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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

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

 
 
 

 
Határozat száma Határozat tartalma 
1/2011. (I. 13.) Kt. számú határozat Felkérés jegyzőkönyv hitelesítésére 
2/2011. (I. 13.) Kt. számú határozat Napirend meghatározása 
3/2011. (I. 13.) Kt. számú határozat Uszodai megállapodás elfogadása 
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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. január 13-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
1/2010. (I. 13.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Csiki Szilárd és Kátai György 
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: 
 
2/2010. (I. 13.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg: 

Napirend 1. pontja:  
Uszodai megállapodás  

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 

Napirend 1. pontja:  
Uszodai megállapodás  

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület névszerinti szavazással 6 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
3/2011. (I.13.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2011. január 17-től 2011. 
január 31-ig 667.000 Ft-tal, 2011. február 1-től 2011. június 30-ig havi 1.333.000 Ft-tal hozzájárul az 
Iváncsai tanuszoda működési kiadásaihoz, azzal a feltétellel, hogy a pusztaszabolcsi óvodások és 
iskolai tanulók heti 10 órában úszás oktatás címén igénybe vegyék a tanuszodát. 
Az állam és a jelenlegi szolgáltató által fennálló szerződés felbontását követően, de legkésőbb június 
végéig Iváncsa és Pusztaszabolcs önkormányzatai áttekintve a további működési feltételeket, új 
megállapodást köt. 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy Iváncsa Község Önkormányzata – mint felperes – kéri a 
bíróságot a folyamatban levő az uszodával kapcsolatos per szüneteltetésére. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozati javaslatnak megfelelően a megállapodást aláírja. 
 

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. január 27-én megtartott nyílt ülésén hozott 

határozatainak tartalma 
 
Határozat száma Határozat tartalma 
 42011. (I. 27.) Kt. számú határozat Felkérés jegyzőkönyv hitelesítésére 
 5/2011. (I. 27.) Kt. számú határozat Napirend meghatározása 
 6/2011. (I. 27.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
 7/2011. (I. 27.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
 8/2011. (I. 27.) Kt. számú határozat Javaslat a 2011. évi költségvetés tervezéséhez 
 9/2011. (I. 27.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
10/2011. (I. 27.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
11/2011. (I. 27.) Kt. számú határozat Javaslat a 2011. évi költségvetés tervezéséhez 
12/2011. (I. 27.) Kt. számú határozat Javaslat a 2011. évi költségvetés tervezéséhez 
13/2011. (I. 27.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
14/2011. (I. 27.) Kt. számú határozat Javaslat a 2011. évi költségvetés tervezéséhez 
15/2011. (I. 27.) Kt. számú határozat Javaslat a 2011. évi költségvetés tervezéséhez 
16/2011. (I. 27.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
18/2011. (I. 27.) Kt. számú határozat Javaslat a 2011. évi költségvetés tervezéséhez 
19/2011. (I. 27.) Kt. számú határozat Javaslat a 2011. évi költségvetés tervezéséhez 
20/2011. (I. 27.) Kt. számú határozat Javaslat a 2011. évi költségvetés tervezéséhez 
21/2011. (I. 27.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
22/2011. (I. 27.) Kt. számú határozat Javaslat a 2011. évi költségvetés tervezéséhez 
23/2011. (I. 27.) Kt. számú határozat Oktatási Intézmény előirányzat módosítási kérelmének 

jóváhagyása 
24/2011. (I. 27.) Kt. számú határozat Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv elfogadása 
25/2011. (I. 27.) Kt. számú határozat Óvodai és iskolai beiratkozások időpontjának meghatározása 
26/2011. (I. 27.) Kt. számú határozat Manóvár Óvoda épületének javítása 
27/2011. (I. 27.) Kt. számú határozat MÁV laktanya értékesítése 
28/2011. (I. 27.) Kt. számú határozat Szabolcs Napok megrendezésére vonatkozó megállapodás 

elfogadása 
29/2011. (I. 27.) Kt. számú határozat Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2010. II. félévi 

tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadása 
30/2011. (I. 27.) Kt. számú határozat Polgármesteri intézkedés tudomásulvétele 
31/2011. (I. 27.) Kt. számú határozat Város fejlesztési koncepció munkaanyagának elfogadása 
32/2011. (I. 27.) Kt. számú határozat Mátyás király utca egy szakaszának egyirányusítása 
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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 
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KIVONAT 

 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2011. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
4/2011. (I. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Paál Huba és Szajkó János 
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: 
 
5/2011. (I. 27.) 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 

Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésének I. fordulós tervezete 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 2. pontja 
József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda 
előirányzat módosítási kérelme 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 3. pontja 
Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv elfogadása 
(átdolgozott terv a honlapon 2011. január 25-től elérhető, szöveges kiegészítés a helyszínen) 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 4. pontja 
Óvodai és iskolai beiratkozások időpontjainak meghatározása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 5. pontja 
Manóvár Óvoda károsodásainak megszüntetése 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

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

Napirend 7. pontja 
Szabolcs Napok pénzügyi finanszírozása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

http://www.pusztaszabolcs.hu
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Napirend 8. pontja 

Tájékoztató az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 
2010. II. félévi tevékenységéről 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 9. pontja 
Javaslat a Dózsa Gy. út 2-6. sz. előtti útszakasz javítására 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 10. pontja 
Pusztaszabolcs városfejlesztési koncepciója 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 11. pontja 
Mátyás király utca egyirányusítása az Iskola utcától a József Attila utca irányába 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Zárt ülés 
Napirend 12. pontja 

Polgármester szabadságának jóváhagyása 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
 
Napirend 1. pontja 

Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésének I. fordulós tervezete 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
A Képviselő-testület 2 igen, 6 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
6/2011. (I. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat képviselő-testülete elutasítja a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság 
azon javaslatát, mely szerint anyagi fedezet hiányában ne valósítsa meg a futsal pálya építését. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2011. évi költségvetés tervezése 
 
 
A Képviselő-testület 3 igen, 5 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
7/2011. (I. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat képviselő-testülete elutasítja a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság 
azon javaslatát, mely szerint a 344/2009. (XII. 21.) Kt. határozat kerüljön visszavonásra. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
8/2011. (I. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésében a 4. osztályos napközis csoport finanszírozását a határozatban megjelölt összeggel, a 
jelenlegi tanév végéig tervezi be. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2011. évi költségvetés tervezése 
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A Képviselő-testület 3 igen, 4 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
9/2011. (I. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat képviselő-testülete elutasítja a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság 
azon javaslatát, mely szerint a 2011/2012-es tanévben maximum 20 vagy 21 osztály kerüljön indításra. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
10/2011. (I. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat képviselő-testülete elutasítja a Paál Huba képviselő azon 
javaslatát, mely szerint az önkormányzat a 2011. évi költségvetésébe a 4. osztályos napközis csoport 
költsége céltartalékként 2011. év végéig kerüljön betervezésre. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
11/2011. (I. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat a 2011. évi 
költségvetés tervezésekor számba veszi az önkormányzat nem kötelező feladatai finanszírozásának 
mérséklését. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2011. évi költségvetés tervezése 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
12/2011. (I. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat a 2011. évi 
költségvetés tervezésekor a költségvetési hiány csökkentésénél az intézményi költségvetésekben a 
kiadások ésszerű mérséklésére kerül sor. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2011. évi költségvetés tervezése 
 
A Képviselő-testület 2 igen, 6 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
13/2011. (I. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a Településfejlesztési Bizottság 
azon javaslatát, mely szerint az önkormányzat a 2011. évi költségvetésében az IKSZT 
megvalósításához szükséges pályázati önrészt akár hitelfelvétellel is biztosítsa. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
14/2011. (I. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2011. évi költségvetésben 
összesen 10 millió forintot tervez útépítés és útjavítás céljára. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2011. évi költségvetés tervezése 
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A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
15/2011. (I. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az un. MÁV iskola mögötti 
önkormányzati terület hasznosítására megfelelő befektetőt keres. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
A Képviselő-testület 1 igen, 6 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
16/2011. (I. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja az Oktatási, Közművelődési és 
Sport Bizottság azon javaslatát, mely szerint 6000,-Ft/év/ingatlan mértékű ingatlanadót vezessen be. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
17/2011. (I. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat a 2011. évi 
költségvetés tervezésekor a Közös Igazgatású Intézménynél felülvizsgálja az álláshelyek 
szükségességét. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2011. évi költségvetés tervezése 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
18/2011. (I. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat a 2011. évi 
költségvetés tervezésekor a Közös Igazgatású Intézménynél az óraszámok csökkentésének lehetőségét 
felülvizsgálja. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2011. évi költségvetés tervezése 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
19/2011. (I. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat és 
intézményei 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetben a hiány csökkentésére a Polgármesteri 
Hivatal kiadásainál a pályázati önrész céltartalékát 25 millió Ft-ról 20 millió Ft-ra csökkenti. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2011. évi költségvetés tervezése 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
20/2011. (I. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat és 
intézményei 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetben a hiány csökkentésére a Polgármesteri 
Hivatal kiadásainál az általános tartalékot 3.157e Ft-ra csökkenti. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2011. évi költségvetés tervezése 
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A Képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
21/2011. (I. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a Kátai György képviselő azon 
javaslatát, mely szerint az önkormányzat a 2011. évi költségvetésbe csak a játszótér tervezési 
költségeit tervezze be 500 ezer Ft értékben. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
22/2011. (I. 27.) Kt. számú határozat 
 

- Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés tervezésénél 
a 6/2011.(I.27.), 7/2011.(I.27.), 8/2011.(I.27.), 9/2011.(I.27.), 10/2011.(I.27.), 11/2011.(I.27.), 
12/2011.(I.27.), 13/2011.(I.27.), 14/2011.(I.27.), 15/2011.(I.27.), 16/2011.(I.27.), 
17/2011.(I.27.), 18/2011.(I.27.), 19/2011.(I.27.), 20/2011.(I.27.), 21/2011.(I.27.) Kt. számú 
határozatait figyelembe veszi. 

- Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat köztisztviselői 
részére 2011-ben cafetéria juttatásként bruttó 200.000 Ft/fő keretet biztosít, mely összeg 
beépítésre kerül az önkormányzat 2011. évi költségvetésébe.  

- Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat közalkalmazottai 
és a Munka Törvénykönyve alá tartozó alkalmazottak részére 2011-ben cafetéria juttatásként 
bruttó 110.000 Ft/fő keretet biztosít, mely összeg beépítésre kerül az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésébe.  

- Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a hiány 
megszüntetése érdekében tett javaslatok alapján felkéri a jegyzőt az intézményi költségvetési 
tervezetek polgármesterrel és a pénzügyi és igazgatási bizottság elnökével egyeztetett 
átdolgozására. 

- Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
o csökkenteni szükséges a koncepcióban meghatározott általános és céltartalékot  
o az adóbevételeket a biztonságosság figyelembevételével kell tervezni 
o az IKSZT megvalósítását elhalasztja  
o a játszótér vonatkozásában egy esetleges pályázati lehetőség figyelembe vétele miatt 

csak a tervezést biztosítja a költségvetésben 
o az iskola és óvoda felújítási kiadásai az intézmény költségvetésében kerüljenek 

tervezésre 
Felelős: Czompó István polgármester  
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
Napirend 2. pontja 

József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda 
előirányzat módosítási kérelme 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 

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

23/2011. (I. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a József Attila Közös Igazgatású Általános 
Iskola 2010. évi előirányzatát az alábbiak szerint módosítja: 
Az intézmény önkormányzati támogatás előirányzatát megemeli 1.400 ezer forinttal, a támogatás 
értékű működési bevétel előirányzatát megemeli 73 ezer forinttal, a személyi juttatások 
előirányzatának 1.514 ezer forintos csökkentése, a munkáltatót terhelő járulék előirányzatának 285 
ezer forintos csökkentése, a dologi kiadás előirányzatának 1.959 ezer forintos növelése és a beruházás 
előirányzatának 1.313 ezer forintos növelése mellett, 9 db laptop vásárlása címén. 
 

Felelős: Czompó István polgármester  
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
 



 9 
Napirend 3. pontja 

Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv elfogadása 
(átdolgozott terv a honlapon 2011. január 25-től elérhető, szöveges kiegészítés a helyszínen) 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
24/2011. (I. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pusztaszabolcs Város Közoktatási 
Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve című dokumentációt elfogadja. 
Felkéri a polgármestert, hogy az intézkedési tervet a településen működő közoktatási intézményeknek 
küldje meg. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
 
Napirend 4. pontja 

Óvodai és iskolai beiratkozások időpontjainak meghatározása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
25/2011. (I. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású József Attila 
Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda (2490 Pusztaszabolcs Mátyás király u. 14.) óvodai és 
iskolai beiratkozási időpontjait az alábbiak szerint határozza meg a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 15. § (2) valamint 16. § (1) szakaszai alapján:  

- Óvodai jelentkezési időpontjait a 2011/12. nevelési évre: 2011. május 2-5. napokban határozza 
meg, illetve 

- az első évfolyamosok beíratásának időpontjait a 2011/12. oktatási évre: 2011. március. 30-tól 
2011. április 5. napokban hirdeti meg.  

 

Felelős: Kocsis József igazgató 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
 
Napirend 5. pontja 

Manóvár Óvoda károsodásainak megszüntetése 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
26/2011. (I. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Manóvár Óvoda 
(Pusztaszabolcs, Velencei u. 65. szám, 448 hrsz.) épületén keletkezett károsodásokat – a megjavítás 
módjáról készült statikai szakvélemény és kiviteli tervek alapján – megszünteti. 
A Képviselő-testület a munka kivitelezésére beérkezett árajánlatok közül a kedvezőbbet, a FENYŐ 
KHT KFT (2475 Kápolnásnyék, Balassa u. 2.) által szerződéstervezettel együtt benyújtott ajánlatot 
fogadja el, melynek vállalási ára bruttó 2 393 281 Ft. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Manóvár Óvoda épületén keletkezett károsodások 
megszüntetése érdekében a felújítás összegét az önkormányzat 2011. évi költségvetésébe tervezze be, 
a kivitelezési munkát a FENYŐ KHT KFT-vel végeztesse el, és egyúttal felhatalmazza az előterjesztés 
szerinti szerződés aláírására. 
 

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

______________________________________ 
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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: 
 
27/2011. (I. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő 
Pusztaszabolcs, Sport u. 6. sz. alatti, 702/33. hrsz-ú, 899 m2 területű ingatlant 13.600.000,- Ft + ÁFA, 
azaz 17.000.000,- Ft áron értékesíti a Venice Projekt Kft. (2490 Pusztaszabolcs, Május 1. u. 23/1., 
képviseli Jánosa Gábor) részére, a következő feltételekkel: 

a) Az ingatlan teljes külső felújítását követően, az épületben csak lakások, illetve a 
lakófunkciót támogató rendeltetési egységek alakíthatók ki; 

b) Az ingatlan felújítása, átalakítása során a Helyi Építési Szabályzat, valamint a 
településközpont szabályozási előírásait be kell tartani;  

c) Az ingatlan teljes, külső felújítását az adásvételi szerződés aláírásától számított két 
éven belül, a lakások kialakítását (ingatlan-nyilvántartási bejegyzését) további két 
éven belül el kell végezni; 

d) Az ingatlan területén elhelyezett üzlet területbérletére vonatkozó jogviszonyt, a 
bérlő kérelmére a vevő, legalább 4 év időtartamra fenntartja; 

e) Az ingatlan felújítására, átalakítására vonatkozó beruházás meghiúsulása esetén az 
önkormányzat jogosult az ingatlant, a számlával igazolt ráfordításokkal növelt 
eredeti eladási áron visszavásárolni; 

f) A vevő vállalja, hogy az önkormányzat tulajdonát képező területet a szerződésben 
rögzített módon térburkolattal ellátja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az adásvételi szerződés tervezetét terjessze be. 
 

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

______________________________________ 
 
Napirend 7. pontja 

Szabolcs Napok pénzügyi finanszírozása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
28/2011. (I. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szabolcs Napok programjainak a 
Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvánnyal (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás 
király u. 16-20.) történő közös megszervezésének megállapodását az alábbi módosításokkal: 

- a megállapodás tervezet 1. pontjában az „azon” szó kerüljön törlésre és helyette az „egyes” 
szó kerüljön beírásra, 

- a megállapodás tervezet 2. pontja kerüljön törlésre, 
- a megállapodás tervezet 3. pontja kerüljön megosztásra úgy, hogy a 4. pont legyen a 

„Képviselő-testület által elfogadott” mondattal kezdődő szövegrész és ez a mondat egészüljön 
ki azzal, hogy kerüljenek feltüntetésre az alapítvány által javasolt programok és azok pénzügyi 
fedezete, 

- az 5. pont legyen a megállapodás tervezet utolsó mondata azzal a kiegészítéssel, hogy ne csak 
az adományokról, hanem a felhasználásról is készítsen kimutatást az alapítvány. 

A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítványnak a 
Szabolcs Napok lebonyolításában végzett eddigi munkájáért.  
 

Felelős Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
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Napirend 8. pontja 

Tájékoztató az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 
2010. II. félévi tevékenységéről 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
29/2011. (I. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Adonyi Többcélú Kistérségi 
Társulás 2010. II. félévi tevékenységéről szóló tájékoztatót. 
Továbbá felkéri a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről a kistérségi munkaszervezetet a 
határozat megküldésével értesítse.  
 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
 

______________________________________ 
 
 
 
Napirend 9. pontja 

Javaslat a Dózsa Gy. út 2-6. sz. előtti útszakasz javítására 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
30/2011. (I. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Polgármester 
intézkedését, hogy a Dózsa György út 2-6 szám előtti útszakasz javítását az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény 77.§ (1), (2) bekezdését figyelembe véve elvégezte. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 

______________________________________ 
 
 
Napirend 10. pontja 

Pusztaszabolcs városfejlesztési koncepciója 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
31/2011. (I. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kiegészítésekkel elfogadja a Magyar 
Projektmenedzsment Iroda Kft. (1125 Budapest, Kiss Áron u. 3.) által készített „Pusztaszabolcs város 
fejlesztési koncepció” munkaanyagát és a végleges koncepcióról a februári ülésen dönt. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 



 12 
 
 
Napirend 11. pontja 

Mátyás király utca egyirányusítása az Iskola utcától a József Attila utca irányába 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
A Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
32/2011. (I. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mátyás király utca Iskola 
utcától a József Attila utcáig tartó szakaszát, az Iskola utca irányából a József Attila utca irányába 
egyirányusítja.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedést a KRESZ táblák 
kihelyezésére. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 

______________________________________ 
 
A Képviselő-testület az alábbi határozatát zárt ülésen hozta: 
 
33/2011. (I. 27.) 
 
 


