díj „33,- Ft/m3 + ÁFA” –ra 

változzon. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
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A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
370/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi ivóvízszolgáltatás díjának 
megállapításáról szóló rendelet-tervezet szövegét a 369/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
módosításával elfogadja. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
371/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2011. évi ivóvíz 
szolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendelet-tervezet szövegének 

− 2.§ -ában meghatározott szennyvíz díja: „469,- Ft/m3  + ÁFA” –ra  
− 3. §-ában meghatározott eszközhasználati díj „86,- Ft/m3 + ÁFA” –ra 

változzon. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
372/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi szennyvízszolgáltatás díjának 
megállapításáról szóló rendelet-tervezet szövegét 371/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
módosításával elfogadja. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
373/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a vízi közművek után 
fizetendő koncessziós/eszközhasználati díjat 2011. évtől (önkormányzatunk eddig is így járt el) 
kezdődően az önkormányzat elkülönítve tartsa nyilván, és a mindenkor hatályos jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelelő működtetéshez szükséges beruházási (felújítási, rekonstrukciós és 
korszerűsítési) feladatok költségeinek finanszírozásához pénzügyi forrásként teljes mértékben 
biztosítja, valamint felhatalmazza a polgármestert az erről szóló „Nyilatkozat” aláírására. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
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Napirend 2. pontja 

Könyvtárosi álláshely betöltése 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
374/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületet a nyilvános városi könyvtár könyvtárosi 
feladatainak ellátására Paragh Margit (2030 Érd, Damjanich J. u. 25. szám alatti lakost) 2011. január 
10-ével közalkalmazotti jogviszonyba, határozatlan időre, 3 hónap próbaidővel kinevezi. Továbbá 
felkéri a polgármestert, hogy a közalkalmazotti törvényben meghatározottak szerint megállapításra 
kerülő bére, ami 182.595,- 210.438,- Ft közötti összeg lehet, kerüljön figyelembevételre a 2011. évi 
költségvetés tervezésekor. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal  

______________________________________ 
 
 
Napirend 3. pontja 

A Pusztaszabolcsi Iskola és Óvoda Pedagógiai Program módosításának elfogadása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
375/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 102.§ (2) bekezdés f) pontja alapján az önkormányzati fenntartású József Attila Közös 
Igazgatású Általános Iskola és Óvoda (2490 Pusztaszabolcs Mátyás király u. 14.) pedagógiai 
programjának módosítását az előterjesztés szerint jóváhagyja. 
Felkéri Kocsis József, igazgató urat, hogy az egységes szerkezetbe foglalt József Attila Közös 
Igazgatású Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai Programját az önkormányzat részére elektronikus 
formában küldje meg. 
 
Felelős: Kocsis József intézményvezető 
Határidő: azonnal  

______________________________________ 
 
 
Napirend 4. pontja 

Iskolai házirend jóváhagyása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
376/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 40. §. (10) bekezdése valamint 102.§ (2) bekezdés f) pontja alapján az önkormányzati 
fenntartású József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda (2490 Pusztaszabolcs Mátyás 
király u. 14.) Házirendjének módosítását az előterjesztés szerint jóváhagyja. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal  

______________________________________ 
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Napirend 5. pontja 
Az önkormányzati intézmények előirányzat átcsoportosítása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
377/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású intézmények 
részére biztosított külön juttatás alapján az alábbi előirányzat módosításokat hagyja jóvá. 

- A József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvodánál a személyi juttatás 
előirányzatát lecsökkenti 927 ezer forinttal, a munkáltatót terhelő járulék előirányzatát 
lecsökkenti 124 ezer forinttal a dologi kiadás előirányzatának 1.051 ezer forintos növelése 
mellett  

- A Könyvtár és Művelődési Háznál a személyi juttatás előirányzatát lecsökkenti 42 ezer 
forinttal a dologi kiadás előirányzatának azonos összegű növelése mellett. 

- A Polgármesteri Hivatalnál a személyi juttatás előirányzatát lecsökkenti 460 ezer forinttal a 
dologi kiadás előirányzatának azonos összegű növelése mellett  

 

Felkéri a Polgármestert az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelete módosításának 
beterjesztésére. 
 

Felelős: Czompó István polgármester  
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
 

Napirend 6. pontja 
Méhnyakrák elleni védőoltás 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
378/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a méhnyakrák elleni védőoltás 
lebonyolítását a 2011. évben 12 éves leánygyermekek számára. Az Önkormányzat a védőoltást 
árajánlata alapján az MSD Kft-től legfeljebb 30 fő részére megrendeli a mellékelt szerződés alapján.  
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetés tervezésekor bruttó: 1.620 
ezer- Ft-ot tervezzen be. 
A Képviselő-testület a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször 
módosított 6/2007. (III. 30.) Kt. számú módosított rendeletének 30. § (1) bekezdés g) pontja szerint 
hozzájárul az 1 millió forint feletti kötelezettségvállaláshoz és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
költségvetés elfogadását követően írja alá. 

 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2011. évi költségvetés tervezése 

______________________________________ 
 

Napirend 7. pontja 
A Pusztaszabolcsi Római Katolikus Egyházközség elszámolása a 2010. évi orgona-
hangverseny sorozat megrendezéséhez nyújtott önkormányzati támogatással 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
379/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat Társadalmi szervezetek és 
alapítványok támogatásáról szóló 13/2005.(VII.5.) Kt számú rendelet 3.§.(6) bek. alapján elfogadja a 
Pusztaszabolcsi Római Katolikus Egyházközség elszámolását a 2010. évi orgonahangverseny sorozat 
megrendezéséhez kapott 300.000 Ft önkormányzati támogatás felhasználásáról. 
 

Felelős: Czompó István polgármester  
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
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Napirend 8. pontja 
Vételi ajánlat önkormányzati tulajdonú (MÁV laktanya) ingatlanra  
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 

A képviselő-testület tudomásul vette, hogy a januári ülésen visszatérnek az ingatlan értékesítésére. 
Czompó István polgármester a 8. napirendi pont tárgyalását lezárta. 

______________________________________ 
Napirend 9. pontja 

A helyi menetrendszerinti autóbusz közlekedés viteldíjai 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
380/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a menetrendszerinti helyi 
autóbusz-közlekedés 2011. évi díjtételeinek emelésére – a szolgáltató által – adott javaslatot nem fogadja 
el, így a korábbi viteldíjak maradnak érvényben, mert a szolgáltatás üzemeltetésére elegendő fedezetet 
nyújtanak. 
A Képviselő-testület a 12/2009. (VI. 26.) Kt. számú rendeletének hatályát továbbra is fenntartja. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
 

Napirend 10. pontja 
Önkormányzati rendelet a helyi iparűzési adóról 
Előterjesztő: Vezér Ákos Jegyző 

 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
381/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat 

 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi iparűzési adóról szóló rendelet-
tervezet szövegét elfogadja. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
Napirend 11. pontja 

Javaslat lakásbérleti díjak változtatására 
Előterjesztő: Vezér Ákos Jegyző 

 
A Képviselő-testület 3 igen, 2 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
382/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint a 
lakásbérleti díjak komfortos lakás esetén 127,- Ft/hó/m2 illetve összkomfortos lakás esetén 147,- Ft/hó/m2 
díjra változzon. 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
383/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek 
bérbeadásáról szóló, 19/2008. (XI.28.) Kt. számú rendeletének módosításáról szóló rendelet tervezet 
szövegét elfogadja azzal a módosítással, hogy a rendelet-tervezet 1. számú mellékletében meghatározott 
díjak az alábbiakra változnak: 

− komfortos lakás 140,- Ft/hó/m2 
− összkomfortos lakás 160,- Ft/hó/m2  

Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
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Napirend 12. pontja 

Javaslat a vagyonrendelet módosítására 
Előterjesztő: Vezér Ákos Jegyző 

 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
384/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról, az 
önkormányzati vagyonkezelés és hasznosítás szabályairól és a vagyonfenntartás-fejlesztés (beruházás) 
szabályairól szóló, többször módosított 6/1994.(V.1.) Kt számú rendelet módosítására vonatkozó 
rendelet-tervezet szövegét elfogadja 
Felelős: Czompó István polgármester  
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
 
 
 
Napirend 13. pontja 

Pályázatírói ajánlatok 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
385/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a pályázati lehetőségek 
eredményes kihasználása érdekében a Magyar Projektmenedzsment Iroda Kft.-vel (1125 Budapest, 
Kiss Áron u. 3.) elkészítteti a „városfejlesztési elképzelések dokumentációját” az árajánlatnak 
megfelelően bruttó 320.000,- Ft-ért.  
Felkéri a polgármestert a dokumentáció elkészítésére vonatkozó szerződés aláírására a mellékelt 
tervezetnek megfelelően, tovább felkéri a polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetés tervezésekor 
vegye figyelembe a dokumentum elkészítésének díját. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
386/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Projektmenedzsment Iroda Kft.-t 
(1125 Budapest, Kiss Áron u. 3.) bízza meg az önkormányzat pályázatfigyelői és pályázatírói 
tevékenységének ellátásával. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, kössön a céggel egy – 
kötelezettségvállalást nem tartalmazó – pályázatfigyelési keretmegállapodást. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
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Napirend 14. pontja 

Kiemelt célok megállapítása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
387/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők egyéni munkateljesítmény-
értékelését megalapozó teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló kiemelt célokat az 
előterjesztés szerint, az alábbi kiegészítéssel megállapítja: 
 

Átfogó célkitűzések kiegészítése: 
- Térségi szerep erősítése, 
- Pályázati lehetőségek hatékony kihasználása. 

 

Célfeladatok első mondatának módosítása:  
- Éves költségvetés egyensúlyát „működési bevételen kívüli pénzügyi forrás igénybevételével”. 

 

Célfeladatok negyedik mondatának módosítása: 
- Tovább kell erősíteni „és bővíteni”nemzetközi kapcsolatokat. 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a köztisztviselők vonatkozásában a teljesítmény-
követelményeket határidőre készítse el. 
 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: 2011. február 28. 

______________________________________ 
 
 
Napirend 15. pontja 

Javaslat helyiségbérleti díjak megállapítására 
Előterjesztő: Vezér Ákos Jegyző 

 
A Képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
388/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint , 
2011. január 1-jétől a tulajdonában lévő Sport u. 2/2. szám alatti I., II., és IV. számú üzletek bérleti 
díját 362,-Ft/m2/hó + ÁFA összegben, a III. számú üzlet bérleti díját 326,-Ft/m2/hó + ÁFA, illetve a 
Szent István u. 28. szám alatti üzlet bérleti díját –241,-Ft/m2/hó + ÁFA összegben állapítsa meg.  
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
389/2010. (XII. 22.) 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, 2011. január elsejétől 380,-Ft/m2/hó + ÁFA összegben, a III. 
számú üzlet bérleti díját – tekintettel az ott elhelyezett bankjegykiadó automatára, 10 %-kal 
alacsonyabb – 342,-Ft/m2/hó + ÁFA összegben állapítja meg.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az üzletek bérlőivel érvényben lévő bérleti 
szerződéseket, a mellékelt tervezetek szerint módosítsa.  
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2010. december 31. 
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A Képviselő-testület 5 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
390/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Szent István u. 28. szám 
alatti üzlet bérleti díját – tekintettel a bérlemény rossz műszaki állapotára – 2011. január elsejétől 255,-
Ft/m2/hó + ÁFA összegben állapítja meg.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az üzlet bérlőjével érvényben lévő bérleti 
szerződést, a mellékelt tervezet szerint módosítsa. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2010. december 31. 

______________________________________ 
 
 
Napirend 16. pontja 

A Pusztaszabolcsi Polgárőrség által elnyert támogatásból megvalósuló 
térfigyelő rendszer bővítése 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
391/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat területén a 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák - Polgárőrségek eszközbeszerzéseinek támogatása LEADER 
pályázaton elnyert támogatásból megvalósuló térfigyelő kamerarendszert további egy kamerával 
kibővíti. A tervezés és a felhelyezés, valamint a rádióhullámon történő működtetés 1.038 ezer forint 
többletköltségét a 2011. évi költségvetésbe betervezi. 
 
Felelős: Czompó István polgármester  
Határidő: a 2011. évi költségvetés tervezése 

______________________________________ 
 
 
 
Napirend 17. pontja 

Javaslat ingatlan bérbeadására a Pusztaszabolcsi Helyi Kft-nek 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
392/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő 
Pusztaszabolcs, Szabolcs liget 50. szám alatti, 111/1. hrsz-ú ingatlan második szintjén lévő három 
helyiséget, a mellékelt szerződés-tervezet szerint bérbe adja irodák céljára, a Pusztaszabolcsi Helyi 
Kft-nek (7020 Dunaföldvár, Hunyadi tér 4., képviseli: Bakos Gábor), határozott időtartamra 2011. 
január 1-jétől – 2011. december 31-ig terjedő időszakra, 620.000,-Ft/4 hónap + Áfa, azaz 775.000,-
Ft/4 hónap bérleti díjért. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
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Napirend 18. pontja 
Javaslat ingatlan bérbeadására a Consalba Autó Kft-nek 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
393/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő 
Pusztaszabolcs, Adonyi út 42. szám alatti, 984. hrsz-ú ingatlan udvarát, a mellékelt szerződés-tervezet 
szerint bérbe adja, autóbusz tárolása céljára, a Consalba Autó Kft-nek (8000 Székesfehérvár, Kadocsa út 
59., képviseli: Darabont János), 2011. január 1-jétől – 2011. december 31-ig terjedő időszakra, 1.500.000,-
Ft/4 hónap + Áfa, azaz = 1.875.000,-Ft/4 hónap bérleti díjért. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
Napirend 19. pontja 

Az Arany János utca csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos bejelentések 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
394/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Arany János utca csapadékvíz elvezetésére 
vonatkozó lakossági kezdeményezésre megbízza a polgármestert, hogy árajánlata és a mellékelt szerződés 
tervezet alapján, 170.000,- Ft + ÁFA-ért, a KRESZ-TERV 2000 KFT-től (8000 Székesfehérvár, Tompa M. 
u. 25., képviseli: Fogarasi Gábor ügyvezető) kérjen szakvéleményt az Arany J. utca-Mikszáth utca 
csomópontja vízelvezetésének megoldására, valamint annak vizsgálatára, hogy a Bajcsy-Zs. utca 
csapadékvize a Szent Imre utcán keresztül elvezethető-e az Adonyi út irányába. 
A szakvélemény adjon választ – megbízás esetén – az engedélyezési, kiviteli tervek, az engedélyezés, a 
szükséges egyeztetések lebonyolításának költségeire, és a vállalt határidőkre is.  
A szakértői díj fedezete a 2010. évi pályázati céltartalék. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés módosítását terjessze elő.  
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2011. január 25. 

______________________________________ 
 
Napirend 20. pontja 

Tó Tévé kérelme 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
395/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt – figyelemmel a Kábeltelevízió Építő és 
Szolgáltató Kft. TÓ Tévé Stúdióval (2483 Gárdony, Szabadság út 30/c) hatályos közszolgálati jellegű 
műsor készítéséről szóló megállapodásra - , hogy 2011 évben az önkormányzat egy új videokamerát 
vásárol, melyet térítésmentesen használatba ad a Stúdiónak a pusztaszabolcsi műsorok készítésére. A 
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetés tervezetbe 120 ezer Ft 
előirányzatot állítson be videokamera vásárlás céljából. 
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Stúdióval hatályos szerződés szerinti havi 109.400 
Ft+ÁFA/hó szolgáltatási díj nem változik.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert arra, hogy a 2011. évi költségvetésbe a fenti díjon felüli 
operatőri és riporteri szolgáltatási díjakat évi 215 ezer Ft-ra emelten tervezze be. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
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Napirend 21. pontja 

Bejáró tanulók utáni normatíván felüli igény 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
396/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Cserna Gábor, Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Polgármesterének levelében meghatározott összeget túlzottnak ítéli meg, ezért a 2011. évi 
költségvetésben ennek finanszírozására nem lát lehetőséget. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a valós költségek egyeztetésére Dunaújváros 
Város Polgármesterével. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
 
 
Napirend 22. pontja 

A szociális ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Vezér Ákos Jegyző 

 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
397/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 
8/2006. (III.31.) Kt. számú rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja. 
 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
 
 
Napirend 23. pontja 

Az utak terveinek korszerűsítése 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
398/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Petőfi Sándor, a Szent Imre 
és a Honvéd utcák szilárd burkolattal történő kiépítése érdekében – az új Útügyi Műszaki 
Előírásoknak megfelelő – tervdokumentációkat készíttet, s megbízást ad a Nemzeti Közlekedési 
Hatósághoz történő benyújtásukra az engedélyezési eljárás lefolytatása érdekében. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a tervdokumentációk készítését és az 
engedélyező hatósághoz történő benyújtását az Alba Geotrade Zrt-től (8000 Székesfehérvár, Óvoda u. 
2.) – az előterjesztés szerinti „Módosított árajánlat”-ban közölt tartalommal – megrendelje – a 2010. 
évi pályázati céltartalék előirányzat terhére – bruttó 287 500,- Ft bekerülési összegért, a 
megrendeléstől számított 15 munkanap teljesítési határidővel. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
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Napirend 24. pontja 

Közcélú foglalkoztatás megszűnése utáni átmeneti foglalkoztatás 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
399/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésében 4 fő minimálbéren történő alkalmazását január hónapra betervezi. 
 
Felelős: Czompó István polgármester  
Határidő: a 2011. évi költségvetés tervezése 

______________________________________ 
 
 
Napirend 25. pontja 

Kérelem a Petőfi Terem bérleti díjból származó többletbevétel felhasználásáról 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
400/2010. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi a Petőfi terem bérbeadásából 
származó többletbevétel felhasználását a közművelődés szervező laptopjához kompatibilis operációs 
rendszer vásárlására 100 ezer forint értékben. 
Felkéri a Polgármestert a 2010. évi költségvetési rendelet módosításának beterjesztésére. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
 
A Képviselő-testület az alábbi határozatokat zárt ülésen hozta: 
 
401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412/2010.(XII. 22.) 
 

______________________________________ 
 
 
 
 


