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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

2011. november 24-én megtartott nyílt ülésén hozott 
határozatainak tartalma 

 
 
Határozat száma Határozat tartalma 
323/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozat Felkérés jegyzőkönyv hitelesítésére 
324/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozat Napirend meghatározása 
325/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozat Két ülés közti időszak eseményeiről szóló polgármesteri 

tájékoztató tudomásulvétele 
326/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozat Háromnegyed éves költségvetési beszámoló elfogadása 
327/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
328/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
329/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
330/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
331/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozat Költségvetési koncepció elfogadása 
332/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
333/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozat Gyermekorvosi feladatok ellátásra vonatkozó szerződés 

módosítása 
334/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozat Árajánlatok megkérése orvosi rendelő átalakításának 

tervezésére 
335/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
336/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozat Közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása 
337/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
338/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozat Belső ellenőri jelentés tudomásulvétele 
339/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
340/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozat Tanuszoda 2011. I. félévi igénybevételének elszámolása 
341/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozat Helyiségbérleti díjak megállapítása 
342/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozat Mezőgazdasági földterületek 2012. évi bérleti díjának 

megállapítása 
343/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozat Önk. tulajdonú lakótelkek ÁFA költsége 
344/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozat Részvényesi határozathozatal támogatása 
345/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozat Könyvtár és Művelődési Ház takarítójának 8 órás 

munkaidőben történő alkalmazására 
346/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozat „Kistelepüléseken a településkép javítása” pályázat 

megvalósításához megbízási szerződések megkötése 
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KIVONAT 

 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

2011. november  24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
323/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Paál Huba és Tüke László 
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: 
 
324/2011. (XI. 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 
 Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2011. háromnegyed éves 

gazdálkodásáról szóló tájékoztató 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 2. pontja 
 Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 3. pontja 

Házi gyermekorvosi feladatok ellátására 
kötött megbízási szerződés módosítása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 4. pontja 
A III. számú felnőtt háziorvosi körzet működése 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 5. pontja 
Javaslat a települési szilárd hulladék kezelésére vonatkozó, 
2012. évi közszolgáltatási díjak megállapítására 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

Napirend 6. pontja 
Javaslat közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 7. pontja 
Az önkormányzati intézmények bérmegtakarítása 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
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Napirend 8. pontja 
A Pusztaszabolcsi Sport Club rendezvény szervezés célú pályázata 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 9. pontja 
Belső ellenőri jelentés 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

Napirend 10. pontja 
Javaslat lakásbérleti díjak változtatására 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

Napirend 11. pontja 
Tanuszoda 2011. I. félévi igénybevételének elszámolása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 12. pontja 
Javaslat helyiségbérleti díjak megállapítására 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

Napirend 13. pontja 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat mezőgazdasági  
földterületeinek 2012. évi hasznosítása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 14. pontja 
Önkormányzati tulajdonú lakótelkek ÁFA költsége 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

Napirend 15. pontja 
Javaslat részvényesi határozathozatalra 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 16. pontja 
Szabó Zoltánné kérelmének elbírálása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 17. pontja 
Megbízási szerződések a KDOP-3.1.1/C-11 Kistelepüléseken 
a településkép javítása tárgyú pályázat előkészítéséhez 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 

Zárt ülés 
 

Napirend 18. pontja 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatok elbírálása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 19. pontja 
A III. sz. háziorvosi körzet takarítási helyettesítése 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
 
Tájékoztató a két ülés közti eseményekről 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
325/2011. (IX. 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 

______________________________________ 
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Napirend 1. pontja 
 Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2011. háromnegyed éves 

gazdálkodásáról szóló tájékoztató 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
326/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. háromnegyed-éves 
költségvetésének teljesítését 

690.702 ezer forint bevétellel 
600.443 ezer forint kiadással 
90.259 ezer forint többlettel 

jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Czompó István polgármester 

______________________________________ 
 
Napirend 2. pontja 
 Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület 2 igen, 5 nem szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elutasította: 
 
327/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a Településfejlesztési Bizottság 
azon javaslatát, mely szerint a 2012. évre beterjesztett költségvetési koncepció alapelveinek 2. 
pontjában, a személyi juttatások tervezése során a cafetéria juttatás éves alapja köztisztviselők 
esetében 200.000 Ft/fő, a közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó 
alkalmazottak esetében 110.000 Ft/fő legyen. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 3 igen, 4 nem szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elutasította: 
 
328/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a Településfejlesztési Bizottság 
azon javaslatát, mely szerint a 2012. évre beterjesztett költségvetési koncepció alapelveinek 8. 
pontjában felsorolt fejlesztések sora egészüljön ki az Integrált Közösségi Szintér pályázat 
megvalósításával. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elutasította: 
 
329/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a Településfejlesztési Bizottság 
azon javaslatát, mely szerint a 2012. évre beterjesztett költségvetési koncepció alapelveinek 8. 
pontjában felsorolt fejlesztések sora egészüljön ki azzal, hogy az útépítés keretében épüljön járda a 
Sport utcában a Posta és a sorompó közötti részen. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
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A Képviselő-testület 3 igen, 5 nem szavazattal és 0 tartózkodással a javaslatot elutasította: 
 
330/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a Településfejlesztési Bizottság 
azon javaslatát, mely szerint a 2012. évre beterjesztett költségvetési koncepció alapelveinek 8. 
pontjában felsorolt fejlesztések között a játszótér tervezése és építése előzze meg az útépítést. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
331/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat 
2012. évre beterjesztett költségvetési koncepcióját. A költségvetési tervező munka és a rendelet-
tervezet előkészítése során az alábbi alapelvek érvényesítését tartja szükségesnek: 
 
1. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése. A 

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

2. A 2012. évi személyi juttatások tervezése során a 2012. évi költségvetési törvény által 
meghatározott közalkalmazotti illetménytáblát, közalkalmazotti pótlékalapot és a köztisztviselői 
illetményalapot kell figyelembe venni. A cafetéria juttatás éves alapja köztisztviselők esetében 
250.000 Ft/fő, a közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó alkalmazottak 
esetében 150.000 Ft/fő. 

 

3.  A 2012. évi dologi kiadások tervezése során a 2011. évi eredeti előirányzat összegét kell alapul 
venni.  Megszűnő előirányzat esetén a 2011. évi költségvetés eredeti előirányzatát nem lehet 
figyelembe venni. Új feladat esetén a 2011. évi költségvetésben biztosított eredeti előirányzat 
szintre hozásával kell tervezni.  

 

4. A Képviselő-testület a civil szervezetek éves működését 2012-ben 4 millió forinttal kívánja 
támogatni. 

 

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

6. Az uszodaper miatti kártalanításra 27.000 ezer forint céltartalékot kell tervezni. 
 

7. A képviselő-testület a helyi adók körét nem kívánja bővíteni 2012. évben. Az adókintlévőségek 
csökkentése érdekében tovább kell folytatni a szigorú végrehajtási tevékenységet.     

 

8. A Képviselő-testület a következő fejlesztések tervezését tartja szükségesnek és lehetségesnek az 
alábbi prioritási sorrend figyelembe vételével, melyeket a lehetőségek függvényében kell a 
költségvetési rendelet-tervezetbe beépíteni:    

 

- Útépítés 
- Játszótér tervezése és építése 
- óvodai fürdőszobák felújítása 
- Manóvár óvoda ablakcsere 
- Iskola vizesblokk felújítás 

 
A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy az irányelveket figyelembe véve a költségvetési 
rendelet-tervezetet készítse el, a polgármestert pedig, hogy a rendelet-tervezetet terjessze a 
Képviselőtestület elé. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2012. évi költségvetés tervezése 
 

______________________________________ 
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Napirend 3. pontja 

Házi gyermekorvosi feladatok ellátására 
kötött megbízási szerződés módosítása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
A Képviselő-testület 2 igen, 6 nem szavazattal és 0 tartózkodással a javaslatot elutasította: 
 
332/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint 
PEDDROP Bt-vel (2490 Pusztaszabolcs, Kossuth L. u. 6/1., képviseli: Dr. Kádár Attila) 2001. 
augusztus 31-én a házi gyermekorvosi feladatok ellátására kötött megbízási szerződést úgy módosítsa, 
hogy a szerződés 9. pontjában meghatározott közüzemi költségeket az önkormányzat 50 %-os 
arányban finanszírozza. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
333/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a PEDDROP Bt-vel (2490 Pusztaszabolcs, 
Kossuth L. u. 6/1., képviseli: Dr. Kádár Attila) 2001. augusztus 31-én a házi gyermekorvosi feladatok 
ellátására kötött megbízási szerződés módosítására vonatkozó szerződés-tervezetet elfogadja az alábbi 
módosítással: 

 „9.) Megbízó kötelezettséget vállalja, hogy a rendelő helyiség fűtési, világítási víz- és 
csatornadíját határozatlan ideig 100 %-ban megtéríti. A közműköltségek megtérítéséről 
havonta megbízott számlát nyújt be a Megbízóhoz.  
Megbízott viseli a rendelő szükség szerinti felújításának, karbantartásának költségeit, a rendelő 
felszerelésének vagyonvédelemmel és vagyonbiztosításával kapcsolatos költségeket. 
Gondoskodik a rendelőben keletkező fertőző, veszélyes hulladék elhelyezéséről és az 
egészségügyi textília mosásáról.” 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási szerződés módosítását aláírja. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
 
Napirend 4. pontja 

A III. számú felnőtt háziorvosi körzet működése 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
334/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a III. számú 
felnőtt háziorvosi körzet családorvosi teendőit ellátó dr. Egyed Péter javaslatai szerint, kérjen 
árajánlatokat az – önkormányzati tulajdonban lévő, Pusztaszabolcs, Velencei út 32. sz. alatti orvosi 
rendelő bővítését célzó – átalakítási munkák tervezésére vonatkozóan. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2012. januári testületi ülésre az ajánlatokat 
terjessze be. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2012. január 30. 

______________________________________ 
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Napirend 5. pontja 

Javaslat a települési szilárd hulladék kezelésére vonatkozó, 
2012. évi közszolgáltatási díjak megállapítására 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
335/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a települési szilárd hulladék kezelésére 
vonatkozó közszolgáltatási díjakról szóló 30/2001.(XII.20.) Kt. számú rendelet módosításáról szóló 
rendelet-tervezet szövegét elfogadja. 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
 

______________________________________ 
 
Napirend 6. pontja 

Javaslat közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
336/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Vertikál Építőipari és Kommunális 
Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.) képviseletében 
Ferencz Károly vezérigazgatóval – a szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására – kötött 
szerződés hatályát a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által, a 
hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás eredményes lezárásáig, 
meghosszabbítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előterjesztés melléklete szerinti szerződés 
tervezetet aláírja. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
 
Napirend 7. pontja 

Az önkormányzati intézmények bérmegtakarítása 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: 
 
17/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértve azzal, hogy a József Attila Közös 
Igazgatású Általános Iskola, a Könyvtár és Művelődési Ház, és a Polgármesteri Hivatal az 1 havi 
szuperbruttó bérük 30%-ának megfelelő külön juttatást fizessen és az intézményvezetők a kifizetésre 
kerülő nem pénzbeli juttatás és szuperbruttó jutalom összegéről 2011. november 30-ig tájékoztassák a 
Polgármestert, az előterjesztés szerinti szövegtartalommal az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 
szóló 14/2011. (VIII.26.) és 10/2011.(V.30.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2011. (II. 25.) 
önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendeletét megalkotja. 
 
 

______________________________________ 
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Napirend 8. pontja 

A Pusztaszabolcsi Sport Club rendezvény szervezés célú pályázata 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
337/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Sport Clubot a Szent Imre 
napi Búcsú utáni terület helyreállítása címen az önkormányzat „Társadalmi szervezetek és 
alapítványok támogatásáról” szóló 13/2005. (VII. 5.) Kt. számú rendelete 3.§ (1) bekezdése 
értelmében 150.000 Ft-tal az általános tartalék terhére támogatja.  
Felkéri a polgármestert az önkormányzat 2011.évi költségvetési rendelet módosításának 
beterjesztésére. 
Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.  
 
Felelős: Czompó István polgármester  
Határidő: azonnal 
 

______________________________________ 
 
Napirend 9. pontja 

Belső ellenőri jelentés 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
338/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Polgármesteri Hivatalban és a József 
Attila Közös Igazgatású Általános Iskolában és Óvodában a belső pénzügyi-számviteli szabályzatok 
felülvizsgálatáról, jogszabályi megfelelésének ellenőrzéséről” szóló belső ellenőri jelentést 
megismerte.  
Felkéri jegyzőt, hogy a jelentésben feltárt hibák és hiányosságok megszüntetése érdekében készítsen 
intézkedési tervet és arról tájékoztassa a képviselő-testületet. 
 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: 2011. január 30. 
 

______________________________________ 
 
Napirend 10. pontja 

Javaslat lakásbérleti díjak változtatására 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
339/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú lakások és 
helyiségek bérbeadásáról szóló, 19/2008. (XI.28.) Kt. számú rendeletének módosításáról szóló 
rendelet tervezet szövegét elfogadja. 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
 

______________________________________ 
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Napirend 11. pontja 

Tanuszoda 2011. I. félévi igénybevételének elszámolása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
340/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Iváncsai Tanuszoda 2011. 
június havi CK8SA 1238109 sz. számláját 1.332.500,- Ft összegben kiegyenlíti Iváncsa Község 
Önkormányzata részére. Az összeg fedezete a 2011. évi költségvetésben rendelkezésre áll. 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 

______________________________________ 
 
Napirend 12. pontja 

Javaslat helyiségbérleti díjak megállapítására 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
341/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Sport u. 2/2. szám alatti 
I., II., és IV. számú üzletek bérleti díját, 2012. január elsejétől 399,-Ft/m2/hó + ÁFA összegben, a III. 
számú üzlet bérleti díját – tekintettel az ott elhelyezett bankjegykiadó automatára, 10 %-kal 
alacsonyabb – 359,-Ft/m2/hó + ÁFA összegben állapítja meg.  
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Szent István u. 28. szám 
alatti üzlet bérleti díját – tekintettel a bérlemény rossz műszaki állapotára – 2012. január elsejétől 268,-
Ft/m2/hó + ÁFA összegben állapítja meg.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az üzletek bérlőit tájékoztassa a bérleti díj 
változásáról.  
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2011. december 31. 
 

______________________________________ 
 
Napirend 13. pontja 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat mezőgazdasági  
földterületeinek 2012. évi hasznosítása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
342/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. évre az önkormányzat mezőgazdasági 
földterületeinek bérleti díját 3,50 Ft/m² összegen állapítja meg.  
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2012. december 31. 
 

______________________________________ 
 



 10 

 
Napirend 14. pontja 

Önkormányzati tulajdonú lakótelkek ÁFA költsége 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
343/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a kedvezményes áron értékesített 
lakótelkeket, a beépítési kötelezettség nem teljesítése miatt, a jövőben az ÁFA beszámítása nélkül, a 
nettó eladási áron vásárolja vissza. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: telek visszavásárlás  
 

______________________________________ 
 
Napirend 15. pontja 

Javaslat részvényesi határozathozatalra 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
344/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a DRV Zrt-nek az OTP Bank 
Nyrt-vel kötendő, 2012-2014-es évekre szóló bankszámla- és többcélú hitelkeret szerződésére 
vonatkozó közgyűlési határozat tervezetet, és felhatalmazza a Polgármestert, hogy az erre vonatkozó 
szavazólapot, az önkormányzat képviseletében cégszerűen aláírja. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 

______________________________________ 
 
Napirend 16. pontja 

Szabó Zoltánné kérelmének elbírálása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
345/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2012. január 1-jével az 
Anya-és Csecsemővédelmi Tanácsadó (Pusztaszabolcs, Adonyi út 39.), illetve a Művelődési Ház és 
Könyvtár épületének (Pusztaszabolcs, Adonyi út 12.) takarítói státuszát 8 órás állásként engedélyezi. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2012. évi költségvetést ennek megfelelően 
tervezze. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2012. február 15. 
 
 

______________________________________ 
 



 11 

 
Napirend 17. pontja 

Megbízási szerződések a KDOP-3.1.1/C-11 Kistelepüléseken 
a településkép javítása tárgyú pályázat előkészítéséhez 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
 
A Képviselő-testület név szerinti szavazással 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
346/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „KDOP-3.1.1/C-11 Kistelepüléseken a 
településkép javítása” pályázat megvalósításához a játszótér tervezésére 125.000 Ft + Áfa összegért 
megbízza a Gyermekszem Kft-t (2083 Solymár, Rózsika u.42.), a funkcióanalízis elkészítésére 
570.000 Ft + Áfa összegért  megbízza a Magyar Projekmenedzsment Iroda Kft-t (1125 Budapest Kiss 
Áron út 3.) az önkormányzat 2011. évi költségvetése terhére. 
Felkéri a Polgármestert a megbízási szerződések aláírására. 
 
Felelős: Czompó István polgármester  
Határidő: azonnal 
 

______________________________________ 
 
A Képviselő-testület az alábbi határozatait zárt ülésén hozta: 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 
355, 356,357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozatok 
 

______________________________________ 
 
 


