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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
2011. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésén hozott 

határozatainak tartalma 
 
Határozat száma Határozat tartalma 
272/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat Felkérés jegyzőkönyv hitelesítésére 
273/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat Napirend meghatározása 
274/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat Két ülés közti eseményekről szóló polgármesteri 

tájékoztató tudomásulvétele 
275/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat Vagyonvédelmi távfelügyelet ellátása 
276/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcsi Iskola és Óvoda 2010/2011. 

tanév/nevelési év munkájáról készített beszámoló 
elfogadása 

277/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcsi Iskola és Óvoda 2011/2012. 
tanév/nevelési év indításáról készített beszámoló 
elfogadása 

278/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
279/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
280/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat Pályázat benyújtása „Intézményi informatikai 

infrastruktúra fejlesztésére” c. pályázatra 
281/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat Életmód és Szenvedélyek Napjáról készített beszámoló 

elfogadása 
282/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról készült 

beszámoló elfogadása 
283/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat Könyvtár és Művelődési Ház termének bérbeadása 
284/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. I. félévi 

tevékenységéről szóló tájékoztató tudomásulvétele 
285/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat Műfüves pálya használati szabályzat-tervezetének 

kiegészítése 
286/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat Műfüves pálya használati szabályzatának elfogadása 
287/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat Kerékpártárolók készíttetése 
288/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
289/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat Iskola utca burkolatjavítása 
290/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat Önkormányzati lakás bérbeadása 
291/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat Ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelem támogatása 
292/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat Forgalom szabályozási terv készítésének költségeinek 

figyelembe vétele a 2012. évi költségvetés készítésekor  
293/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat MÁV iskola termének bérbeadása 
294/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat MÁV iskola termének bérbeadása 
295/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat Gyermek-háziorvos helyettesítésére vonatkozó határozat 

módosítása 
296/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat Önkormányzati lakás bérbeadása 
297/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Ösztöndíjpályázathoz 
298/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat Gimnáziumi radiátorok cseréje 
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KIVONAT 

 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

2011. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
272/2011. (IX .29.) 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: 
 
273/2011. (IX. 29.) 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 

Vagyonvédelmi távfelügyelet ellátása 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 2. pontja 

Beszámoló a Pusztaszabolcsi Iskola és Óvoda 
2010/2011. tanévben/nevelési évben végzett oktató-nevelő munkájáról 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 3. pontja 

Tájékoztató a Pusztaszabolcsi Iskola és Óvoda 
2011/2012. tanév/nevelési év indításáról 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 4. pontja 

„Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztése 
a közoktatásban” című pályázat 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 5. pontja 

Beszámoló a 2011. évi Életmód és Szenvedélyek Napjáról 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 6. pontja 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
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Napirend 7. pontja 
A református lelkész teremhasználati kérelme 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 8. pontja 

Tájékoztató az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 
2011. I. félévi tevékenységéről 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 9. pontja 

Javaslat a műfüves pálya használati rendjére 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 10. pontja 

Kerékpártárolók készítése 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 11. pontja 

Kastély utca első szakaszán csapadékvíz elvezetés tervezése 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 12. pontja 

Iskola utca egy szakaszán burkolatjavítás 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 13. pontja 

Javaslat lakásbérleti jogviszony létesítésére 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 14. pontja 

Ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelem 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 15. pontja 

Árajánlatok forgalomszabályozási terv készítésére 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 16. pontja 

A MÁV iskola helyiségének használatára vonatkozó kérelem 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 17. pontja 

Terembérleti kérelem 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 18. pontja 

Gyermek-háziorvos helyettesítéséről szóló  
214/2011. (V.30.) Kt. számú határozat módosítása 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 19. pontja 

Lakásbérleti kérelem 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 20. pontja 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2012. 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 21. pontja 

Gimnáziumi radiátorok cseréje 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 

Zárt ülés 
Napirend 22. pontja 

A Magyar utca 6. sz. alatti intézmény rendezetlen, elhanyagolt állapota 
 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: 
 
274/2011. (IX. 29.) 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 

Vagyonvédelmi távfelügyelet ellátása 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
275/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati 
intézmények vagyonvédelmi távfelügyeletét az érvényben lévő szolgáltatási szerződés szerint 
továbbra is a RŐDNER Vagyonvédelmi Szolgáltató Kft. (8000 Székesfehérvár, Horváth I. u. 22.) 
lássa el. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
Napirend 2. pontja 

Beszámoló a Pusztaszabolcsi Iskola és Óvoda 
2010/2011. tanévben/nevelési évben végzett oktató-nevelő munkájáról 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
276/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 102. § (2) bekezdés g) pontja alapján az önkormányzat fenntartásában lévő József Attila 
Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14) 2010/2011. 
tanév értékeléséről szóló beszámolóját megtárgyalta és elfogadta. 
 

Felelős: Kocsis József intézményvezető 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
Napirend 3. pontja 

Tájékoztató a Pusztaszabolcsi Iskola és Óvoda 2011/2012. tanév/nevelési év indításáról 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
277/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 102. § (2) bekezdés g) pontja alapján az önkormányzat fenntartásában lévő József Attila 
Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14) 2011/2012. 
tanév/nevelési év indításáról szóló tájékoztatóját megtárgyalja és elfogadja. 
 

Felelős: Kocsis József intézményvezető 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 



 
Napirend 4. pontja 

„Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztése a közoktatásban” című pályázat 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület 1 igen, 5 nem szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elutasította: 
 
278/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, hogy az 
önkormányzat úgy nyújtson be pályázatot a TIOP-1.1.1-11/1 kódszámú „Intézményi informatikai 
infrastruktúra fejlesztése a közoktatásban” című támogatásra, hogy a polgármester saját hatáskörben 
döntse el, hogy a pályázatot kivel készítteti el.  
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület 2 igen, 6 nem szavazattal és 0 tartózkodással a javaslatot elutasította: 
 
279/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, hogy az 
önkormányzat úgy nyújtson be pályázatot a TIOP-1.1.1-11/1 kódszámú „Intézményi informatikai 
infrastruktúra fejlesztése a közoktatásban” című támogatásra, hogy az önkormányzat a Magyar 
Projektmenedzsment Iroda Kft.-t (1125 Budapest, Kiss Áron u. 3.) bízza meg a pályázat 
elkészítésével.  
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elutasította: 
 
280/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TIOP-1.1.1-
11/1 kódszámú „Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztése a közoktatásban” című támogatásra 
vonatkozóan a József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, 
Mátyás kir. u. 14.) informatikai infrastruktúrájának fejlesztése céljából. A projekt keretében a 
melléklet táblázatban felsorolt eszköz csomagok kerülnének beszerzésre.  
A projekt összes tervezett maximális költsége 22.883.100,- Ft, melyből a támogatás szempontjából is 
elszámolható költség: 22.883.100,- Ft. A projekt támogatásának mértéke a projekt elszámolható összes 
költségének 100 %-a, ebből adódóan a projekt keretében igényelt támogatás összege: 22.883.100,- Ft, 
melyből 21.530.500,- Ft szállítói finanszírozással közvetlenül a szállítónak kerül kifizetésre, 
1.352.600,- Ft pedig utófinanszírozás formájában a pályázónak kerül az elszámolást követően 
kiegyenlítésre. 
A képviselő-testület a pályázat megírásával Darvas Tímeát, a Polgármesteri Hivatal pénzügyi és 
pályázati tanácsadói előadóját bízza meg. Sikeres pályázat esetén felkéri a jegyzőt, hogy bruttó 
100.000,- Ft céljutalomban részesítse Darvas Tímeát 
Továbbá felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon.  
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 

______________________________________ 
 
 



 
Napirend 5. pontja 

Beszámoló a 2011. évi Életmód és Szenvedélyek Napjáról 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
281/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2011. évi Életmód és 
Szenvedélyek Napja rendezvényről készült beszámolót. 
Az Életmód és Szenvedélyek Napja lebonyolításában résztvevő valamennyi szervező munkáját 
megköszöni. 
 
Felelős: Kátai György, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 
Határidő: azonnal 
 

______________________________________ 
 
Napirend 6. pontja 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
282/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról készült beszámolót elfogadja. 
 
A Képviselő-testület az alábbi határozatokat visszavonja: 
- 351/2008.(X.30.), 421/2008.(XI.27.) /amennyiben mégis sor kerül teljesítésére, az jogszerű/, 

115/2010. (IV 29.), 123/2010.(IV.29.), 202/2010. (VIII. 3.), 262/2010.IX.30.)Kt. számú 
határozatok. 

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az alábbi 2009. évi határozatok végrehajtása folyamatban 
van: 
- 179/2009 (VI. 25.), 192/2009.(VI. 25.), 287/2009.(X. 29.), 288/2009.(X.29.), 289/2009.(X.29.) Kt. 

számú határozatok. 
A Képviselő-testület az alábbi 2010. évi határozatok végrehajtását befejezettnek tekinti, habár a 
helyettesítés díját nem térítette meg senki: 
- 31/2010. (II. 18), 37/2010. (II. 25), 82/2010. (III. 25) Kt. számú határozatok.  
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az alábbi 2010. évi határozat végrehajtása folyamatban 
van: 
- 157/2010. (V. 27.) Kt számú határozat. 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az alábbi 2011. évi határozatok végrehajtása folyamatban 
van: 
- 57/2011. (II. 24), 64/2011. (II. 24), 84/2011. (II. 24), 98/2011. (III. 31.), 117/2011.(III.31.), 

118/2011.(III.31.), 125/2011.(III.31.), 137/2011. (IV.13.), 150/2011.(IV.28.), 174/2011. (V.26.),  
217/2011. (VI.30.), 226/2011.(VI.30.), 234/2011.(VI.30.), 240/2011. (VI.30.) Kt. számú 
határozatok. 

 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 

______________________________________ 
 



 
Napirend 7. pontja 

A református lelkész teremhasználati kérelme 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
283/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Református Egyház pusztaszabolcsi 
gyülekezetének vezetője kérelmére, biztosítja az önkormányzati tulajdonú, Pusztaszabolcs, Adonyi út 
12. sz. alatti Könyvtár és Művelődési Ház épületben az egyik kisterem díjtalan használatát, heti két 
alkalommal, 1-1 órai időtartamra, hitoktatás, nevelés céljára. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a használati megállapodás aláírására. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
 
 
Napirend 8. pontja 

Tájékoztató az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 
2011. I. félévi tevékenységéről 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
284/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Adonyi Többcélú Kistérségi 
Társulás 2011. I. 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 műfüves pálya használati rendjére 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
285/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonában áll, szabadtéren egy műfüves 
futsal pálya, ezért szükségesnek látja az önkormányzat, hogy a létesítmény megóvása érdekében, 
tulajdonosi jogkörben a foci pálya használatát szabályozza. A Képviselő-testület a pálya használatának 
szabályzat-tervezetét az alábbiakkal kiegészíti: 
 

- „Aki nem tartja be a műfüves pálya használati rendjét, az a pálya területéről kitiltható.” 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 



 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
286/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az OKSB elnökének javaslata alapján, az 
önkormányzat tulajdonában álló, szabadtéri műfüves futsal pálya (Pusztaszabolcs, 1163 hrsz.) 
használatát, a létesítmény megóvása érdekében, tulajdonosi jogkörben, szabályozza.  
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a műfüves pálya használatát az alábbi 
szabályzat szerint bocsátja a helyi lakosság rendelkezésére: 

A műfüves pálya használata ingyenes. 
A pályára csak terem, illetve tornacipőben lehet menni. 
A pálya használata a csoportok közös megegyezésével történik. 
Ha több csoport van, óránként váltanak. 
A pálya területén dohányozni tilos, továbbá nyílt láng használata tilos. 
A pályán szemetelni és olyan tevékenységet folytatni, ami esetleg rongálja, szigorúan tilos. 
A pálya éjszakára zárva tart a környezet nyugalma, és esetleges rongálás elkerülése érdekében. 
A pálya nyitvatartási ideje június 1-től augusztus 31-ig 7.00-tól napnyugtáig, éjszaka zárva tart, 
szeptember 1-től május 31-ig 12.00-tól napnyugtáig, éjszaka zárva tart.  
Nyitvatartási időn kívüli időszakban a területet az oktatási-nevelési intézmények használhatják. 
A pálya nyitását, zárását a pályafelügyelő végzi, és a nyitvatartási idő alatt ellenőrzi a használati rend 
betartását. 
Aki nem tartja be a műfüves pálya használati rendjét, az a pálya területéről kitiltható. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy pályafelügyelő személyéről, megbízásának 
feltételeiről folytasson tárgyalást, és az októberi testületi ülésre készítsen előterjesztést. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
 
 
Napirend 10. pontja 

Kerékpártárolók készítése 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
287/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Adonyi út 12. szám alatt 
álló Művelődési Ház és Könyvtár utcai homlokzata előtt 1 darab, az udvarán 1 darab, valamint az 
1163 helyrajzi számú közterületen lévő műfüves sportpálya mellé 2 darab 8 állásos kerékpártároló 
egységet telepíttet, és egységenként 2x5 m térburkolatot készíttet. 
A Képviselő-testület a beérkezett árajánlatok közül a legkedvezőbbet, a LÉDEM 2000 KFT (2490 
Pusztaszabolcs, Iskola u. 1.) által benyújtottat fogadja el, melynek vállalási összege 397.000 Ft + Áfa, 
azaz bruttó 496.250 Ft. 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a kerékpártároló egységek telepítését és a térburkolatok 
megépítését a LÉDEM 2000 KFT-vel végezteti el – a 2011. évi költségvetés tartalék terhére – bruttó 
496.250 Ft bekerülési összegért. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés módosítást terjessze be, és egyúttal 
felhatalmazza az előterjesztés szerinti szerződés aláírására. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 

______________________________________ 



 
Napirend 11. pontja 

Kastély utca első szakaszán csapadékvíz elvezetés tervezése 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület 1 igen, 7 nem szavazattal és 0 tartózkodással a javaslatot elutasította: 
 
288/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, hogy a Kastély 
utca 1. és 5. szám közötti szakaszán lévő árkok és átereszek rekonstrukciós munkáinak elvégzése, 
illetve a vízelvezetés megoldása érdekében a szükséges dokumentációkat elkészíttesse, azért mert az 
önkormányzat véleménye szerint az árok megfelelő tisztításával általánosságban az ingatlanokról a víz 
elfolyatása megoldható, és a 2010. évi rendkívüli csapadékos időjárás okozta vízelvezetési problémák 
a település többi pontján is jelentkeztek, mert a vízelvezetési rendszert nem azokra az extrém 
körülményekre tervezték. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
 
 
Napirend 12. pontja 

Iskola utca egy szakaszán burkolatjavítás 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
289/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Iskola utcában, a Velencei 
út és a Széchenyi István utcák közti 120 m hosszú szakaszon lévő 4 m széles, megrongálódott 
aszfaltburkolatot helyreállíttatja. A helyreállítás során a kivitelező szervezet (Strabag Zrt., jogutódja: 
Magyar Aszfalt Kft.) árajánlata alapján a következő munkák elvégzését rendeli el:  

- leszakadt részek felbontása, ágyazat igazítása, kátyúzás 210 m2-en, majd 10 cm vastag aszfalt 
megerősítés építése 480 m2-en, melyek költsége 120x4x4900+1 080 000 =3 432 000 Ft+Áfa, 
és 

- padkaépítés, aminek költsége 134 400 Ft+Áfa, valamint  
- csatorna fedlapok szintre emelése 35 000 Ft+Áfa/darab díjért.  

A Képviselő-testület elfogadja a kivitelező szervezet vezetőjének a költségmegosztásra vonatkozó 
javaslatát, melynek értelmében az árajánlat szerinti 3 432 000 Ft + Áfa bekerülési összegből 980 000 
Ft+Áfa összeget magára vállal. Az önkormányzatot terheli a fent maradó 2 452 000 Ft+Áfa összegű 
díj, és a padkaépítés 134 400 Ft+Áfa összegű díja, azaz bruttó 
3 233 000 Ft, ami növekszik még a csatorna fedlapok szintre emelésének 35 000 Ft+Áfa/darab díjával.  
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 5/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet 67. § 6. francia bekezdése alapján 
egyetért azzal, hogy a polgármester a munka elvégzését a Magyar Aszfalt Kft-től (8000 
Székesfehérvár, Szekfű Gy. u. 5.) – az előterjesztés szerinti árajánlatban közölt tartalommal – 
megrendelje – a 2011. évi költségvetés útépítési munkák beruházási előirányzat terhére – bruttó 3 
233 000 Ft útépítési-, + darabonként bruttó 43 750 Ft csatorna fedlap szintre emelési díjért, valamint 
felhatalmazza a szerződés aláírására. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

______________________________________ 
 



 
Napirend 13. pontja 

Javaslat lakásbérleti jogviszony létesítésére 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
290/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, Pusztaszabolcs, 
Szabolcs liget 51. sz. alatti ingatlan részét képező összkomfortos bérlakást, a hozzá tartozó 
földterülettel együtt a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Vezetőjének bérlőkijelölése alapján, 2011. 
június 1-jétől 36 hónap időtartamra Faragó Dávid r. zászlós részére bérbe adja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés melléklete szerinti bérleti 
szerződést írja alá. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 

______________________________________ 
 
Napirend 14. pontja 

Ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelem 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
291/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dávid Anna (Pusztaszabolcs, Sport u. 26.) 
kérelmére, kifejezi azt a szándékát, hogy az önkormányzati tulajdonú Pusztaszabolcs, Szent István 
u.28. sz. alatti, 973. hrsz-ú ingatlant értékesíteni kívánja, azzal a feltétellel, hogy a lakásban jelenleg 
jogszerűen élő személyek lakhatását az új tulajdonos továbbra is biztosítsa. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy értékeltesse fel az ingatlant, és az értékbecslést a 
vételár meghatározása érdekében terjessze a Képviselő-testület elé.  

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

______________________________________ 
 
Napirend 15. pontja 

Árajánlatok forgalomszabályozási terv készítésére 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
292/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településre vonatkozó 
forgalomszabályozási terv készítésének árajánlatait megismerte, de a megrendelést az önkormányzat 
költségvetése jelenleg nem teszi lehetővé. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2012. évi költségvetés készítésekor a 
forgalomszabályozási terv készítésének költségeit, a lehetőségek függvényében vegye figyelembe. 

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

______________________________________ 
 
 



 

Napirend 16. pontja 
A MÁV iskola helyiségének használatára vonatkozó kérelem 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
293/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nofertiti Lányai Hastánccsoport vezetője 
Róka Mónika (Pusztaszabolcs, Magyar u. 12.) kérelmére az önkormányzati tulajdonú Pusztaszabolcs, 
Velencei út 1. sz. alatti (volt MÁV iskola) épület egyik helyiségének használatát biztosítja a 
tánccsoport részére, határozatlan időre, térítésmentesen.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a helyiség használatára vonatkozó, mellékelt 
megállapodás tervezet aláírására. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
 

Napirend 17. pontja 
Terembérleti kérelem 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
294/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Huszár Katalin (Iváncsa, Jókai u. 7.) 
kérelmére, az önkormányzati tulajdonú Pusztaszabolcs, Velencei út 1. sz. alatti (volt MÁV iskola) 
épület bejárattal szemben lévő termét, a vizesblokk használatával együtt, határozatlan időre bérbeadja 
aerobik oktatás, edzés céljára, 4.200,- Ft/hó + ÁFA bérleti díjért.  
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert az előterjesztés mellékletében szereplő bérleti 
szerződés aláírásával. 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
 

Napirend 18. pontja 
Gyermek-háziorvos helyettesítéséről szóló  
214/2011. (V.30.) Kt. számú határozat módosítása 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
295/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 214/2011.(V.30.) Kt. számú határozatát 
visszavonja. 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat megismerve dr. Kádár Attila gyermekorvos (Peddrop Bt, 2490 
Pusztaszabolcs, Kossuth L. u. 6/1.) szabadságolásával és helyettesítésével kapcsolatos problémáját, és 
annak érdekében, hogy a gyermekorvosi ellátás folyamatosan helyben biztosítva legyen (ne kelljen 
más településre vinni a gyerekeket) az önkormányzat az alábbi döntést hozza: 
A Képviselő-testület abban az esetben, ha dr. Kádár Attila a gyermekorvosi ellátás folyamatossága 
érdekében a helyettesítését úgy oldja meg, hogy a helyettesítés Pusztaszabolcson történik, a 
helyettesítő orvosok díját bruttó 10.000,- Ft/ nap összegben, évente maximum 10 napra felvállalja, 
mellyel kapcsolatban kéri dr. Kádár Attilát, hogy szabadságának megkezdése előtt egy héttel jelezze 
igényét írásban a Polgármesteri Hivatal felé, hogy a helyettesítő orvosok részére a megrendelést az 
önkormányzat kiadhassa.  
A kiadások fedezete a visszavont határozat alapján a költségvetésbe betervezésre került.  
Jelen határozat visszavonásig, vagy azt módosító vagy megszüntető megállapodásig marad hatályban. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: folyamatos 

______________________________________ 
 



Napirend 19. pontja 
Lakásbérleti kérelem 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
296/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő, 
Pusztaszabolcs, Adonyi út 51. sz. alatti lakást, a hozzá tartozó földterülettel együtt Grósz Tibor 
részére, az Országos Mentőszolgálat Pusztaszabolcsi Mentőállomásán fennálló munkaviszonya 
idejére, de legfeljebb 10 év időtartamra bérbeadja azzal a feltétellel, hogy az épület átalakítására, 
felújítására vonatkozó sikeres önkormányzati pályázat, vagy bármely más – a Képviselő-testület erre 
irányuló döntése szerinti – önkormányzati igény esetén, a bérlakásból 30 napon belül kiköltöznek. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérlővel kösse meg a szerződést. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
Napirend 20. pontja 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2012. 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
297/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához, mely célra 2012. 
évben 400.000,- Ft-os előirányzatot tervez be. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az "A" és "B" típusú pályázatok kiírására legkésőbb 2011. 
október 17-ig. 
A Képviselő-testület a pályázati kiírást az előterjesztés szerint jóváhagyja. 
 
Határidő: 2011. október 14. 
Felelős: Czompó István polgármester 

______________________________________ 
Napirend 21. pontja 

Gimnáziumi radiátorok cseréje 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással (Csányi Kálmán képviselő nem 
szavazott) az alábbi határozatot hozta: 
 
298/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szabolcs Vezér 
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 16-20.) 
tornatermében lévő meghibásodott radiátor cseréjét Hajzer Zsolt vállalkozóval (2490. Pusztaszabolcs, 
Mátyás király u. 7/1.) végezteti el, árajánlata alapján bruttó 81.125 Ft összegben. A javítási költség 
fedezete a biztosító által megtérített kártérítés összege. Amennyiben a Biztosító a kárigényünket nem 
érvényesíti, úgy a javítási költség fedezete az általános tartalék. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a javítási munkát a vállalkozótól 81.125 Ft 
összegben rendelje meg. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
 
A Képviselő-testület az alábbi határozatát zárt ülésén hozta: 299/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat. 


