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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
2012. április 18-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott 

határozatainak tartalma 
 

Határozat száma Határozat tartalma 
154/2012. (IV. 18.) Kt. számú határozat Felkérés jegyzőkönyv hitelesítésére 
155/2012. (IV. 18.) Kt. számú határozat Napirend meghatározása 
156/2012. (IV. 18.) Kt. számú határozat Személyszállítás ügyében kötött közszolgáltatási 

szerződés felmondása 
157/2012. (IV. 18.) Kt. számú határozat Személyszállítás ügyében közszolgáltatási szerződés 

kötése 
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KIVONAT 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2012. április 18-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

154/2012. (IV. 18.) 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 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
155/2012. (IV. 18.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza 
meg: 

Napirend 1. pontja:  
Szerződéskötés menetrendszerinti autóbusz-közlekedésre 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 1. pontja:  
Szerződéskötés menetrendszerinti autóbusz-közlekedésre 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
156/2012. (IV. 18.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Helyi Kft-vel, (7020 Dunaföldvár, 
Hunyadi tér 4. fszt. 1., képviseli: Farkas Tamás ügyvezető) mint szolgáltatóval 2007. április 27-én, az 
autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállítás ügyében kötött Közszolgáltatási Szerződést az 
autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 8. § (2) bekezdés c. 
pontja alapján, közös megegyezéssel – 2012. április 30-ai hatállyal – felmondja, mert a szolgáltató, 
nyilatkozata szerint, nem képes a szolgáltatás ellátására. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
157/2012. (IV. 18.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az autóbusszal végzett menetrendszerinti 
személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 8. § (2) és (3) bekezdése alapján kettő évre 
- 2012. május 1-től kezdődően - Közszolgáltatási Szerződést köt a Polár Bau Építő Kft-vel (7030 Paks, Deák 
Ferenc u. 3., képviseli: Farkas Tamás ügyvezető) a Pusztaszabolcs közigazgatási területén végzendő 
autóbuszos menetrendszerinti személyszállításra az előterjesztés szerint az alábbi módosítással: 
A közszolgáltatási szerződés-tervezet „A szerződés érvényessége, időtartama, felmondása, módosítása, 
felülvizsgálata” című rész harmadik bekezdésének második mondata az alábbi lesz: 
- „A felmondási idő az érvényben lévő bérletek legutolsó lejáratának napjáig tart, de nem lehet kevesebb 15 

napnál.” 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést aláírja. 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
2012. április 26-án megtartott nyílt ülésén hozott 

határozatainak tartalma 
 

Határozat száma Határozat tartalma 
158/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat Felkérés jegyzőkönyv hitelesítésére 
159/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat Napirend meghatározása 
160/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat Két ülés közti időszak eseményeiről szóló polgármesteri 

tájékoztató tudomásulvétele 
161/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
162/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
163/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat 2011. évi belső ellenőri összefoglaló jelentés 

jóváhagyása 
164/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat Személyes érintettség tudomásulvétele 
165/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat Kötelezettségvállalás oktatási-nevelési intézmény 

fenntartójaként 
166/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
167/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat „Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli 

nevelési feladatok ellátásában” című pályázat benyújtása 
168/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat Temetőben meg nem váltott sírhelyek újrahasznosítása 
169/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
170/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat Személyes érintettség tudomásulvétele 
171/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat Bizottsági alelnöki tisztség visszavonása 
172/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat Bizottsági elnök megválasztása 
173/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat Személyes érintettség tudomásulvétele 
174/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat Bizottsági alelnök megválasztása 
175/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat Önkormányzati lakások lakbérhátralékáról szóló 

tájékoztató tudomásulvétele 
176/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
177/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
178/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat IKSZT címről történő lemondás 
179/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat Ivóvíz vizsgálat a külterületi lakott helyeken 
180/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat Könyvtárhasználati szabályzat módosítása 
181/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat „Egészségre nevelő életmódprogramok a településeken” 

című pályázat benyújtása 
182/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat Adózás és adóhátralékok alakulásáról készült beszámoló 

elfogadása 
183/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat Polgármester szabadságának jóváhagyása 
184/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat Ingatlan bérbeadásáról szóló határozat visszavonása 
185/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat Ingatlan bérbeadásáról szóló szerződés módosítása 
186/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása 
187/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat 2012. évi közbeszerzési terv jóváhagyása 
188/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat Közbeszerzési eljárás lefolytatása a KEOP 4.2.0/A 

pályázat megvalósítására 
189/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat Közbeszerzési eljárás lefolytatása a KEOP 4.2.0/A 

pályázat megvalósítására (Manóvár Óvoda) 
190/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat Közbeszerzési eljárás lefolytatása a KEOP 4.2.0/A 

pályázat megvalósítására (Zsiráf Óvoda) 
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KIVONAT 

 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

2012. április 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

158/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Szőke Erzsébet és Csányi Kálmán 
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
              

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

159/2012. (IV. 26.) 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 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 2. pontja 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2011. évi zárszámadása 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 3. pontja 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzatának 2011. évi belső ellenőri éves összefoglaló jelentése 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 4. pontja 
„Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja” című pályázat 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 5. pontja 

„Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában” című 
pályázat 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 6. pontja 

Temetőben meg nem váltott sírhelyek újrahasznosítása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 7. pontja 
Önkormányzati rendeletben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül 
helyezése 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 8. pontja 

Javaslat a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének és alelnökének megválasztására 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 9. pontja 
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérhátraléka 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 10. pontja 

Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

http://www.pusztaszabolcs.hu
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Napirend 11. pontja 

Ivóvíz vizsgálat a külterületi lakott helyeken 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 12. pontja 
A könyvtárhasználati szabályzat módosítása 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 13. pontja 

„Egészségre nevelő életmódprogramok a településeken” pályázat 
Előterjesztő: Czompó István polgármester  

Napirend 14. pontja 
Adózás és adóhátralékok alakulása 2011. évben 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 15. pontja 

Polgármester szabadsága 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 16. pontja 
Ingatlan bérbeadásával kapcsolatos javaslatok 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 17. pontja 

Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatására 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 18. pontja 
Az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési terve 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 19. pontja 

Közbeszerzési eljárások lefolytatása a KEOP 4.2.0/A pályázat megvalósítására 
Előterjesztő: Czompó István polgármester  

Zárt ülés 
Napirend 20. pontja 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat módosítása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 21. pontja 
Tájékoztató az iváncsai tanuszoda üzemeltetéséről 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Tájékoztató a két ülés közti eseményekről 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

160/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt 
időszak eseményeiről szóló polgármesteri tájékoztatót tudomásul veszi. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 1. pontja 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

161/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 
szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
              



 6 
Napirend 2. pontja 

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

 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

162/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról 
szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 3. pontja 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzatának 2011. évi belső ellenőri éves összefoglaló jelentése 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

163/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Vincent Auditor Számviteli 
Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (2373 Dabas, Tavasz utca 3.) által elkészített 2011. évi belső ellenőri éves 
összefoglaló jelentést. 

Felelős: Czompó István polgármester  
Határidő: azonnal 
              

Napirend 4. pontja 
„Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja” című pályázat 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással (Csányi Kálmán képviselő nem 
szavazott) az alábbi határozatot hozta: 

164/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Csányi Kálmán képviselő 
bejelentését személyes érintettségéről, a képviselőt a „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja” 
című és TÁMOP 3.4.2.A-11/2 azonosító számú projekttel kapcsolatos döntésekből nem zárja ki. 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

165/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete utólagosan kötelezettséget vállal arra 
vonatkozóan, hogy az oktatási-nevelési intézmény fenntartójaként a „Sajátos nevelési igényű gyerekek 
integrációja” című és TÁMOP 3.4.2.A-11/2 azonosító számú projektben az intézmény által vállalt 
feladatok nem teljesítése esetén a jogosulatlanul igénybevett támogatás összegét és kamatait visszafizeti.  
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

A Képviselő-testület 2 igen, 5 nem szavazattal és 0 tartózkodással a javaslatot elutasította: 

166/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint a 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a későbbiekben a pályázat részét képező vállalt 
feladatok nem teljesítése esetén felmerülő fenntartó által történő visszafizetési kötelezettségre vonatkozó 
nyilatkozat aláírásra, amennyiben egy pályázat rövid beadási határideje miatt nincs lehetőség rendkívüli 
testületi ülés összehívására.  
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 5. pontja 

„Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában” című 
pályázat 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

167/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a 
TÁMOP-3.2.13-12/1 kódszámú „Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok 
ellátásában” című felhívásra vonatkozóan, abban az esetben, ha a perkátai Hunyadi Mátyás Általános 
Iskola is részt vesz együttműködő partnerként a projekt megvalósításban. Amennyiben Perkáta nem kíván 
részt venni, akkor a pályázati felhívásban meghatározott - 5 együttműködő fél közül legalább egynek más 
helységbelinek kell lennie – feltételek nem teljesülnek, a pályázat nem nyújtható be. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 6. pontja 
Temetőben meg nem váltott sírhelyek újrahasznosítása 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

168/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a temetőben meg nem váltott 
sírhelyeket újra hasznosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a – temető üzemeltetését ellátó – STYX Kegyelet Kft-t (2490 
Pusztaszabolcs, Velencei út 86.) az újrahasznosítás előkészítési és végrehajtási feladatainak elvégzésére. 
Az előkészítés során a lejáratot meg kell hirdetni egy éven át félévente a helyi lapban, egy megyei 
napilapban és egy országos napilapban, valamint a temető hirdetőtábláján. A Képviselő-testület biztosítja 
a lejárat Szabolcs Híradóban történő meghirdetésének ingyenességét. 
Az újraértékesítésre alkalmas sírhely temethető állapotba hozatalának költségviselőjét alkalmanként – 
aktuálissá válásának idején – kell meghatározni.  
A Képviselő-testület előírja, hogy a végrehajtás (újra felhasználás) során a sírban talált maradványokat a 
kegyeleti és egészségügyi előírásoknak megfelelően kell kezelni. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2013. július 31. 
              

Napirend 7. pontja 
Önkormányzati rendeletben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül 
helyezése 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

169/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szabálysértési rendelkezések hatályon kívül 
helyezéséről és tiltott, közösségellenes magatartások meghatározásáról szóló rendelet-tervezet szövegét 
elfogadja. 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 8. pontja 
Javaslat a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének és alelnökének megválasztására 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással (Csiki Szilárd képviselő nem szavazott) 
az alábbi határozatot hozta: 
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170/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul vette Csiki Szilárd képviselő 
bejelentését személyes érintettségéről és a személyét érintő alelnöki megbízás visszavonása és elnökké 
választással kapcsolatos döntésekből nem zárja ki. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

171/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Csiki Szilárd képviselő megbízását a Szociális 
és Egészségügyi Bizottság alelnöki tisztségéről visszavonja. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

172/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
elnökének Csiki Szilárd képviselőt megválasztja. 
A Képviselő-testület felkéri a bizottság elnökét, hogy tegyen javaslatot a bizottsága alelnöki tisztségére. 

Felelős: Czompó István polgármester 
  Csiki Szilárd képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

173/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Kátai György képviselő 
személyes érintettségét, a képviselőt a Szociális és Egészségügyi Bizottság alelnök választási döntéséből 
nem zárja ki. 

Felelős: Czompó István polgármester 

Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással (Tüke László képviselő nem szavazott) 
az alábbi határozatot hozta: 

174/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
elnökének javaslatára Kátai György képviselőt a Szociális és Egészségügyi Bizottság alelnökének 
megválasztja. 

Felelős: Csiki Szilárd képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 9. pontja 
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérhátraléka 

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

175/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások 
lakbérhátralékáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
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Napirend 10. pontja 

Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
A Képviselő-testület 3 igen, 5 nem szavazattal és 0 tartózkodással a javaslatot elutasította: 

176/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testület elutasítja Csányi Kálmán képviselő azon 
javaslatát, mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát válasszák kétfelé olyan módon, hogy külön 
szavazzanak az „Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér” címről történő lemondásról, illetve az Integrált 
Közösségi és Szolgáltató Tér megvalósításáról. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 3 igen, 5 nem szavazattal és 0 tartózkodással a javaslatot elutasította: 

177/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja Tüke László képviselő azon javaslatát, 
mely szerint az előterjesztés határozati javaslatának azon részéről szavazzanak csak, amely az „Integrált 
Közösségi és Szolgáltató Tér” címről történő lemondásról szól, az indokolást hagyják el. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

178/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az IKSZT beruházással kapcsolatos 
előzetes iratokat és árajánlatokat. 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Földművelésügyi és 
Vidékfejlesztési Minisztérium által az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér cím elnyerésére kiírt 
IKSZT/2008/1-es kódjelű pályázati felhívás alapján az IKSZT/2008/1-0648 pályázati azonosító számon 
nyilvántartott pályázat alapján a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata által elnyert „Integrált Közösségi 
és Szolgáltató Tér” címről az önkormányzat lemond. Az önkormányzat a döntését azzal indokolja, hogy 
az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér programja által megvalósítható közösségi célú fejlesztésekkel 
egy időben egy nagyobb volumenű és hasonló jellegű tevékenységet végző közösségi célú fejlesztést 
valósított meg (Művelődési Ház felújítása), mely miatt az önkormányzat már nem tudja vállalni az 
Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér megvalósításával összefüggő vállalásait.  

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 11. pontja 
Ivóvíz vizsgálat a külterületi lakott helyeken 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

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

179/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés általános tartalékából 
600 ezer forintot átcsoportosít az önkormányzat dologi kiadásaira a Felsőcikolán és Szabolcspusztán – az 
ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Kormány rendelet 
által – előírt ivóvíz-vizsgálatok elvégzésére. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását terjessze be. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2012. augusztus 31. 
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Napirend 12. pontja 

A könyvtárhasználati szabályzat módosítása 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

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

180/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 147/2012. (III. 29.) Kt. számú határozattal 
elfogadott, az önkormányzat fenntartásában lévő Könyvtár és Művelődési Ház (2490 Pusztaszabolcs, 
Adonyi út 12.) könyvtárának könyvtárhasználati szabályzatát fenntartói jogkörben a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 
68. § (1) bekezdés a) pontja alapján az alábbiak szerint módosítja: 
- A szabályzat 5. pontja hatályát veszti és 6-8. pontjai 5-7. pontokra változnak. 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 13. pontja 
„Egészségre nevelő életmódprogramok a településeken” pályázat 

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

181/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az „Egészségre 
nevelő és szemléletformáló életmódprogramok – lokális színtereken” című TÁMOP-6.1.2/11/1 kódszámú 
pályázati felhívásra vonatkozóan. A pályázat a 2013. évben megvalósuló sport- és egyéb egészségre 
nevelő életmód programok megvalósítására vonatkozóan kerüljön elkészítésre. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat elkészítéséről gondoskodjon. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 14. pontja 
Adózás és adóhátralékok alakulása 2011. évben 

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

182/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi adózás és az adóhátralékok 
alakulásáról készült beszámolót elfogadja. 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 15. pontja 
Polgármester szabadsága 

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

183/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja Czompó István 
polgármester 2012. április 19-21-i 3 nap szabadságát. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 16. pontja 

Ingatlan bérbeadásával kapcsolatos javaslatok 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

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

184/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő 
Pusztaszabolcs, Adonyi út 42. szám alatti 984. hrsz-ú ingatlan udvarának – a Pusztaszabolcsi Helyi 
Közlekedési Kft. (7020 Dunaföldvár, Hunyadi tér 4/b.) részére történő – bérbeadására vonatkozó 
30/2012. (I. 26.) Kt. számú határozatát elállás miatt visszavonja. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

185/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő 
Pusztaszabolcs, Adonyi út 42. szám alatti 984. hrsz-ú ingatlan udvarának – a Consalba Autó Kft. (8000 
Székesfehérvár, Kadocsa út 59.) részére történő – bérbeadására vonatkozóan a 2011. január 6-án létrejött 
bérleti szerződés 2. pontját az előterjesztés melléklete szerint módosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést aláírja. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 17. pontja 
Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatására 

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

186/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „a települési önkormányzatok 
részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2012. évben nyújtott támogatás igénylésének, 
folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól” szóló 23/2012. (IV.18.) NEFMI rendelet alapján 
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek közül a Gyermekjóléti Szolgálat 
kiválasztása alapján az 50 legrászorultabb gyermek nyári étkeztetését 54 napon keresztül vállalja, 
ingyenesen. 
Az ingyenes szociális nyári gyermekétkeztetés költsége 1.188.000,- Ft. Az igényelhető támogatás 
285.120,- Ft, így az önkormányzat által biztosított önerő összege 902.880,- Ft a szociális nyári 
gyermekétkeztetés megvalósítására, az általános tartalék terhére.  

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 18. pontja 

Az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési terve 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

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

187/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervét 
az előterjesztés szerint jóváhagyja. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 19. pontja 

Közbeszerzési eljárások lefolytatása a KEOP 4.2.0/A pályázat megvalósítására 
Előterjesztő: Czompó István polgármester  

 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
188/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Mihalovics Gábor (7636 Pécs, 
Neumann u. 20.) hivatalos közbeszerzési tanácsadót az „Önkormányzat tulajdonában álló „Manóvár 
Óvoda” (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 65.) épület használati meleg-víz szolgáltatásának biztosítása 
napkollektoros megoldással, melyhez a KEOP megújuló energiákra vonatkozó pályázati konstrukcióban 
kíván támogatást igénybe venni” és az „Önkormányzat tulajdonában álló „Zsiráf Óvoda” (2490 
Pusztaszabolcs, Deák F. u. 21/1.) épület használati meleg-víz szolgáltatásának biztosítása napkollektoros 
megoldással, melyhez a KEOP megújuló energiákra vonatkozó pályázati konstrukcióban kíván 
támogatást igénybe venni” közbeszerzési eljárások lefolytatására az előterjesztés szerint. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
189/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Önkormányzat tulajdonában álló „Manóvár 
Óvoda” (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 65.) épület használati meleg-víz szolgáltatásának biztosítása 
napkollektoros megoldással, melyhez a KEOP megújuló energiákra vonatkozó pályázati konstrukcióban 
kíván támogatást igénybe venni” közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos ajánlattételi felhívást 
az előterjesztés szerint elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri Mihalovics Gábor (7636 Pécs, Neumann u. 20.) hivatalos közbeszerzési 
tanácsadót, hogy az ajánlattételi felhívást és az ajánlattételi dokumentációt a Gravitáció Kft. (9700 
Szombathely, Sági u. 3.), a Szkendó Kft. (9700 Szombathely, Söptei u. 72.) és a KG Invest 2008 Kft. 
(9028 Győr, Konini u. 19.) részére küldje meg. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
190/2012. (IV. 26.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Önkormányzat tulajdonában álló „Zsiráf 
Óvoda” (2490 Pusztaszabolcs, Deák F. u. 21/1.) épület használati meleg-víz szolgáltatásának biztosítása 
napkollektoros megoldással, melyhez a KEOP megújuló energiákra vonatkozó pályázati konstrukcióban 
kíván támogatást igénybe venni” közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos ajánlattételi felhívást 
az előterjesztés szerint elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri Mihalovics Gábor (7636 Pécs, Neumann u. 20.) hivatalos közbeszerzési 
tanácsadót, hogy az ajánlattételi felhívást és az ajánlattételi dokumentációt a Gravitáció Kft. (9700 
Szombathely, Sági u. 3.), a Szkendó Kft. (9700 Szombathely, Söptei u. 72.) és a KG Invest 2008 Kft. 
(9028 Győr, Konini u. 19.) részére küldje meg. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
A Képviselő-testület az alábbi határozatot zárt ülésen hozta: 
191/2012. (IV. 26.) 


