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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

2011. február 4-én megtartott közmeghallgatásán hozott 
határozatainak tartalma 

 
 
 
Határozat száma Határozat tartalma 
34/2011. (II. 4.) Kt. számú határozat Felkérés jegyzőkönyv hitelesítésére 
35/2011. (II. 4.) Kt. számú határozat Napirend meghatározása 
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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. február 4-én megtartott közmeghallgatásának jegyzőkönyvéből 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
34/2011. (II. 4.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Szőke Erzsébet és Tüke László 
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 

______________________________________ 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
 
35/2011. (II. 4.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg: 
 
Napirend 1. pontja:  
Tájékoztató a 2010. év várospolitikai eseményeiről 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 2. pontja:  
Tájékoztató Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2011. évi költségvetés-tervezetéről 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 3. pontja:  

Közérdekű kérdések, javaslatok 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 

______________________________________ 
 

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 

 

 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
2011. február 24-én megtartott nyílt ülésén hozott 

határozatainak tartalma 
 
Határozat száma Határozat tartalma 
36/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat Felkérés jegyzőkönyv hitelesítésére 
37/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat Napirend meghatározása 
38/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat Két ülés közti időszak eseményeiről szóló polgármesteri 

tájékoztató tudomásulvétele 
39/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat Civil szervezetek támogatásának egy határozatban történő 

elfogadása 
40/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat Civil szervezetek, alapítványok 2010. évi önkormányzati 

elszámolásának elfogadása 
41/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat Alba Caritas Hungarica Pusztaszabolcsi Csoportja 2011. évi 

támogatása 
42/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat Erőnlét Sportegyesület 2011. évi támogatása 
43/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat Golden Lions Rögbi Sportegyesület 2011. évi támogatása 
44/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat Harmónia Nyugdíjas Egyesület 2011. évi támogatása 
45/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat Kotta Egyesület 2011. évi támogatása 
46/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat Kulturális Értékmentő Egyesület 2011. évi támogatása 
47/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat Kutyabarát Klub 2011. évi támogatása 
48/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat Magyar Rákellenes Liga Pusztaszabolcsi Szervezete 2011. 

évi támogatása 
49/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2011. évi támogatása 
50/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat Polgárőrség 2011. évi támogatása 
51/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcsi Nyitott Kapu Egyesület 2011. évi 

támogatása 
52/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcsi Sport Club 2011. évi támogatása 
53/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesület 2011. évi 

támogatása 
54/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat Zsiráf Alapítvány 2011. évi támogatása 
55/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat Tiszta Utak Élő Táj Egyesület 2011. évi támogatása 
56/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat Öreg Diákok Baráti Egyesület 2011. évi támogatása 
57/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat Csipesz Ifjúsági Egyesület 2011. évi támogatása 
58/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcsi Polgári Egyesület 2011. évi támogatása 
59/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat Sport Club rendezvényre nyújtott önkormányzati támogatás 

elszámolása 
60/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat Védőnő kinevezése 
61/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat Önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása 
62/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat Boldogasszony Közösség Ház működéséhez nyújtott 

önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadása 
63/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat 2011. évi orgonahangverseny sorozat támogatása 
64/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat Polgármester felkérése tárgyalások folytatásra a MÁV 

laktanya értékesítésével kapcsolatban. 
65/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 

http://www.pusztaszabolcs.hu
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66/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
67/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat Szociális intézmény felszólítása közétkeztetés számláinak 

határidőben történő kifizetésére 
68/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat Iskolatej programban palackozott kiszerelésű tej biztosítása  
69/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat Iskolatej program beindítása 
70/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat Kompetencia pályázat megvalósulásáról szóló tájékoztató 

tudomásulvétele 
71/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
72/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
73/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
74/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
75/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
76/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat Város fejlesztési koncepció elfogadása 
77/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
78/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat Csapadékvíz elvezető árok létesítése a Gárdonyi G. utcában 
79/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat Szennyvízelvezető-rendszer részeinek javítása 
80/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás Társulási Megállapodás módosításának előzetes 
jóváhagyása 

81/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
82/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
83/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
84/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat Szórakoztató és Vidám-park Egyesülettel tárgyalások 

folytatása a 2011. évi búcsú megrendezésével kapcsolatban 
85/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének módosítása 
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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. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
36/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Czöndör Mihály és Csányi Kálmán 
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
37/2011. (II. 24.) 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 

A Pusztaszabolcson működő civil szervezetek éves  
működési támogatásának 2010. évi elszámolása, és 2011. évi pályázata 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 2. pontja 
Védőnő kinevezése 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 3. pontja 
Javaslat önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadására 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 4. pontja 
A Pusztaszabolcsi Római Katolikus Egyházközség elszámolása 
a Boldog Asszony Közösségi Ház 2010. évi működéséhez nyújtott 
önkormányzati támogatással 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 5. pontja 
A Pusztaszabolcsi Római Katolikus Egyházközség pályázata 
a 2011. évi orgonahangverseny sorozat megrendezésének támogatására 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 6. pontja 
Javaslat önkormányzati tulajdonú (MÁV laktanya) ingatlan értékesítésére 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

http://www.pusztaszabolcs.hu
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Napirend 7. pontja 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési 
rendeletének módosítása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 8. pontja 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2011. évi költségvetése 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 9. pontja 
Szociális intézmény közétkeztetéssel kapcsolatos késedelmes teljesítése 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 10. pontja 
Iskolatej oktatási intézményekben történő forgalmazására ajánlat 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 11. pontja 
Tájékoztató a kompetencia alapú oktatás pályázat megvalósulásáról 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 12. pontja 
A társadalmi szervezetek és alapítványok támogatásáról szóló 
13/2005. (VII.5.) Kt. számú rendelet módosítása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 13. pontja 
A szociális ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző  

Napirend 14. pontja 
Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályai, és az 
eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértéke 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző  

Napirend 15. pontja 
Városfejlesztési koncepció véglegesítése 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 16. pontja 
Javaslat csapadékvíz elvezető árok építésére a Gárdonyi Géza utcában 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 17. pontja 
A 4-es átemelőben szivattyúk, a szennyvíztelepen keverő rekonstrukciója 
Előterjesztő: Czompó István polgármester  

Napirend 18. pontja 
Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás szervezeti rendszerének átalakítására 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 19. pontja 
Mentesség kérése a Zrínyi Miklós utcai forgalomkorlátozás alól 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 20. pontja 
Kérelem a 2011. évi búcsú megrendezésére 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 21. pontja 
 Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének módosítása 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző  
Zárt ülés 
Napirend 22. pontja 

Polgármester szabadságának jóváhagyása 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

______________________________________ 
 



 7 

 
Tájékoztató a két ülés közti eseményekről 
 
38/2011. (II. 24.) 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 

A Pusztaszabolcson működő civil szervezetek éves  
működési támogatásának 2010. évi elszámolása, és 2011. évi pályázata 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
A Képviselő-testület 6 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
39/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a civil szervezetek 2010. évi 
önkormányzati támogatásának elszámolásának elfogadásáról egy határozatban dönt. 
 

Felelős: Czompó István polgármester  
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással (Csányi Kálmán képviselő nem 
szavazott) az alábbi határozatot hozta: 
 
40/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alba Caritas Hungarica Pusztaszabolcsi 
csoportja,  az Erőnlét Sportegyesület,  a Golden Lions Rögbi Sportegyesület, a Hagyományőrző és 
Hagyományteremtő Alapítvány, a Harmónia Nyugdíjas Egyesület, a Kotta Egyesület, a Kulturális 
Értékmentő Egyesület, a Pusztaszabolcsi Kutyabarát Klub, a Magyar Rákellenes Liga Pusztaszabolcsi 
Szervezete, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Polgárőrség, a  Nyitott Kapu Egyesület, a 
Pusztaszabolcsi Polgári Egyesület, , a Pusztaszabolcsi Sport Club, a Pusztaszabolcsi Szabadidősport 
Egyesület, a Zsiráf Alapítvány, a Tiszta Utak, Élő Táj Egyesület, az Öregdiákok Baráti Egyesülete 
2010. évi önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja. 
 

Felelős: Czompó István polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
41/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) Kt. számú rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján az Alba Caritas 
Hungarica Pusztaszabolcsi Csoportját 2011. évben 320.000,- Ft összeggel támogatja éves működési 
költségeinek biztosítására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az egyesülettel kösse meg. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2011. évi költségvetés jóváhagyása 
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A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
42/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) Kt. számú rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján az Erőnlét 
Sportegyesületet 2011. évben 190.000,- Ft összeggel támogatja éves működési költségeinek 
biztosítására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az egyesülettel kösse meg. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2011. évi költségvetés jóváhagyása 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
43/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) Kt. számú rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a Golden Lions 
Rögbi Sportegyesületet 2011. évben 40.000,- Ft összeggel támogatja éves működési költségeinek 
biztosítására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az egyesülettel kösse meg. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2011. évi költségvetés jóváhagyása 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
44/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) Kt. számú rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a Harmónia 
Nyugdíjas Egyesületet 2011. évben 40.000,- Ft összeggel támogatja éves működési költségeinek 
biztosítására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az egyesülettel kösse meg. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2011. évi költségvetés jóváhagyása 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
45/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) Kt. számú rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a Kotta 
Egyesületet 2011. évben 30.000,- Ft összeggel támogatja éves működési költségeinek biztosítására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az egyesülettel kösse meg. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2011. évi költségvetés jóváhagyása 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
46/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) Kt. számú rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a Kulturális 
Értékmentő Egyesületet 2011. évben 40.000,- Ft összeggel támogatja éves működési költségeinek 
biztosítására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az egyesülettel kösse meg. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2011. évi költségvetés jóváhagyása 
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A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
47/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) Kt. számú rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a Kutyabarát 
Klubot 2011. évben 30.000,- Ft összeggel támogatja éves működési költségeinek biztosítására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az egyesülettel kösse meg. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2011. évi költségvetés jóváhagyása 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
48/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) Kt. számú rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a Magyar 
Rákellenes Liga Pusztaszabolcsi Szervezetét 2011. évben 40.000,- Ft összeggel támogatja éves 
működési költségeinek biztosítására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az egyesülettel kösse meg. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2011. évi költségvetés jóváhagyása 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
49/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) Kt. számú rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján az Önkéntes 
Tűzoltó Egyesületet 2011. évben 570.000,- Ft összeggel támogatja éves működési költségeinek 
biztosítására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az egyesülettel kösse meg. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2011. évi költségvetés jóváhagyása 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
50/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) Kt. számú rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a Polgárőrséget 
2011. évben 580.000,- Ft összeggel támogatja éves működési költségeinek biztosítására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az egyesülettel kösse meg. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2011. évi költségvetés jóváhagyása 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
51/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) Kt. számú rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a Pusztaszabolcsi 
Nyitott Kapu Egyesületet 2011. évben 30.000,- Ft összeggel támogatja éves működési költségeinek 
biztosítására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az alapítvánnyal kösse meg. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2011. évi költségvetés jóváhagyása 
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A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
52/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) Kt. számú rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a Pusztaszabolcsi 
Sport Clubot 2011. évben 1.400.000,- Ft összeggel támogatja éves működési költségeinek 
biztosítására. A támogatás kifizetésének feltétele, hogy a Sport Club elszámol a 300.000,- Ft 
önkormányzati támogatással. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az egyesülettel kösse meg. 
 

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

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

53/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) Kt. számú rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a Pusztaszabolcsi 
Szabadidősport Egyesületet 2011. évben 200.000,- Ft összeggel támogatja éves működési költségeinek 
biztosítására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az egyesülettel kösse meg. 
 

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

 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
54/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) Kt. számú rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a Zsiráf 
Alapítványt 2011. évben 30.000,- Ft összeggel támogatja éves működési költségeinek biztosítására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az alapítvánnyal kösse meg. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2011. évi költségvetés jóváhagyása 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
55/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) Kt. számú rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a Tiszta Utak, 
Élő Táj Egyesületet 2011. évben 60.000,- Ft összeggel támogatja éves működési költségeinek 
biztosítására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az alapítvánnyal kösse meg. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2011. évi költségvetés jóváhagyása 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
56/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) Kt. számú rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján az Öreg Diákok 
Baráti Egyesületét 2011. évben 30.000,- Ft összeggel támogatja éves működési költségeinek 
biztosítására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az alapítvánnyal kösse meg. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2011. évi költségvetés jóváhagyása 
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A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
57/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) Kt. számú rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a Csipesz 
Ifjúsági Egyesületet 2011. évben 30.000,- Ft összeggel támogatja éves működési költségeinek 
biztosítására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az egyesülettel kösse meg. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2011. évi költségvetés jóváhagyása 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
58/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) Kt. számú rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a Pusztaszabolcsi 
Polgári Egyesületet 2011. évben 40.000,- Ft összeggel támogatja éves működési költségeinek 
biztosítására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az egyesülettel kösse meg. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2011. évi költségvetés jóváhagyása 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
59/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a társadalmi szervezetek és 
alapítványok támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) Kt. számú rendelet 3. §. (3) bekezdése alapján a 
Pusztaszabolcsi Sport Klub számára, a búcsú megrendezéséhez biztosított 300 ezer forint támogatás 
elszámolásához elfogadja, ha a Sport Club 2011. januári kiállítású számlát nyújt be. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
 
Napirend 2. pontja 

Védőnő kinevezése 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
60/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Engert Melindát (6328 Dunapataj, Ady E. u. 
9.) 2011. március 21-ével közalkalmazotti jogviszonyba határozatlan időre – három hónapos 
próbaidővel – a 2. számú körzetbe, védőnőnek kinevezi. Illetményét a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló törvényben foglaltak szerint („F” fizetési osztály „1” fizetési fokozat) 122.000,- Ft-ban 
(+15e Ft/hó céljutalom, területi pótlék helyett, iskolaegészségügyi feladatok ellátására) határozza meg.  
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
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Napirend 3. pontja 

Javaslat önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadására 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
61/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az önkormányzati tulajdonban lévő 
Pusztaszabolcs, Sport u. 2/2. II. emelet 3. sz. alatti, 56 m2 alapterületű komfortos lakást Engert 
Melinda védőnőnek – Pusztaszabolcson lévő, önkormányzati vagy önkormányzati fenntartású 
intézménynél fennálló – munkaviszonya idejére, de legfeljebb 10 év időtartamra bérbe adja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés melléklete szerinti bérleti 
szerződést a bérlővel kösse meg. 
 

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

______________________________________ 
 
Napirend 4. pontja 

A Pusztaszabolcsi Római Katolikus Egyházközség elszámolása 
a Boldog Asszony Közösségi Ház 2010. évi működéséhez nyújtott 
önkormányzati támogatással 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
62/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Római Katolikus 
Egyházközséggel a Közösségi Ház használatát szabályozó szerződést 14. pontja alapján elfogadja a 
Pusztaszabolcsi Római Katolikus Egyházközség 2010. évi elszámolását a Boldogasszony Közösségi 
Ház működtetéséhez nyújtott 500 ezer forint támogatásról. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
 
Napirend 5. pontja 

A Pusztaszabolcsi Római Katolikus Egyházközség pályázata 
a 2011. évi orgonahangverseny sorozat megrendezésének támogatására 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
63/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Római Katolikus 
Egyházközséget a 2011. évi orgonahangverseny sorozat megrendezéséhez az önkormányzat 
„Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatásáról” szóló 13/2005. (VII. 5.) Kt. számú rendelete 
3.§ (1) bekezdése értelmében 300.000 Ft-tal támogatja. A támogatás összegét az önkormányzat 2011. 
évi költségvetésében biztosítja. 
Felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására.  
 

Felelős: Czompó István polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 

______________________________________ 
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Napirend 6. pontja 

Javaslat önkormányzati tulajdonú (MÁV laktanya) ingatlan értékesítésére 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
64/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Venice Projekt Kft (2490 
Pusztaszabolcs, Május 1. u. 23/1.) szerződés-tervezetét. Felkéri a polgármestert, hogy ügyvéd 
bevonásával folytasson egyeztetést a vevővel. Egyezség esetén újra terjessze a képviselő-testület elé 
az adás-véetli szerződés tervezetet az ingatlan eladásáról. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal  
 

______________________________________ 
Napirend 7. 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: 
 
65/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 
szóló 17/2010. (XI.26.) és 16/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelettel, 11/2010. (VIII.27.) Kt számú 
és 9/2010. (V.28.) Kt. számú rendelettel módosított 3/2010. (II.26.) Kt. számú rendeletének 
módosítására vonatkozó rendelet-tervezet szövegét elfogadja. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal  
 

______________________________________ 
 
Napirend 8. pontja 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2011. évi költségvetése 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással (név szerint szavazással) az alábbi 
határozatot hozta: 
 
66/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 
szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja az alábbi módosítással: 

- a rendelet-tervezet „Egyéb működési kiadásokból támogatás értékű működési kiadások és 
működésre átadott pénzeszközök” cím a 41/2011. (II. 24.), 42/2011. (II. 24.), 43/2011. (II. 24.), 
44/2011. (II. 24.), 45/2011. (II. 24.), 46/2011. (II. 24.), 47/2011. (II. 24.), 48/2011. (II. 24.), 
49/2011. (II. 24.), 50/2011. (II. 24.), 51/2011. (II. 24.), 52/2011. (II. 24.), 53/2011. (II. 24.), 
54/2011. (II. 24.), 55/2011. (II. 24.), 56/2011. (II. 24.), 57/2011. (II. 24.), 58/2011. (II. 24.), 
63/2011. (II. 24.) Kt. számú határozatokban foglalt felosztással módosul. 

 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

______________________________________ 
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Napirend 9. pontja 
Szociális intézmény közétkeztetéssel kapcsolatos késedelmes teljesítése 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
67/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, szólítsa fel az 
Adonyi Kistérségi Szociális Központ (2431 Perkáta, Bocskai u.2.) vezetőjét, hogy a „Faunus” Termelő 
és Szolgáltató Kft. a pusztaszabolcsi szociális intézmény közétkeztetési feladatainak ellátásáról 
kiállított számlákat határidőben egyenlítse ki. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 

______________________________________ 
 
Napirend 10. pontja 

Iskolatej oktatási intézményekben történő forgalmazására ajánlat 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
68/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2011. évi iskolatej 
programban a Pusztaszabolcsi Agrár ZRt. 2,5 dl-es palackozott kiszerelésű 27,60 Ft/dl egységárú 
termékét biztosítja az azt igénylő pusztaszabolcsi gyerekek számára. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
69/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2011. évi iskolatej 
program szabályozásáról szóló 44/2010. (XII. 22.) VM rendelet alapján beindítja az iskolatej 
programot.  
Felkéri a polgármestert a Pusztaszabolcsi Agrár Zrt.-vel történő egyeztetésre, valamint szerződés 
megkötésére.  
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2011.03.31. 

______________________________________ 
 
Napirend 11. pontja 

Tájékoztató a kompetencia alapú oktatás pályázat megvalósulásáról 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
70/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a József Attila Közös 
Igazgatású Általános Iskola és Óvoda által készített, kompetencia alapú oktatás pályázat 
megvalósulásáról készült tájékoztatót. 
 

Felelős: Kocsis József intézményvezető 
Határidő: azonnal  

______________________________________ 
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Napirend 12. pontja 

A társadalmi szervezetek és alapítványok támogatásáról szóló 
13/2005. (VII.5.) Kt. számú rendelet módosítása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
A Képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
71/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja, hogy a többször módosított a 
társadalmi szervezetek és alapítványok támogatásáról szóló 13/2005.(VII.5.) Kt számú rendeletének 
módosítására vonatkozó rendelet-tervezet szövegét elfogadja. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 3 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
72/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított a társadalmi 
szervezetek és alapítványok támogatásáról szóló 13/2005.(VII.5.) Kt számú rendeletének módosítására 
vonatkozó rendelet-tervezet szövegét az alábbi módosítással elfogadja: 

- 5. § (6) bekezdése kiegészül azzal, hogy a térítésmentesen használatba adott ingatlan 
szerződés értékét nyílván tartják, és figyelembe veszik a szervezetnek nyújtott támogatások 
során. 

 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
Napirend 13. pontja 

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

 
A Képviselő-testület 3 igen, 2 nem szavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elutasította: 
 
73/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint nem 
kíván élni azzal a lehetőséggel, hogy a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 35. § (2) 
bekezdése alapján a bérpótló juttatásra való jogosultság feltételeként rendeletben szabályozza a 
lakókörnyezet rendezettségének biztosítását.  
 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elutasította: 
 
74/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint élni 
kíván azzal a lehetőséggel, hogy a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 35. § (2) 
bekezdése alapján a bérpótló juttatásra való jogosultság feltételeként rendeletben szabályozza a 
lakókörnyezet rendezettségének biztosítását.  
 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
 

______________________________________ 
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Napirend 14. pontja 
Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályai, és az 
eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértéke 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző  

 

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

75/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes anyakönyvi események 
engedélyezésének szabályai, és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak 
mértékéről szóló önkormányzati rendelet szövegét elfogadja. 
 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
 

Napirend 15. pontja 
Városfejlesztési koncepció véglegesítése 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

76/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar 
Projektmenedzsment Iroda Kft. (1125 Budapest, Kiss Áron u. 3.) által készített „Pusztaszabolcs Város 
fejlesztési koncepciója” című, a pályázatokon történő indulást megalapozó – véglegesített – 
tanulmányt jóváhagyja, amit megjelentet az önkormányzat honlapján, annak érdekében, hogy a 
lakosság véleményét, elvárásait, ötleteit megismerve a későbbiek során kiegészíthető, bővíthető 
legyen. A városfejlesztési koncepció felülvizsgálatát 2012. szeptember hónapban tervezi.  
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
 

Napirend 16. pontja 
Javaslat csapadékvíz elvezető árok építésére a Gárdonyi Géza utcában 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
 

A Képviselő-testület 2 igen, 2 nem szavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elutasította: 
 

77/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, hogy a beérkezett 
árajánlatok közül a legkedvezőbbet, a MAGYAR ASZFALT Kft. (Székesfehérvár, Szekfű Gyula u. 5.) 
által benyújtottat fogadja el a Gárdonyi Géza utca egy szakaszán a csapadékvíz elvezetésére létesítendő 
árok megépítésével.  
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
78/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gárdonyi Géza utca egy 
szakaszán megoldja a csapadékvíz elvezetést az utca páros oldalán, a 22. számú ház keleti telekhatárának 
vonalában kezdődő és a Szent István utcai ároknál végződő, 232 m hosszban létesítendő árok megépítése 
árán, mivel a víz elfolyási lehetősége jelenleg nem megoldott.  
A Képviselő-testület a beérkezett árajánlatok közül a Noble Kft. (Pusztaszabolcs, Arany J. u. 41.) által 
benyújtottat fogadja el, melynek bruttó bekerülési összege: 2.269.625,- Ft. 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2 269 ezer Ft-tal csökkenti az útkarbantartás dologi előirányzatot, és 
egy új beruházás előirányzatot hoz létre a Gárdonyi Géza utca egy része vízelvezetésének megoldása 
címmel, 2 269 ezer Ft előirányzattal. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetés módosítást terjessze be, és 
egyúttal felhatalmazza a szerződés aláírására. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
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Napirend 17. pontja 
A 4-es átemelőben szivattyúk, a szennyvíztelepen keverő rekonstrukciója 
Előterjesztő: Czompó István polgármester  

 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
79/2011. (II. 24.) 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 Pusztaszabolcs Város szennyvízelvezető 
rendszerének részét képező, az Adonyi út temető felöli végénél lévő 4-es átemelőben elhelyezett ABS 
AS 10-2CBM illetve az ABS AS 2CBM típusú szivattyú, valamint a szennyvíztelepben található Flygt 
4352 tipusú keverő rekonstrukció megvalósítását – a teljesítmény fokozása  illetve az üzembiztonság 
javítása érdekében – megrendelje az üzemeltető Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-től (DRV Zrt-től, 
címe: 8601 Siófok, Tanácsház u. 7.). 
A rekonstrukció megvalósításának bekerülési összege a DRV Zrt. által bekért tájékoztató árajánlat 
alapján bruttó 1 323 095,- Ft.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a 4-es átemelőben lévő ABS AS 10-
2CBM illetve az ABS AS 2CBM típusú szivattyú, valamint a szennyvíztelepben található Flygt 4352 
tipusú keverő rekonstrukció megvalósítását a DRV Zrt-től – az előterjesztés szerinti megrendelő 
aláírásával – megrendelje – a 2011. évi viziközmű fejlesztés előirányzat terhére – bruttó 1 323 095,- Ft 
bekerülési összegért, 2011. június 1-i teljesítési határidővel. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kiadást a 2011. évi költségvetésbe tervezze be. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
Napirend 18. pontja 

Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás szervezeti rendszerének átalakítására 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
80/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a következők szerint, előzetesen 
jóváhagyja 
1./a Társulási Megállapodás III. fejezete első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
A Ttv. 16-18.§-aiban foglalt rendelkezéseknek megfelelően a Társulás önálló jogi személyiséggel 
rendelkezik, működése során a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni. 
2./a Társulási Megállapodás III. fejezete második és harmadik bekezdése hatályát veszti. 
3./a Társulási Megállapodás III. fejezete ötödik bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
A Társulás Tanácsának elnöke a Társulási Megállapodást és annak módosításait megküldi 
törvényességi ellenőrzés céljából az illetékességgel rendelkező kormányhivatalnak, valamint a 
Társulás nyilvántartásba vétele céljából a Magyar Államkincstár illetékességgel rendelkező 
Igazgatóságának. 
4./a Társulási Megállapodás V. fejezete első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
A Társulás gazdálkodására a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni. 
5./a Társulási Megállapodás V/1.c)pontja második bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
A Társulás bevételeit és kiadásait a Társulás Tanácsának döntése alapján meghatározott pénzintézetnél 
önálló bankszámlaszámon köteles nyilvántartani. A Társulási Tanács elnöke köteles a költségvetés 
állásáról félévente tájékoztatást adni a Társulási Tanácsnak. 
6./a Társulási Megállapodás V/1.e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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A Társulás jogszabályszerű költségvetési működésének ellenőrzését Felügyelő Bizottsága végzi (ld. 
VII/4. fejezet). Ezen túlmenően a Társulás szakmai ellenőrzés céljára erre szakosodott ellenőrt is 
igénybe vehet.  
7./a Társulási Megállapodás VII. fejezet második bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
Szervezeti rendszer: 
1. Társulási Tanács 

2. Társulási Tanács Elnöke,  

3. Felügyelő Bizottság 

4.KDV Projekt Iroda 

8./a Társulási Megállapodás VII/1. pont helyébe a következő rendelkezés lép:  
A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A társult tagi önkormányzatok a Ttv. 10. § (2) 
bekezdésében foglaltak figyelembe vételével megállapodnak abban, hogy a Tanács 11 fő képviselőből 
áll. 
A Tanács tagjait a Társulási Megállapodásban meghatározott térségek választják. 
Minden térség 1 képviselőt (térségi képviselő) választ. A térségi képviselő megválasztásához minden 
egyes a térségbe tartozó tagi önkormányzat képviselő-testületének döntése szükséges. Térségi 
képviselőjelöltre a térség polgármesterei tesznek javaslatot. 
A Társulás Térségei: Adonyi, Dömsödi, Dunaújvárosi, Budaőrs-Martonvásári, Móri, Oroszlány-
Esztergomi, Polgárdi, Sárbogárdi, Székesfehérvári, Várpalotai, Velencei. A Térségekhez tartozó tagi 
önkormányzatok felsorolását a Társulási Megállapodás bevezető része tartalmazza. 
A Társulási Tanács dönt a jelen szerződésben meghatározott és a Társulás tagjai által átruházott, 
valamint a vonatkozó jogszabályok szerint meghatározott saját feladat- és hatáskörben. 
9./a Társulási Megállapodás VII/1.1. o) pont helyébe a következő rendelkezés lép: 
Projekt Iroda létrehozása, a Projekt Iroda vezetője felett a kiemelt munkáltatói jogok (kinevezés, 
felmentés, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása) gyakorlása 
10./a Társulási Megállapodás VII/1.2. pont hatodik bekezdés első mondata helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
Ha a Tanács tagja akadályoztatva van, helyettesítéséről a tag képviselő-testülete határozatban 
rendelkezik, mely képviselő-testületi határozatot tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatot a Tanács 
elnökének meg kell küldeni. 
11./a Társulási Megállapodás VII/1.2. pont nyolcadik bekezdés helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
Az ülésen a szavazás nyílt, kézfeltartásos formában történik. 

Személyi ügyekben (pld. tisztségviselők megválasztásában, delegáció kérdéseiben) a tanácsülésen a 
döntéshozatal titkos, írásbeli szavazás útján is történhet Titkos szavazás tartására a Tanács bármely 
tagja tehet javaslatot, a javaslat elfogadásához a Tanács tagjainak egyszerű többséggel meghozott 
döntése szükséges. 

12./a Társulási Megállapodás VII/1.2. pont tízedik bekezdése második mondattal egészül ki a 
következők szerint: 
A Társulási Tanács tagja évente legalább 1 alkalommal kezdeményezi Térségi ülés összehívását, ahol 
beszámol a Társulás működéséről, a projektek bonyolításáról. 

13./a Társulási Megállapodás VII/1.2. pont tizenkettedik bekezdése második mondattal egészül 
ki a következők szerint: 
A jegyzőkönyvet az ülést követő 30 napon belül elektronikus formában meg kell küldeni a tagi 
önkormányzatok részére. 

14./a Társulási Megállapodás VII/1.3. pont első bekezdés o) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
a Projekt Iroda vezetője tekintetében az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása. 
15./a Társulási Megállapodás VII/1.3. pont nyolcadik bekezdéssel egészül ki a következők 
szerint: 
A Társulási Tanács részletes működési szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 
 
16./a Társulási Megállapodás VII/2. pont helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
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Térségi ülések-Taggyűlés  

Évente legalább 1 alkalommal Térségi ülést kell tartani. A Térségi ülést a térség által választott 
képviselő hívja össze a térség bármely településére. A Térségi ülésen a térség tagi önkormányzatainak 
polgármesterei vesznek részt. Akadályoztatásuk esetén a VII/1.2. pont hatodik bekezdésében foglaltak 
szerint kell eljárni. A Térségi ülésen a térségi képviselő beszámol a Társulási Tanács munkájáról, 
döntéseiről, a Társulás projektjeinek pénzügyi és műszaki állapotáról, a következő időszak 
feladatairól. 

A Térségi ülések lebonyolítása a Projekt Iroda feladata. Az ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni és 
jelenléti ívet kell vezetni. 

Évente egy alkalommal Taggyűlést kell tartani. A Taggyűlést a Társulási Tanács elnöke hívja össze. A 
Taggyűlésen a tagi önkormányzatok polgármesteri vesznek részt, akadályoztatásuk esetén a VII/1.2. 
pont hatodik bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni. A Taggyűlésen a Társulási Tanács elnöke 
beszámol a Társulási Tanács működéséről, a Társulási Tanács által vállalt kötelezettségekről, 
szerződésekről, a Társulás gazdasági helyzetéről. A Társulási Tanács elnöke átfogó beszámolót ad a 
Társulás projektjeinek lebonyolításáról. 

A Taggyűlés lebonyolítása a Projekt Iroda feladata. A gyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni és 
jelenléti ívet kell vezetni. 
17./a Társulási Megállapodás VII/3. pont helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
VII/3. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt Iroda (KDV 
Projekt Iroda) 
A Társulás működését, a projektek teljes körű előkészítését és lebonyolítását a Projekt Iroda látja el. A 
Projekt Iroda hivatalos megnevezése: Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás Projekt Iroda. 
A Projekt Iroda a költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény 16.§ (1) bekezdés a) 
pontja szerinti közszolgáltató költségvetési szerv (gazdasági-pénzügyi-műszaki ellátást végző 
közintézmény). A 2008. évi CV. törvény a 18.§ (1) bekezdése szerint önállóan gazdálkodó 
költségvetési szerv.  
A Társulási Tanács határozza meg a Projekt Irodának az ellátandó feladatokhoz igazodó, 
foglalkoztatottak létszámát. 
A Projekt Irodát – annak vezetőjén keresztül - a Társulás Tanácsa irányítja. 
A Projekt Irodában foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat a Projekt Iroda vezetője gyakorolja. 
A Projekt Iroda vezető felett a munkáltatói jogokat a Társulás Tanácsának elnöke gyakorolja. 
A Projekt Irodában foglalkoztatottak jogviszonyára a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 
rendelkezései irányadóak. 
A Projekt Iroda tevékenységének anyagi fedezetét, az adható juttatások pénzügyi keretét a Társulás 
éves költségvetése állapítja meg, felhatalmazva egyidejűleg azok teljesítésére. 
A költségvetési szerv pénzkölcsönt nem vehet fel, kezességet nem vállalhat, értékpapírt, váltót és 
kötvényt nem bocsáthat ki, illetve nem fogadhat el. 
A Projekt Iroda feladatai: 
- A Társulás működésével összefüggő tevékenységek: 

• Jogszerű működés folyamatos biztosítása, 
• Értekezletek, ülések megszervezése, 
• A Társulás elnöke, elnökhelyettesei, valamint a Felügyelő Bizottság munkájának segítése, 
• Előterjesztések, döntéstervezetek, jegyzőkönyvek, emlékeztetők elkészítése, határozatok 

végrehajtása, 
• Adminisztráció, levelezés, iktatás - irattározás, adatszolgáltatás, 
• Kapcsolattartás és információszolgáltatás az önkormányzatoknak, érintett 

minisztériumoknak, felügyeleti szerveknek, 
• Szerződések, szerződésmódosítások előkészítése, szervezeti kérdésekkel kapcsolatos 

döntések előkészítése, 
• A Társulás éves munkatervére érkező javaslatok összefoglalása, éves költségvetési tervezet, 

költségvetési beszámoló elkészítése 

- A projektek megvalósításával összefüggő feladatok: 
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A Társulási Megállapodás IV/2.2.,IV/2.3.,IV/3.1.,IV/3.2. pontjaiban meghatározott társulási 
feladatok előkészítése, végrehajtása. 

A Projekt Iroda szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályozást a Társulás Tanácsa által 
elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 
18./a Társulási Megállapodás VII/4. pont első bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
A Tagok megállapodnak abban, hogy a Társulási Tanács első ülésén a projekt megvalósulási 
területéhez (térségeihez) igazított ellenőrző-felügyelő szervként 11 főből álló Felügyelő Bizottságot 
hoznak létre. 
19./a Társulási Megállapodás VII/4. pont harmadik bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

A delegáló önkormányzatok a Felügyelő Bizottság tagjainak személyét, vagy a személyükben 
bekövetkező változást kötelesek a Társulási Tanács részére írásban bejelenteni. 

20/a Társulási Megállapodás VII/4. pont ötödik bekezdés harmadik mondat helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 

A Társulási Tanács tagja egyidejűleg nem delegálható a Felügyelő Bizottságba is. 

21./a Társulási Megállapodás IX. fejezete hatályát veszti. 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2011. február 28. 

______________________________________ 
 
Napirend 19. pontja 

Mentesség kérése a Zrínyi Miklós utcai forgalomkorlátozás alól 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
A Képviselő-testület 4 igen, 4 nem szavazattal és 0 tartózkodással (név szerinti szavazással) a 
javaslatot elutasította: 
 
81/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, hogy a Zrínyi 
Miklós utcának a Dobó István és a Névtelen utcák közötti szakaszán a 123/2005. (IV.28.) Kt. számú 
határozattal elrendelt, és a „Mezőgazdasági vontatóval behajtani tilos” KRESZ táblák kihelyezésével 
végrehajtott határozatát továbbra is fenntartja, ez alól kivételt nem tesz, így biztosítva a zaj- és 
porterhelés csökkentését, valamint az utca-burkolat állagának megtartását.  
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 4 nem szavazattal és 0 tartózkodással (név szerinti szavazással) a 
javaslatot elutasította: 
 
82/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete, elutasítja az Oktatási, Közművelődési és 
Sport Bizottság azon javaslatát, hogy a forgalomkorlátozó táblát „csak engedéllyel” kiegészítő táblával 
lássák el, és a Képviselő-testület engedélyezze Horváth Ferenc (2490 Pusztaszabolcs Zrínyi M. u. 27.) 
kérelmező részére az útszakaszra történő behajtást, azzal a feltétellel, hogy a mezőgazdasági 
gépjárművel az út állagában okozott kárt helyreállítja.  
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

______________________________________ 
 



 21 

Napirend 20. pontja 
Kérelem a 2011. évi búcsú megrendezésére 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
A Képviselő-testület 4 igen, 4 nem szavazattal és 0 tartózkodással a javaslatot elutasította: 
 
83/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, hogy Frizolia 
Mihállyal (7086 Ozora Táncsics M. u. 2.) folytasson tárgyalásokat 2011. évi búcsú megrendezésével 
kapcsolatban. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
84/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Szórakoztató és Vidám-park 
Vállalkozók Országos Egyesületével tárgyalásokat folytat a 2011. évi búcsú megrendezésével 
kapcsolatban.  
Felkéri a polgármestert, hogy a búcsú megrendezésére vonatkozó megállapodást a Képviselő-
testületnek terjessze elő. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 

______________________________________ 
 
Napirend 21. pontja 
 Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének módosítása 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző  
 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
85/2011. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 452/2008. (XII.22.) Kt. 
számú határozattal elfogadott Polgármesteri Hivatal (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.) 
Ügyrendjének „A hivatal jogállása „ című fejezet 2./ pont a.) alpontját az alábbiak szerint módosítja: 
 „ 2./ a.) Titkárság 

szervezési, ügyviteli, személyügyi, munkaügyi és szabálysértési, valamint technikai 
feladatokat lát el. E feladatokat 4 fő köztisztviselő és 1 fő technikai alkalmazott végzi.” 

 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
 

______________________________________ 
 
 
A Képviselő-testület az alábbi határozatát zárt ülésen hozta: 
 
86/2011. (II. 24.) 
 
 
 


