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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
2010. november 25-én megtartott nyílt ülésén hozott 

határozatainak tartalma 
 
Határozat száma Határozat tartalma 
311/2010. (XI. 25.) Kt. számú határozat Felkérés jegyzőkönyv hitelesítésére 
312/2010. (XI. 25.) Kt. számú határozat Napirend meghatározása 
313/2010. (XI. 25.) Kt. számú határozat Két ülés közti időszak eseményeiről szóló polgármesteri 

tájékoztató tudomásulvétele 
314/2010. (XI. 25.) Kt. számú határozat Külsős bizottsági tag megválasztása 
315/2010. (XI. 25.) Kt. számú határozat Külsős bizottsági tag megválasztása 
316/2010. (XI. 25.) Kt. számú határozat Külsős bizottsági tag megválasztása 
317/2010. (XI. 25.) Kt. számú határozat Külsős bizottsági tag megválasztása 
318/2010. (XI. 25.) Kt. számú határozat Külsős bizottsági tag megválasztása 
319/2010. (XI. 25.) Kt. számú határozat Szemétdíjakra vonatkozó döntéshozatala 
320/2010. (XI. 25.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
321/2010. (XI. 25.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
322/2010. (XI. 25.) Kt. számú határozat Háromnegyed éves költségvetési beszámoló elfogadása 
323/2010. (XI. 25.) Kt. számú határozat Manóvár Óvoda statikai kiviteli terveinek elkészíttetése 
324/2010. (XI. 25.) Kt. számú határozat Állásfoglalás oktatási-nevelési intézmény önálló 

gazdálkodásának megszüntetetéséről 
325/2010. (XI. 25.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
326/2010. (XI. 25.) Kt. számú határozat Önkormányzati intézmények bérmegtakarítása 
327/2010. (XI. 25.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
328/2010. (XI. 25.) Kt. számú határozat Szabolcs Híradó újság előállítása 
329/2010. (XI. 25.) Kt. számú határozat József Attila utcai csatorna javítási munkálatok 

megrendelése a DRV ZRt.-től 
330/2010. (XI. 25.) Kt. számú határozat Sport Club támogatása 
331/2010. (XI. 25.) Kt. számú határozat Polgárőrség támogatása 
332/2010. (XI. 25.) Kt. számú határozat A polgármesteri Hivatal komplex ellenőrzéséről szóló 

jelentés megismerése. 
333/2010. (XI. 25.) Kt. számú határozat Költségvetési koncepció elfogadása 
334/2010. (XI. 25.) Kt. számú határozat Polgármester ciklusprogramjának tudomásulvétele 
335/2010. (XI. 25.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
336/2010. (XI. 25.) Kt. számú határozat A Képviselő-testület 2010. december és 2011. I. félévi 

munkatervének elfogadása 
337/2010. (XI. 25.) Kt. számú határozat Csányi Kálmán képviselő megbízása az uszoda per során 

tényállásról való nyilatkozatra  
338/2010. (XI. 25.) Kt. számú határozat Alpolgármester megbízása a Polgármester Kistréségi 

Tanácsban való helyettesítésével 
339/2010. (XI. 25.) Kt. számú határozat Mezőgazdasági földterületek 2011. évi bérleti díjának 

megállapítása 
340/2010. (XI. 25.) Kt. számú határozat Lakótelek értékesítése 
341/2010. (XI. 25.) Kt. számú határozat Civil szervezetek átmeneti elhelyezése 
342/2010. (XI. 25.) Kt. számú határozat Könyvtári munkáról szóló beszámoló elfogadása 
343/2010. (XI. 25.) Kt. számú határozat Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 

elkészíttetése  
344/2010. (XI. 25.) Kt. számú határozat Megállapodás havi bérletjegyek megvásárlására. 

http://www.pusztaszabolcs.hu
mailto:polghivatal@pusztaszabolcs.hu
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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. november 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
311/2010. (XI. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Szajkó János és Szőke Erzsébet 
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: 
 
312/2010. (XI. 25.) 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 

Külsős bizottsági tagok megválasztása 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 2. pontja 

Javaslat a települési szilárd hulladék kezelésére vonatkozó, 
2011. évi közszolgáltatási díjak megállapítására 

 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 3. pontja 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2010. évi 
költségvetési rendeletének módosítása 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 4. pontja 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2010. háromnegyed-éves  
gazdálkodásáról szóló tájékoztató 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 5. pontja 

Javaslat a Manóvár Óvoda szerkezeti károsodásainak javítására 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 6. pontja 

Oktatási-nevelési intézmény önálló gazdálkodásának megszüntetése 
 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 7. pontja 

Az önkormányzati intézmények bérmegtakarítása 
 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 8. pontja 

Szabolcs Híradó újság előállítása 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

http://www.pusztaszabolcs.hu
mailto:polghivatal@pusztaszabolcs.hu
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Napirend 9. pontja 

József Attila utcai csatornakiváltás 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 10. pontja 

A Pusztaszabolcsi Sport Klub pénzügyi problémái 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 11. pontja 

A Pusztaszabolcsi Polgárőrség szóbeli kérése pénzügyi támogatásra 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 12. pontja 

A Polgármesteri Hivatal komplex ellenőrzése 
 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 13. pontja 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2011. évi koncepciója 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 14. pontja 

Polgármester ciklusprogramja 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 15. pontja 

A szociális ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet módosítása 
 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 16. pontja 

A Képviselő-testület 2010. decemberi és 2011. első félévi munkaterve 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 17. pontja 

Iváncsai Kistérségi Tanuszoda per képviseleti ügye 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 18. pontja 

Polgármester helyettesítése a Kistérségi Tanácsban 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 19. pontja 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat mezőgazdasági 
földterületeinek 2011. évi hasznosítása 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 20. pontja 

Javaslat önkormányzati telek értékesítésére 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 21. pontja 

Civil szervezetek átmeneti elhelyezési igénye 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 22. pontja 

Könyvtáros tájékoztatója 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 23. pontja 

Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 24. pontja 

Alba Volán Zrt. megállapodás 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Zárt ülés 
Napirend 25. pontja 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 26. pontja 

Polgármester szabadságának jóváhagyása 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
Tájékoztató a két ülés közti eseményekről 
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A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
313/2010. (XI. 25.) 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 

Külsős bizottsági tagok megválasztása 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
314/2010. (XI. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási, Közművelődési és Sport 
Bizottság nem képviselő tagjává az alábbi személyt megválasztja: 

Forgó Árpádné. 
 

Felelős: Szajkó János, az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság elnöke 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
315/2010. (XI. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság nem 
képviselő tagjává az alábbi személyt megválasztja: 

Horváth Lajosné. 
 

Felelős: Kátai György, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
316/2010. (XI. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Településfejlesztési Bizottság nem 
képviselő tagjává az alábbi személyt megválasztja: 

Horváth Zoltán. 
 

Felelős: Tüke László, a Településfejlesztési Bizottság elnöke 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
317/2010. (XI. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság nem 
képviselő tagjává az alábbi személyt megválasztja: 

Horváthné Kaszás Zsuzsanna. 
 
Felelős: Paál Huba, a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság elnöke 
Határidő: azonnal 
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A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
318/2010. (XI. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság nem 
képviselő tagjává az alábbi személyt megválasztja: 

Németh Józsefné. 
 
Felelős: Paál Huba, a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság elnöke 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
 
 
 
Napirend 2. pontja 

Javaslat a települési szilárd hulladék kezelésére vonatkozó, 
2011. évi közszolgáltatási díjak megállapítására 

 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
319/2010. (XI. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a települési szilárd hulladék 
kezelésére vonatkozó közszolgáltatási díjakról szóló 30/2001.(XII.20.) Kt. számú rendelet 
módosítására a mai ülésen rendeletet alkot. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
320/2010. (XI. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a települési szilárd hulladék kezelésére 
vonatkozó közszolgáltatási díjakról szóló 30/2001.(XII.20.) Kt. számú rendelet módosításáról szóló 
rendelet-tervezet szövegét elfogadja az alábbi módosítással: 
 A rendelet-tervezet 1. § -ában a táblázat adatai az alábbiak lesznek: 
„ 

Edényzet Szolgáltatási díj/ürítés 
120 literes 298,- Ft 

60 literes 225,- Ft 

240 literes 580,- Ft 

1100 literes 2.900,- Ft 
„  

Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
 

______________________________________ 
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Napirend 3. pontja 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2010. évi 
költségvetési rendeletének módosítása 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
321/2010. (XI. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 
szóló 11/2010.(VIII.27.)Kt számú és a 9/2010. (V.28.)Kt számú rendelettel módosított 3/2010.(II.26.) 
Kt számú rendeletének módosítására vonatkozó rendelet-tervezet szövegét elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Czompó István polgármester 

______________________________________ 
 
Napirend 4. pontja 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2010. háromnegyed-éves  
gazdálkodásáról szóló tájékoztató 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
322/2010. (XI. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. háromnegyed-éves 
költségvetésének teljesítését 
 

650.375 ezer forint bevétellel 
562.012 ezer forint kiadással 

                     88.363 ezer forint többlettel jóváhagyja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Czompó István polgármester 

______________________________________ 
 
Napirend 5. pontja 

Javaslat a Manóvár Óvoda szerkezeti károsodásainak javítására 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
323/2010. (XI. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Manóvár Óvoda 
(Pusztaszabolcs, Velencei u. 65. szám, 448 hrsz.) épületén keletkezett meghibásodások okáról és 
megjavításuk módjáról készített statikai szakvélemény alapul vételével – a kivitelezési munkák 
elvégezhetősége érdekében, a fontosabb szerkezeti károsodások megfelelő kijavítása céljából – statikai 
kiviteli terveket készíttet.  
A Képviselő-testület a beérkezett árajánlatok közül a legkedvezőbbet, a Kőnig Elemér statikus tervező 
és szakértő (Székesfehérvár, Budai út 44. V./19.) által ajánlatként benyújtott szerződéstervezetet 
fogadja el, melynek vállalási ára bruttó 100.000 Ft. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a statikai kiviteli terveket Kőnig Elemérrel 
készíttesse el a 2010. évi költségvetésben szereplő pályázati céltartalék terhére, és egyúttal 
felhatalmazza az előterjesztés szerinti szerződés aláírására, és felkéri a költségvetési rendelet 
módosításának beterjesztésére. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 



 7 
 
Napirend 6. pontja 

Oktatási-nevelési intézmény önálló gazdálkodásának megszüntetése 
 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
324/2010. (XI. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat azon gazdasági racionalizálási elképzelést, hogy az oktatási-
nevelési intézmény (József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda, 2490 Pusztaszabolcs, 
Mátyás kir. u. 14.) önálló gazdálkodását megszüntesse, a 2010. évben is megvizsgálta és úgy foglal 
állást, hogy jelenleg nem indítja el az intézmény átszervezését. Az átszervezés és az önkormányzat 
oktatás politikai koncepciója a most kezdett ciklusban egyelőre nem egyeztethető össze.  
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati fenntartású 
oktatási-nevelési intézmény gazdasági szervezetének megszüntetésére vonatkozó elképzelést nem veti 
el véglegesen és felkéri a Jegyzőt, hogy időszerűsége esetén arról készítsen újra előterjesztést, mely 
tartalmazzon gazdasági számításokat is.  
 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: folyamatos 
 

______________________________________ 
 
 
Napirend 7. pontja 

Az önkormányzati intézmények bérmegtakarítása 
 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
325/2010. (XI. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 
szóló 11/2010.(VIII.27.)Kt számú és a 9/2010. (V.28.)Kt számú rendelettel módosított 3/2010.(II.26.) 
Kt számú rendeletének módosítására vonatkozó rendelet-tervezet szövegét elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Czompó István polgármester 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
326/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a József Attila Közös 
Igazgatású Általános Iskola, a Könyvtár és Művelődési Ház, és a Polgármesteri Hivatal az 1 havi 
szuperbruttó bérük 40%-ának megfelelő külön juttatást fizessen. 
A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőket, hogy az intézmény dolgozói részére kifizetésre 
kerülő adómentes juttatás és szuperbruttó jutalom összegéről 2010. november 30-ig tájékoztassák a 
Polgármestert. 
 A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a 2010. évi költségvetési rendelet módosításának 
beterjesztésére. 
Felelős: Czompó István polgármester  
             Intézményvezetők 
Határidő: azonnal 
                2010. november 30. 
 

______________________________________ 
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Napirend 8. pontja 

Szabolcs Híradó újság előállítása 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület 1 igen, 6 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
327/2010. (XI. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja Csányi Kálmán képviselő azon 
javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület a polgármester külön juttatásáról döntsön. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
328/2010. (XI. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szabolcs Híradó 
főszerkesztői teendőinek ellátását munkaköri feladataként Kiss Kornélia közművelődés-szervező 
végzi.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert Kiss Kornélia közművelődés-szervező munkaköri 
leírásának kibővítésére a szerkesztői feladatok ellátására vonatkozóan.  
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szabolcs Híradó újság 
nyomdai előállítására árajánlata alapján a legkedvezőbbet, a Gabbiano Print Nyomda és Kiadó Kft. 
(Budapest, Reitter F. u. 8/b) ajánlatát fogadja el.  
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
 
Napirend 9. pontja 

József Attila utcai csatornakiváltás 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
329/2010. (XI. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 6/2007. (III.30.) Kt. számú módosított rendeletének 30. § (1) bekezdés g) pontja 
alapján egyetért azzal, hogy a polgármester a József Attila utca Mátyás király utca és Velencei út 
közötti szakaszán, az északnyugati oldalon lévő, meghibásodott gravitációs szennyvízcsatorna 
rekonstrukciós munkálatainak elvégzését megrendelje az üzemeltető Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-
től (DRV Zrt-től, címe: 8601 Siófok, Tanácsház u. 7.)  
A rekonstrukciós munkálatok bekerülési összege az Alap- Ép. Kft. (Dunaújváros, Kenyérgyári u. 10.) 
által benyújtott árajánlat szerint bruttó 6.235.965,- Ft. Ez az összeg a kitáblázás, forgalomterelés, 
vákuumkutas víztelenítés, munkaárok ásás, régi csatorna bontás, új csatorna fektetés, egy új 
tisztítónyílás készítés, 3 db meglévő házi bekötés átkötés, geodéziai bemérés, csapadékvíz árok 
újjáépítés és ellenőrző mérések elvégzésének anyag és díj költségét foglalja magába. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a szennyvízcsatorna rekonstrukciós 
munkálatainak elvégzését a DRV Zrt-től – az előterjesztés szerinti megrendelő aláírásával – 
megrendelje – a 2010. évi viziközmű fejlesztés előirányzat terhére – bruttó 6.235.965,- Ft bekerülési 
összegért, 2011. december 31-i teljesítési határidővel. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kiadást a 2011. évi költségvetésbe is tervezze be. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 

______________________________________ 
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Napirend 10. pontja 

A Pusztaszabolcsi Sport Klub pénzügyi problémái 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
330/2010. (XI. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 13/2005. (VII. 5.) Kt. számú rendelet 
(továbbiakban: rendelet) 3.§ (3) bekezdésben meghatározott célok megvalósítása érdekében benyújtott 
pályázatot elbírálta.  
A Képviselő-testület a  rendelet 3.§ -a alapján a pályázati céltartalékból 300 ezer forint támogatást 
biztosít a Pusztaszabolcsi Sport Klub számára, a búcsú megrendezéséhez. 
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a rendelet szerinti elszámolási kötelezettséget is 
tartalmazó támogatási szerződést írja alá és az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet 
módosítását terjessze be. 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a civil szervezet 2011. éves 
működési támogatás folyósításának feltétele, ha a Sport Klub csatolja az adott időszaki pályabérleti 
befizetésekről szóló igazolást. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
 
Napirend 11. pontja 

A Pusztaszabolcsi Polgárőrség szóbeli kérése pénzügyi támogatásra 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
331/2010. (XI. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi novemberi rendes ülésére a 
Pusztaszabolcsi Polgárőrség Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák - Polgárőrségek eszközbeszerzéseinek 
támogatása LEADER pályázattal összefüggésben az egyesület pályázati önrészének biztosítására és az 
utófinanszírozott pályázati támogatás megelőlegezésére a Társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 13/2005. (VII. 5.) Kt. számú rendelet 
(továbbiakban: rendelet) 3.§ (3) bekezdés 6. francia bekezdésében illetve 4.§-ban meghatározott 
szabályos kérelmeket elbírálta. 
Az egyesület a pályázati önrész biztosításának szükségességét igazolta, úgy a „Polgárőrségek 
eszközbeszerzéseinek támogatása – LEADER” pályázathoz a pályázati önrész biztosítását a pályázati 
céltartalékból 1.199.772 forinttal támogatja.  
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a rendelet 3.§ (3) bekezdés 6. francia bekezdése 
szerinti elszámolási kötelezettséget is tartalmazó támogatási szerződést írja alá és az önkormányzat 
2010. évi költségvetési rendelet módosítását terjessze be 
Továbbá amennyiben szabályos kérelemmel igazolta az egyesület a pályázati támogatás 
megelőlegezésének szükségességét, úgy a „Polgárőrségek eszközbeszerzéseinek támogatása – 
LEADER” pályázathoz a megelőlegezett pályázati támogatást a pályázati céltartalékból 2.132.928 
forinttal támogatja.  
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a rendelet 4.§-a szerinti elszámolási kötelezettséget 
is tartalmazó támogatási szerződést írja alá és az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet 
módosítását terjessze be. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
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Napirend 12. pontja 

A Polgármesteri Hivatal komplex ellenőrzése 
 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
332/2010. (XI. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 
hivatalvezetőjének 2010. november 15 03/1446-12/2010. számú „Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalnál végzett komplex ellenőrzési jelentés megállapításairól” tárgyú jelentését 
megismerte. Köszönetét fejezi ki Vezér Ákos jegyző, és a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak eddigi 
munkájáért.  
Felkéri a jegyzőt, hogy az ellenőrzési jelentésben foglaltaknak megfelelő intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
 
Napirend 13. pontja 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2011. évi koncepciója 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
333/2010. (XI. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat 
2011. évre beterjesztett költségvetési koncepcióját. A költségvetési tervező munka és a rendelet-
tervezet előkészítése során az alábbi alapelvek érvényesítését tartja szükségesnek: 
 
1. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése. A 

tervezés során feltárt bevételi többleteket, illetve kiadási megtakarításokat a hiány csökkentésére 
kell fordítani. 
 

2. A 2011. évi személyi juttatások tervezése során a 2011. évi költségvetési törvény által 
meghatározott közalkalmazotti illetménytáblát, közalkalmazotti pótlékalapot és a köztisztviselői 
illetményalapot kell figyelembe venni. A cafetéria juttatás éves alapja köztisztviselők esetében 
250.000 Ft/fő, a közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó alkalmazottak 
esetében 150.000 Ft/fő. 

 
3.  A 2011. évi dologi kiadások tervezése során a 2010. évi eredeti előirányzat összegét kell alapul 

venni.  Megszűnő előirányzat esetén a 2010. évi költségvetés eredeti előirányzatát nem lehet 
figyelembe venni. Új feladat esetén a 2010. évi költségvetésben biztosított eredeti előirányzat 
szintre hozásával kell tervezni.  

 
4. A Képviselő-testület a civil szervezetek éves működését 2011-ben 4 millió forinttal kívánja 

támogatni. 
 

5. Az általános tartalékot a kiadási főösszeg legalább 0,5%-ában, a pályázati önrész biztosítására 
szolgáló céltartalékot legalább 2,5 %-ában kell tervezni. A tartalékok előirányzatát év végéig 
folyamatosan szinten kell tartani, hogy a folyamatban levő utófinanszírozott pályázati projektek ne 
veszélyeztessék az önkormányzat likviditási helyzetét. 
 

6. A Képviselő-testület tudomásul veszi a vállalkozók kommunális adójának megszűnését. Az 
adókintlévőségek csökkentése érdekében tovább kell folytatni a szigorú végrehajtási 
tevékenységet.     
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7. A Képviselő-testület a következő fejlesztések tervezését tartja szükségesnek és lehetségesnek az 

alábbi prioritási sorrend figyelembe vételével, melyeket a lehetőségek függvényében kell a 
költségvetési rendelet-tervezetbe beépíteni:    
- A Polgármesteri Hivatal épület felújítása (pályázat önrésze 10.154 ezer forint a pályázati 

céltartalékból) 
- Műfüves futsal pálya építés 13.045 ezer forint 
- IKSZT kialakításához műszaki ellenőri kiadásokat 1.863 ezer forint 
- A Könyvtár és Művelődési Ház felújításának befejezése 60.465 ezer forint 
- Játszótér tervezése és építése 5.000 ezer forint 
- Útépítés 20.000 ezer forint 
- Az oktatási intézmény felújítása 15.410 ezer forint 

o 2 db óvodai fürdőszoba felújítás (3.773 ezer forint) 
o óvodai ablakcserék (3.250 ezer forint) 
o iskola tanterem padozatcsere (2.500 ezer forint)  
o tornaterem ablak, ajtó csere (5.887 ezer forint) 

8. Kisérlet a Cikolai tavak bérleti jogának megszerzésére. 
  

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

 
______________________________________ 

 
Napirend 14. pontja 

Polgármester ciklusprogramja 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
334/2010. (XI. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010-2014-es választási időszakra 
vonatkozó polgármesteri ciklusprogramot tudomásul veszi. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a ciklusprogram alapján készítse el az 
önkormányzat 4 éves gazdasági programját és 2011. március 31-ig a képviselő-testületnek terjessze 
be. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2011. március 31. 
 

______________________________________ 
 
Napirend 15. pontja 

A szociális ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet módosítása 
 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
335/2010. (XI. 25.) 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 

______________________________________ 
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Napirend 16. pontja 

A Képviselő-testület 2010. decemberi és 2011. első félévi munkaterve 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
336/2010. (XI. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. decemberi és 2011. első félévi 
munkatervét elfogadja, az alábbi módosítáásal: 

- Képviselő-testület 2011. márciusi ülésén napirendre tűzi a Polgármesteri Hivatal 
Szervezetfejlesztési pályázatának megvalósulásáról szóló tájékoztatót 

- Képviselő-testület 2011. februári ülésén napirendre tűzi a Kompetencia alapú oktatás pályázat 
megvalósulásáról szóló tájékoztatót. 

 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
 
Napirend 17. pontja 

Iváncsai Kistérségi Tanuszoda per képviseleti ügye 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
337/2010. (XI. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fejér Megyei Bíróság előtt 
folyamatban lévő 15.P.22.679/2009. számú Iváncsa Község felperesnek Perkáta Nagyközség 
Önkormányzata és társai alperesek ellen szerződés létrehozása illetve tartozás megfizetése iránt 
indított perében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 19. § (2) bekezdés d) pontja 
alapján megbízza Csányi Kálmán képviselőt, hogy az önkormányzatot képviselje és az önkormányzat 
nevében nyilatkozatot tegyen a per folyamán. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
 
Napirend 18. pontja 

Polgármester helyettesítése a Kistérségi Tanácsban 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
338/2010. (XI. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 19. § (2) bekezdés d) pontja alapján az Adonyi Többcélú Kistérségi 
Társulás Társulási Tanácsban a pusztaszabolcsi tag, a polgármester helyettesítésével Szőke Erzsébet 
alpolgármestert bízza meg. 
A polgármester és az alpolgármester egyidejű akadályozottsága esetére a képviselő-testület a 
korelnökét bízza meg a helyettesítési feladatok ellátásával.  
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
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Napirend 19. pontja 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat mezőgazdasági 
földterületeinek 2011. évi hasznosítása 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
339/2010. (XI. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. évre az önkormányzat mezőgazdasági 
földterületeinek bérleti díját 3,50 Ft/m² összegen állapítja meg.  
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2011. december 31. 

______________________________________ 
Napirend 20. pontja 

Javaslat önkormányzati telek értékesítésére 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
340/2010. (XI. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő 
pusztaszabolcsi 1604. hrsz-ú, 1256 m2 területű beépítetlen ingatlan vevőjének Milek Ramón és 
felesége Milekné Kovács Anikó Pusztaszabolcs, Rákóczi F. u. 4. sz. alatti kérelmezőket jelöli ki. 
Az ingatlan vételárát 419.300,- Ft + ÁFA, azaz 524.125,- Ft összegben határozza meg, melyet vevők a 
szerződés aláírásakor egy összegben fizetnek meg az önkormányzat részére. 
Az ingatlanon a gázközmű csatlakozója, valamint az ingatlan előtt az utcában a víz, villany, csatorna, 
telefon közművezeték kiépült, az ingatlan a közműkezelők részére megfizetett hozzájárulást követően 
közművesíthető. 
Az ingatlant a szerződés aláírását követő 4 éven belül lakóházzal be kell építeni. A beépítési 
kötelezettség nem teljesítése esetén az önkormányzat az ingatlant eredeti eladási áron jogosult 
visszavásárolni. A beépítési kötelezettség biztosítására az ingatlan-nyilvántartásban elidegenítési és 
terhelési tilalmat kell bejegyeztetni az önkormányzat javára.  
A vételár az ingatlan kitűzésének költségeit is magában foglalja. 
A Képviselőt-testület dr. Nagy István ügyvédet bízza meg az adásvételi szerződés megkötésével. A 
szerződéskötéssel kapcsolatos költségek vevőket terhelik. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2011.május 31. 

______________________________________ 
Napirend 21. pontja 

Civil szervezetek átmeneti elhelyezési igénye 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
341/2010. (XI. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Rákellenes Liga Pusztaszabolcsi 
Alapszervezete, valamint a Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesület részére az önkormányzati 
tulajdonú Pusztaszabolcs, Velencei út 1. sz. alatti (volt MÁV iskola) épület egyik termében – 
térítésmentesen – biztosít átmeneti klubhelyiséget, a mellékelt megállapodás szerint.  
A Képviselő-testület – előzetes egyeztetés alapján – hozzájárul az ingatlanon szabadtéri rendezvény 
megtartásához is. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az ingatlan használatára vonatkozó megállapodás 
aláírására. 

Felelős: Czompó István polgármester: 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
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Napirend 22. pontja 

Könyvtáros tájékoztatója 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
342/2010. (XI. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Balogh Márta könyvtáros 
tájékoztatóját. 

Felelős: Czompó István polgármester: 
Határidő: azonnal 
 

______________________________________ 
 
Napirend 23. pontja 

Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
343/2010. (XI. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Települési 
Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv elkészítésével – árajánlata alapján – bruttó 120.000,- 
forintért a Közép-dunántúli Pedagógiai Intézet Komárom-Esztergom Megyei Irodáját bízza meg, az 
önkormányzat  2010. évi költségvetésébe betervezett szakértői díj terhére. 

Felelős: Czompó István polgármester: 
Határidő: azonnal 
 

______________________________________ 
 
Napirend 24. pontja 

Alba Volán Zrt. megállapodás 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
344/2010. (XI. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megállapodást köt az Alba 
Volán Zrt.-vel (8000. Székesfehérvár, Börgöndi u. 14.) a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 
részére 4 db havi bérletjegy megvásárlására. A megállapodás 5 éves időtartamra szól, 2011. január 1-
től 2015. december 31-ig érvényes. A 4 db bérletjegy ára a mindenkor érvényes díjszabás szerint kerül 
megállapításra. A megállapodás tartalmazza, hogy az Alba Volán Zrt. a Székesfehérvár – 
Pusztaszabolcs vonal járatait fenntartja, azon csak Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala egyetértésével változtat. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására és felkéri, hogy a 2011. 
évi költségvetés tervezésekor a bérletek összeget vegye figyelembe. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
 
A Képviselő-testület az alábbi határozatokat zárt ülésen hozta: 
 
345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360/2010.(XI.25.) 
 


