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2011. április 13-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott 
határozatainak tartalma 

 
 
 

 
Határozat száma Határozat tartalma 
135/2011. (IV. 13.) Kt. számú határozat Felkérés jegyzőkönyv hitelesítésére 
136/2011. (IV. 13.) Kt. számú határozat Napirend meghatározása 
137/2011. (IV. 13.) Kt. számú határozat Pályázat benyújtása önkormányzati tulajdonú ingatlanok 

energetikai fejlesztésére  
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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 

2011. április 13-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
135/2011. (IV. 13.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Szőke Erzsébet és Csányi Kálmán 
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
136/2011. (IV.13.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg: 

Napirend 1. pontja:  
Energetikai beruházás közintézményekben 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
 
Napirend 1. pontja:  

Energetikai beruházás közintézményekben 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
137/2011. (IV.13.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerve az energetikai beruházásra 
vonatkozó ajánlatot, úgy dönt, hogy megbízza a Megújuló Energia Központ Bt.-t (1037 Budapest, 
Bécsi út 244.) a 

- Polgármesteri Hivatal (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. hrsz.:113/1 ), 
- Védőnői Szolgálat (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 39., hrsz.: 1103/1),  
- Könyvtár és Művelődési Ház (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 12. hrsz.: 958/2), 
- Általános Iskola (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14., hrsz.: 158/1), 
- Manóvár Óvoda (2490 Pusztaszabolcs Velencei út 65., hrsz.: 448), 
- Zsiráf Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Deák Ferenc u. 21/1., hrsz.: 1076/1) 

önkormányzati ingatlanokon történő beruházásokra vonatkozó pályázatok megírására. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a nyilatkozatok, valamint a szerződés aláírására. 
 

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 
e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu 

 

 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
2011. április 28-án megtartott nyílt ülésén hozott 

határozatainak tartalma 
 
Határozat száma Határozat tartalma 
138/2011. (IV. 28.) Kt. számú határozat Felkérés jegyzőkönyv hitelesítésére 
139/2011. (IV. 28.) Kt. számú határozat Napirend meghatározása 
140/2011. (IV. 28.) Kt. számú határozat Főszerkesztő megbízása levelek megjelentetésére a 

Szabolcs Híradóban  
141/2011. (IV. 28.) Kt. számú határozat Két ülés közti időszak eseményeiről szóló polgármesteri 

tájékoztató tudomásulvétele  
142/2011. (IV. 28.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
143/2011. (IV. 28.) Kt. számú határozat Bérleti szerződés megszüntetése 
144/2011. (IV. 28.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
145/2011. (IV. 28.) Kt. számú határozat Rendezvényre nyújtott önkormányzati támogatás 

elszámolásának feltételei 
146/2011. (IV. 28.) Kt. számú határozat A 2010. évi adózásról készült beszámoló elfogadása. 
147/2011. (IV. 28.) Kt. számú határozat Az önkormányzati lakások lakbérhátralékáról készült 

tájékoztató tudomásulvétele. 
148/2011. (IV. 28.) Kt. számú határozat Csapadékvíz elvezetésére vonatkozó szakvélemény 

tudomásulvétele 
149/2011. (IV. 28.) Kt. számú határozat 78/2011.(II.24.) Kt számú határozat visszavonása 
150/2011. (IV. 28.) Kt. számú határozat Gárdonyi Géza utca csapadékvíz elvezető árkainak 

megterveztetése 
151/2011. (IV. 28.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
152/2011. (IV. 28.) Kt. számú határozat Az önkormányzat 2011. évi közbeszerzési terve 
153/2011. (IV. 28.) Kt. számú határozat III. sz. felnőtt háziorvosi körzet ellátása 

http://www.pusztaszabolcs.hu
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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 

2011. április 13-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
138/2011. (IV. 28.) 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: 
 
139/2011. (IV. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg: 
Napirendek előtt: 
- Tájékoztató a két ülés közti eseményekről 
- Kérdések, interpellációk 
Napirend 1. pontja 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolója 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 2. pontja 
Javaslat bérleti szerződés megszüntetésére 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 3. pontja 
A szociális ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

Napirend 4. pontja 
A Pusztaszabolcsi Sport Klub elszámolása rendezvény támogatásához  
nyújtott önkormányzati támogatással 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 5. pontja 
Adózás és adóhátralékok alakulása 2010. évben 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

Napirend 6. pontja 
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérhátralékáról 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

Napirend 7. pontja 
Csapadékvíz elvezetésére vonatkozó szakvélemény 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 8. pontja 
Gárdonyi Géza utca vízelvezető árkainak tervezése 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

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

Tisztító akna építés a József Attila utcai csatornakiváltás szakaszán 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 10. pontja 
Az önkormányzat 2011. évi közbeszerzési terve 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 11. pontja 
III. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátása 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Zárt ülés: 
Napirend 12. pontja 

Az Adonyi Rendőrőrs vezetőjének kinevezése 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 13. pontja 
Polgármester szabadságának jóváhagyása 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
 
Tájékoztató a két ülés közti eseményekről 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
140/2011. (IV. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kiss Kornéliára, a Szabolcs 
Híradó főszerkesztőjére bízza, hogy Hajdó Györgyné levelét, illetve Vezér Ákos jegyző által írt 
válaszlevelet a Szabolcs Híradóban megjelenteti-e vagy sem.  
 

Felelős: Kiss Kornélia, Szabolcs Híradó főszerkesztője 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
141/2011. (IV. 28.) 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 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolója 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
142/2011. (IV. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi költségvetési 
beszámolójáról szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
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Napirend 2. pontja 

Javaslat bérleti szerződés megszüntetésére 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
143/2011. (IV. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az önkormányzati tulajdonú 
Pusztaszabolcs, Szabolcs liget 50. sz. alatti, 111/1. hrsz-ú ingatlan második szintjén lévő három 
helyiség bérletére vonatkozóan, a Pusztaszabolcsi Helyi Kft-vel, 2011. január 6-án létrejött bérleti 
szerződés, 2011. május 1-jei hatállyal, közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a bérlőt. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
 
Napirend 3. 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: 
 
144/2011. (IV. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 
8/2006. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet szövegét az alábbi 
módosítással elfogadja: 

„2. § E rendelet 2011. június 1-jén lép hatályba.” 
 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
 
 
Napirend 4. pontja 

A Pusztaszabolcsi Sport Klub elszámolása rendezvény támogatásához  
nyújtott önkormányzati támogatással 

 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
145/2011. (IV. 28.) 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 Sport Klub elszámolását a 2010. november 7-i Szt. Imre napi búcsú megrendezése 
utáni sportpálya helyreállítás költségeinek biztosítására kapott 300.000 Ft önkormányzati támogatás 
felhasználásáról, amennyiben az elszámolást az egyesület részéről aláírták. 
 

Felelős: Czompó István polgármester  
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
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Napirend 5. pontja 

Adózás és adóhátralékok alakulása 2010. évben 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
146/2011. (IV. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi adózás és az adóhátralékok 
alakulásáról készült beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
 
 
 
Napirend 6. pontja 

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérhátralékáról 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
147/2011. (IV. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő- testülete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások 
lakbérhátralékáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
 
 
 
Napirend 7. pontja 

Csapadékvíz elvezetésére vonatkozó szakvélemény 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
148/2011. (IV. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a KRESZ-TERV 2000 Kft (8000 
Székesfehérvár, Tompa M. u. 25.) által – az Arany János utca csapadékvíz elvezetésére vonatkozó 
lakossági kezdeményezésre – készített szakvéleményt, de az önkormányzat 2011. évi költségvetése 
nem teszi lehetővé a javasolt csapadékvíz elvezető árkok megépítését, különös tekintettel arra, hogy az 
utcában csak extrém mennyiségű csapadék okoz vízelvezetési problémákat. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal  

______________________________________ 
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Napirend 8. pontja 
Gárdonyi Géza utca vízelvezető árkainak tervezése 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
149/2011. (IV. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Javaslat csapadékvíz 
elvezető árok építésére a Gárdonyi Géza utcában” című, 78/2011. (II.24.) Kt. számú határozat 
végrehajtását visszavonja. 
A Képviselő-testület a „Gárdonyi Géza utca egy része vízelvezetésének megoldása” címmel 
létrehozott előirányzatot megszünteti és 2269 ezer Ft-tal megemeli az útkarbantartás dologi 
előirányzatát. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetés módosítást terjessze be. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
150/2011. (IV. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gárdonyi Géza utca teljes 
hosszában, kétoldali árok építése árán megoldandó csapadékvíz elvezetés egyesített (engedélyezési-
kiviteli) tervdokumentációját, árazott és árazatlan költségvetési kiírását elkészítteti, valamint 
megbízást ad az engedélyeztetési eljárás lefolytatása érdekében a tervdokumentáció engedélyező 
hatósághoz történő benyújtására. 
A Képviselő-testület a beérkezett árajánlatok közül – az ár és határidő együttes figyelembevételével – 
a legkedvezőbbet, a KRESZ-TERV 2000 Kft. (Székesfehérvár, Tompa Mihály u. 25.) által 
benyújtottat fogadja el, melynek bruttó bekerülési összege: 431.250,- Ft. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a munkát a KRESZ-TERV 2000 Kft-től 
– az előterjesztés szerinti árajánlatban közölt tartalommal – megrendelje – a 2011. évi költségvetés 
Polgármesteri Hivatal „dologi és egyéb folyókiadások” előirányzata (útkarbantartás részelőirányzat) 
terhére – bruttó 431.250,- Ft bekerülési összegért, a megrendeléstől számított 30 nap teljesítési 
határidővel. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előterjesztés szerinti szerződés aláírására, és a 
költségvetési rendelet beterjesztésére, mely az átcsoportosítást tartalmazza. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
 
Napirend 9. pontja 

Tisztító akna építés a József Attila utcai csatornakiváltás szakaszán 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
A Képviselő-testület 4 igen, 5 nem szavazattal és 0 tartózkodással a javaslatot elutasította: 
 
151/2011. (IV. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint az 
áramlási viszonyok javítása és a települési átemelők terhelhetőségének optimalizálása érdekében a 
József Attila utca Mátyás király utca és Velencei út közötti szakaszán, az északnyugati oldalon lévő, 
meghibásodott gravitációs szennyvízcsatorna rekonstrukciós munkálatainak végzése folyamán az 
üzemeltető Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (DRV Zrt., címe: 8601 Siófok, Tanácsház u. 7.) javaslata 
alapján megépítesse a 2,7 m mély, 1 m belső átmérőjű, előre gyártott elemekből álló vasbeton tisztító 
csomóponti aknát a 2011. évi víziközmű fejlesztés előirányzat terhére – bruttó 206.750,- Ft bekerülési 
összegért. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
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Napirend 10. pontja 

Az önkormányzat 2011. évi közbeszerzési terve 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
152/2011. (IV. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi közbeszerzési 
tervét az előterjesztés szerint jóváhagyja. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
 
Napirend 11. pontja 

III. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátása 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
153/2011. (IV. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a III. számú felnőtt 
háziorvosi körzetet ellátó Imhotep Háziorvosi és Házi Gyermekorvosi Kft. (2490 Pusztaszabolcs, 
velencei út 39/1.) ügyvezetőjének és közvetlen közreműködő háziorvosának, dr. Kovácsai Sándornak 
bejelentését, mely szerint 2011. július 1-jével a feladatellátásra kötött vállalkozói szerződést 
megszünteti.  
1.)Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2011. július 1-jétől a körzetet maga látja el úgy, hogy 
szerződést köt dr. Kovácsai Sándor háziorvossal a körzet helyettesítésére. 

- Az önkormányzat közalkalmazotti bértábla szerint kinevezi háziorvosi asszisztensnek Okos 
Károlyné ápolónőt. 

- Az önkormányzat külön szerződés útján gondoskodik a rendelő takarításának ellátásáról. 
- A háziorvosi ellátáshoz szükséges eszközöket a visszavételezést és leltározást követően átadja 

a helyettesítést végző orvosnak. 
- A közműórákat az önkormányzat átíratja a saját nevére (ennek felének felét fizeti a II. számú 

háziorvosi körzet háziorvosa). 
2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti szerződéseket kösse meg és 
indokolt esetekben a költségeket a képviselő-testülettel hagyassa jóvá. 
A háziorvosi körzet önkormányzati működtetéséhez szükséges működési engedélyt az önkormányzat 
kérje meg a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 
Dunaújvárosi, Adonyi, Ercsi, Sárbogárdi, Kistérségi Népegészségügyi Intézetétől 
(2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.). 
3.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a körzet önkormányzati működési 
engedélyével a finanszírozási szerződést az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közép-dunántúli 
Területi Hivatalával (8000 Székesfehérvár, József A. u. 42.) kösse meg. 
A képviselő-testület a fenti intézkedések megvalósítása érdekében a polgármestert felhatalmazza a 
szerződések, kinevezések, megbízások aláírására. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2011. július 1. 
 

______________________________________ 
 
A Képviselő-testület az alábbi határozatait zárt ülésén hozta: 
 
154/2011. (IV. 28.),155/2011. (IV. 28.) Kt. számú határozat 
 


