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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

2012. február 3-án megtartott közmeghallgatásán hozott 
határozatainak tartalma 

 
 

Határozat száma Határozat tartalma 
44/2012. (II. 3.) Kt. számú határozat Felkérés jegyzőkönyv hitelesítésére 
45/2012. (II. 3.) Kt. számú határozat Napirend meghatározása 
46/2012. (II. 3.) Kt. számú határozat Javaslat a 313/2011. (X. 27.) Kt. számú határozat 

kiegészítésére 
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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 

2012. február 3-án megtartott közmeghallgatásának jegyzőkönyvéből 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

44/2012. (II. 3.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Szőke Erzsébet és Tüke László 
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

            

A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

45/2012. (II. 3.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg: 
Napirend 1. pontja:  
Javaslat a 313/2011. (X. 27.) Kt. számú határozat kiegészítésére 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 2. pontja:  
Tájékoztató a 2011. év várospolitikai eseményeiről 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 3. pontja:  

Tájékoztató Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2012. évi költségvetés-tervezetéről 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 4. pontja:  
Közérdekű kérdések, javaslatok 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

            

Napirend 1. pontja:  
Javaslat a 313/2011. (X. 27.) Kt. számú határozat kiegészítésére 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

46/2012. (II. 3.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 313/2011. (X. 27.) Kt. számú határozatában 
döntött arról, hogy pályázatot nyújt be - a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz a LEADER 
pályázatok keretében - a 2012. évi Szabolcs Napok rendezvény lebonyolítására, mely a Pusztaszabolcs 
049. helyrajzi szám alatti (2490 Pusztaszabolcs, Szabolcspuszta 3. – létesítmény megnevezése: 
Kastélykert) helyszínen kívánja megvalósítani.  

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
2012. február 23-án megtartott nyílt ülésén hozott 

határozatainak tartalma 
 

Határozat száma Határozat tartalma 
47/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat Felkérés jegyzőkönyv hitelesítésére 
48/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat Napirend meghatározása 
49/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat Két ülés közti időszak eseményeiről szóló polgármesteri 

tájékoztató tudomásulvétele 
50/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
51/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat Önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadása 
52/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat Önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadása 
53/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat Önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadása 
54/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat Önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadása 
55/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat Önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadása 
56/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat Önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadása 
57/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat Önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadása 
58/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat Önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadása 
59/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat Önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadása 
60/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat Önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadása 
61/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat Önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadása 
62/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat Önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadása 
63/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat Önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadása 
64/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat Önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadása 
65/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat Önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadása 
66/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat Önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadása 
67/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat Önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadása 
68/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat Önkormányzat támogatás összegének meghatározása 
69/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat Önkormányzat támogatás összegének meghatározása 
70/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat Önkormányzat támogatás összegének meghatározása 
71/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat Önkormányzat támogatás összegének meghatározása 
72/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat Önkormányzat támogatás összegének meghatározása 
73/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat Önkormányzat támogatás összegének meghatározása 
74/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat Önkormányzat támogatás összegének meghatározása 
75/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat Önkormányzat támogatás összegének meghatározása 
76/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat Önkormányzat támogatás összegének meghatározása 
77/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat Önkormányzat támogatás összegének meghatározása 
78/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat Önkormányzat támogatás összegének meghatározása 
79/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat Önkormányzat támogatás összegének meghatározása 
80/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat Önkormányzat támogatás összegének meghatározása 
81/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
82/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
83/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
84/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
85/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
86/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
87/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat Közoktatási intézmény átszervezése 
88/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat Közoktatási intézmény átszervezése 
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89/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat Közoktatási intézmény átszervezése 
90/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat Közoktatási intézmény átszervezése 
91/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat Közoktatási intézmény átszervezése 
92/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat Óvodai és iskolai beiratkozások időpontjainak 

meghatározása 
93/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat Alapító okirat módosításának jóváhagyása 
94/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat Önkormányzat alaptevékenységeinek meghatározása 
95/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat Művelődési Ház kistermének bérbeadása 
96/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat Üzlethelyiség bérleti jogviszonyának felmondása 
97/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat Üzlethelyiség bérbeadása 
98/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat Üzlethelyiség bérbeadása 
99/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat Önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadása 
100/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat Szabolcs Híradó újság előállítása 
101/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat Iskolai konyha-ebédlő károsodásainak megszüntetése 
102/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása 
103/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
104/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
105/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
106/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat Utcanév táblák kihelyezése, pótlása 
107/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
108/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

nemzeti vagyon 
109/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat Előterjesztés levétele a napirendről 
110/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat Hozzátartozó befogadásának engedélyezése 
111/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat Polgármester szabadságának jóváhagyása 
112/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat Határozat visszavonása 
113/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat Háziorvosi körzet rendelési idejének módosítása 
114/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat Háziorvosi körzet rendelési idejének módosítása 
115/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat Környezet és Energia Operatív Program pályázat 

benyújtása 
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KIVONAT 

 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

2012. február 23-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

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

47/2012. (II. 23.) 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: 

48/2012. (II. 23.) 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 

Pusztaszabolcson működő civil szervezetek éves működési támogatásának 2011. évi 
elszámolása és 2012. évi pályázata 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 2. pontja 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 3. pontja 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2012. évi költségvetése 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 4. pontja 

Javaslat intézményátszervezésre 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 5. pontja 
Óvodai és iskolai beiratkozások időpontjainak meghatározása 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 6. pontja 

Az intézményi alapító okiratok felülvizsgálata 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 7. pontja 
Művelődési Ház bérleti kérelme 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 8. pontja 

Javaslat üzlet bérbeadására 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 9. pontja 
A Pusztaszabolcsi Római Katolikus Egyházközség elszámolása a Boldogasszony Közösségi 
Ház 2011. évi működéséhez nyújtott önkormányzati támogatással 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
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Napirend 10. pontja 
Szabolcs Híradó újság előállítása 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 11. pontja 

Iskolai konyha-ebédlő károsodásainak megszüntetése 
Előterjesztő: Czompó István polgármester  

Napirend 12. pontja 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek megállapításáról 

Előterjesztő: Czompó István polgármester  
Napirend 13. pontja 

Javaslat a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet módosítására 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

Napirend 14. pontja 
Javaslat díjmegállapító rendeletek hatályon kívül helyezésére 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 15. pontja 

Javaslat az utcanév- és házszámtáblák kihelyezésének szabályozására 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

Napirend 16. pontja 
Javaslat talajterhelési díjról szóló rendelet alkotására 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 17. pontja 

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

Napirend 18. pontja 
„Egészségre nevelő életmódprogramok a kistérségekben” című pályázat 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 19. pontja 

Javaslat hozzátartozó befogadásának engedélyezésére, önkormányzati bérlakásba 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 20. pontja 
Polgármester szabadságának jóváhagyása 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 21. pontja 

A II. és III. számú háziorvosi körzetek rendelési idejének módosítása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 22. pontja 
A könyvtárhasználati szabályzat elfogadásáról 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 23. pontja 

Javaslat Környezet és Energia Operatív Program 4.2.0/A kódszámú pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Zárt ülés 
Napirend 24. pontja 

Tájékoztató lakhatási kérelemről 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 25. pontja 
Javaslat fellebbezés elutasítására 

Előterjesztő: Kátai György képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 

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: 

49/2012. (II. 23.) 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 

            

Kérdések, interpellációk 

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

50/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint a 
Szabolcs pusztai kastély egy részének átalakításával integrált közösségi színteret alakítson ki az 
önkormányzat a külterületi lakosok részére. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

            

Napirend 1. pontja 
Pusztaszabolcson működő civil szervezetek éves működési támogatásának 2011. évi 
elszámolása és 2012. évi pályázata 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

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

51/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (6) bekezdése alapján az Alba Caritas 
Hungarica Pusztaszabolcsi Csoportja 2011. évi önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja. 

Felelős: Czompó István polgármester  
Határidő: azonnal 

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

52/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (6) bekezdése alapján az Erőnlét 
Sportegyesület 2011. évi önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

53/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (6) bekezdése a Golden Lions Rögbi 
Sportegyesület 2011. évi önkormányzati támogatásának elszámolását 36.821,- Ft összegig elfogadja, 
egyben elrendeli 3.179,- Ft összegű támogatás visszafizetését, mivel az egyesület ezzel az összeggel nem 
számolt el. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 



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

54/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (6) bekezdése alapján a Harmónia 
Nyugdíjas Egyesület 2011. évi önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

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

55/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (6) bekezdése alapján a Kotta 
Egyesület 2011. évi önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással (Csányi Kálmán képviselő nem 
szavazott) az alábbi határozatot hozta: 

56/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (6) bekezdése alapján a 
Pusztaszabolcsi Kulturális Értékmentő Egyesület 2011. évi önkormányzati támogatásának elszámolását 
elfogadja. 

Felelős: Czompó István polgármester  
Határidő: azonnal 

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

57/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (6) bekezdése alapján a 
Pusztaszabolcsi Kutyabarát Klub 2011. évi önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

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

58/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (6) bekezdése alapján a Magyar 
Rákellenes Liga Pusztaszabolcsi Szervezete 2011. évi önkormányzati támogatásának elszámolását 
elfogadja. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

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

59/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (6) bekezdése alapján az Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület 2011. évi önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 



A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással (Csányi Kálmán képviselő nem 
szavazott) az alábbi határozatot hozta: 

60/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (6) bekezdése alapján a 
Pusztaszabolcsi Polgárőrség 2011. évi önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

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

61/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (6) bekezdése alapján a 
Pusztaszabolcsi Nyitott Kapu Egyesület 2011. évi önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással (Csányi Kálmán képviselő nem 
szavazott) az alábbi határozatot hozta: 

62/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (6) bekezdése alapján a 
Pusztaszabolcsi Polgári Egyesület 2011. évi önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

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

63/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005.(VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (6) bekezdése alapján a 
Pusztaszabolcsi Sport Club 2011. évi önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

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

64/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2.§. (6) bekezdése alapján a 
Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesület 2011. évi önkormányzati támogatásának elszámolását 
elfogadja. 

Felelős: Czompó István polgármester  
Határidő: azonnal 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással (Csiki Szilárd képviselő nem szavazott) 
az alábbi határozatot hozta: 

65/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (6) bekezdése alapján a Zsiráf 
Alapítvány 2011. évi önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 



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

66/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (6) bekezdése alapján a Tiszta Utak, 
Élő Táj Egyesület 2011. évi önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

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

67/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (6) bekezdése alapján az Öreg Diákok 
Baráti Egyesülete 2011. évi önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja. 

Felelős: Czompó István polgármester  
Határidő: azonnal 

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

68/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján az Alba Caritas 
Hungarica Pusztaszabolcsi Csoportját 2012. évben 400.000,- Ft összeggel támogatja éves működési 
költségeinek biztosítására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az egyesülettel kösse meg. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2012. évi költségvetési rendelet megalkotása 

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

69/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján az Erőnlét 
Sportegyesületet 2012. évben 240.000,- Ft összeggel támogatja éves működési költségeinek biztosítására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az egyesülettel kösse meg. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2012. évi költségvetési rendelet megalkotása 

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

70/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a Harmónia 
Nyugdíjas Egyesületet 2012. évben 50.000,- Ft összeggel támogatja éves működési költségeinek 
biztosítására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az egyesülettel kösse meg. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2012. évi költségvetési rendelet megalkotása 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással (Szőke Erzsébet képviselő nem 
szavazott) az alábbi határozatot hozta: 

71/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a Kotta 
Egyesületet 2012. évben 30.000,- Ft összeggel támogatja éves működési költségeinek biztosítására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az egyesülettel kösse meg. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2012. évi költségvetési rendelet megalkotása 



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

72/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a Magyar 
Rákellenes Liga Pusztaszabolcsi Szervezetét 2012. évben 65.000,- Ft összeggel támogatja éves működési 
költségeinek biztosítására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az egyesülettel kösse meg. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2012. évi költségvetési rendelet megalkotása 

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

73/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a 
Pusztaszabolcsi Kutyabarát Klubot 2012. évben 30.000,- Ft összeggel támogatja éves működési 
költségeinek biztosítására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az egyesülettel kösse meg. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2012. évi költségvetési rendelet megalkotása 

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

74/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján az Önkéntes 
Tűzoltó Egyesületet 2012. évben 670.000,- Ft összeggel támogatja éves működési költségeinek 
biztosítására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az egyesülettel kösse meg. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2012. évi költségvetési rendelet megalkotása 

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

75/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a 
Pusztaszabolcsi Polgárőrséget 2012. évben 630.000,- Ft összeggel támogatja éves működési költségeinek 
biztosítására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az egyesülettel kösse meg. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2012. évi költségvetési rendelet megalkotása 

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

76/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a 
Pusztaszabolcsi Sport Clubot 2012. évben 1.500.000,- Ft összeggel támogatja éves működési 
költségeinek biztosítására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az egyesülettel kösse meg. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2012. évi költségvetési rendelet megalkotása 



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

77/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a 
Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesületet 2012. évben 240.000,- Ft összeggel támogatja éves működési 
költségeinek biztosítására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az egyesülettel kösse meg. 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2012. évi költségvetési rendelet megalkotása 

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

78/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a Tiszta Utak, 
Élő Táj Egyesületet 2012. évben 85.000,- Ft összeggel támogatja éves működési költségeinek 
biztosítására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az egyesülettel kösse meg. 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2012. évi költségvetési rendelet megalkotása 

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

79/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján az Öreg Diákok 
Baráti Egyesületét 2012. évben 30.000,- Ft összeggel támogatja éves működési költségeinek biztosítására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az egyesülettel kösse meg. 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2012. évi költségvetési rendelet megalkotása 

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

80/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a 
Pusztaszabolcs Szebb Jövőjéért Kulturális Alapítványt 2012. évben 30.000,- Ft összeggel támogatja éves 
működési költségeinek biztosítására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az alapítvánnyal kösse meg. 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2012. évi költségvetési rendelet megalkotása 

A Képviselő-testület 3 igen, 4 nem szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elutasította: 

81/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság 
azon javaslatát, mely szerint a Polgárőrség 2012. évi önkormányzati támogatásának kifizetése akkor 
történjen csak meg, amikor a Polgárőrség megtartja éves közgyűlését és benyújtja az arról szóló 
dokumentációt. 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

A Képviselő-testület 1 igen, 5 nem szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elutasította: 

82/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, amely szerint minden 
civil szervezet részére csak akkor kerül folyósításra a 2012. évi önkormányzati támogatás összege, 
amennyiben bemutatják az éves közgyűlés megtartásáról szóló dokumentációt. 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

            



Napirend 2. pontja 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

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

83/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 
szóló 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezet szövegét 
elfogadja. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

            
Napirend 3. pontja 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2012. évi költségvetése 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

A Képviselő-testület 3 igen, 2 nem szavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elutasította: 

84/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság 
azon javaslatát, mely szerint az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet szövegét 
úgy módosítsák, hogy az út és járdaépítési előirányzatból 2.000.000,- Ft-ot csoportosítsanak át a közös 
igazgatású intézmény felújítási keretére „vizesblokk felújítás” címen. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

A Képviselő-testület 3 igen, 4 nem szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elutasította: 

85/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a Településfejlesztési Bizottság azon 
javaslatát, mely szerint abban az esetben, ha az uszodaperben az önkormányzat számára kedvező döntés 
születik, a felszabaduló összegből az általános iskola vizesblokk felújítására fordítsák a szükséges 
mennyiséget. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

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

86/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 
szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

            
Napirend 4. pontja 

Javaslat intézményátszervezésre 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

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

87/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2012. szeptember 1-jével 
átszervezi a József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás 
király u. 14.) közös igazgatású közoktatási intézményét és létrehoz egy önállóan működő és gazdálkodó 
általános iskolát, mint költségvetési szervet. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2012. szeptember 1. 



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

88/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 1-jével létrehoz egy önállóan 
működő óvodát, melynek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2012. szeptember 1. 

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

89/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tervezett intézkedések végrehajtásához 
módosítja Pusztaszabolcs Közoktatási-feladatellátási intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervét. 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: 2012. március 31. 

A Képviselő-testület 6 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

90/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az általános iskolai oktatást 
2012. szeptember 1-jétől a Pusztaszabolcs, Mátyás király utca 14. szám alatti központi intézményben kell 
kizárólag megoldani. Más épületben oktatás nem folyhat. 

Felelős: Kocsis József, a József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda igazgatója 
Határidő: 2012. szeptember 1. 

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

91/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az 
intézményátszervezéshez szükséges eljárást indítsa meg, alapító okirat-tervezetekkel szerezze be a 
szakértői véleményeket és az intézményátszervezési döntést terjessze be. 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: folyamatos, illetve 2012. május 31. 

            
 
Napirend 5. 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: 

92/2012. (II. 23.) 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 a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) 
MKM rendelet 15. § (2) valamint 16. § (1) szakaszai alapján az alábbiak szerint határozza meg:  
- óvodai jelentkezési időpontjait a 2012/13. nevelési évre: 2012. április 23-26-ig, 
- az első évfolyamosok beíratásának időpontjait a 2012/13. oktatási évre: 2012. március 26-30-ig 

hirdeti meg. 

Felelős: Kocsis József, a József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda igazgatója 
Határidő: azonnal 

            



Napirend 6. pontja 
Az intézményi alapító okiratok felülvizsgálata 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

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

93/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai 
alapján Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (Pusztaszabolcs, Velencei út 2.) 
107/2009. (IV. 29.) Kt. számú határozatával jóváhagyott alapító okiratát az előterjesztés szerint 
módosítja. 
Felkéri a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága felé a törzskönyvi 
nyilvántartásban a módosítás átvezetéséről intézkedjen. 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
94/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai 
alapján Pusztaszabolcs Város Önkormányzat alaptevékenységeit 2012. január 1-től az alábbiak szerint 
határozza meg: 

Szakfeladat szám  
370000  Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
382101  Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
421100  Út, autópálya építése 
522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
581400  Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
750000  Állat-egészségügyi ellátás 
841112  Önkormányzati jogalkotás 
841401  Közvilágítás 
841402  Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások   
842155  Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 
842521  Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása 
862101  Háziorvosi alapellátás 
862102  Háziorvosi ügyeleti ellátás 
862231  Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 
869041  Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
869042  Ifjúság-egészségügyi gondozás 
881011  Idősek nappali ellátása 
882111  Aktív korúak ellátása 
882112  Időskorúak járadéka 
882113  Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882114  Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
882115  Ápolási díj alanyi jogon 
882116  Ápolási díj méltányossági alapon 
882119  Óvodáztatási támogatás 
882121  Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
882122  Átmeneti segély 
882123  Temetési segély 
882124  Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
882129  Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882201  Adósságkezelési szolgáltatás 
882202  Közgyógyellátás 
882203  Köztemetés 
889921  Szociális étkeztetés 
889922  Házi segítségnyújtás 
889924  Családsegítés 
889967  Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
890301  Civil szervezetek működési támogatása 



890302  Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 
890441  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442  Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartalmú 

közfoglalkoztatása 
890443  Egyéb közfoglalkoztatás 
890506  Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés 

Fenti határozatot a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelethez 4. számú 
függelékként csatolni kell és változtatás esetén a jegyző gondoskodik a függelék átvezetéséről. 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága felé a 
törzskönyvi nyilvántartásban a módosítás átvezetéséről intézkedjen. 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 

            
Napirend 7. pontja 

Művelődési Ház bérleti kérelme 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
95/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közművelődésről szóló 
13/2011. (VII. 4.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése alapján a Könyvtár és Művelődési Ház 
kistermét (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 12.) a lakosság önszerveződő közössége számára, Gáti 
Nikoletta (2455 Iváncsa, Hunyadi u. 39.) részére 2012. március 1-től heti egy alkalommal, kedd 
délelőttönként 1 óra időtartamra 10.00-11.00 óra között a Manó torna foglalkozásainak céljából 
1.000,- Ft+ÁFA/óra kedvezményes bérleti díj ellenében tartósan bérbe adja. 
A Képviselő-testület jóváhagyja a mellékletben található szerződés tervezetet, valamint felhatalmazza a 
Polgármestert annak aláírására. 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

            
Napirend 8. pontja 

Javaslat üzlet bérbeadására 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

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

96/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Takács Miklósné (Pusztaszabolcs, Sport u. 2. sz. 
alatti lakos) vállalkozó – a Sport u. 2/2/III. sz-ú üzletre vonatkozó – bérleti jogviszonyának, 2012. február 
29. napjával történő felmondását tudomásul veszi. 
A bérleti jogviszony felmondásának tudomásulvétel egyidőben a Képviselő-testület a III. számú üzletet 
szétválasztja, III/1. sz-ú, 30 m2 alapterületű eladótér helyiséget tartalmazó, villany közművel ellátott, 
valamint a III/2. sz-ú 39 m2 alapterületű eladótér, raktárak, mosdó, wc, zuhanyozó helyiségekből álló, 
villany, víz, csatorna, gáz közművel ellátott üzletekre.  
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2012. február 29. 

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

97/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő, 
Pusztaszabolcs, Sport u. 2/2. sz. alatti III/1. számú, 30 m2 alapterületű, eladótér helyiségből álló, villany 
közművel ellátott üzletet, fotós üzlet céljára, 2012. március 1-jétől határozatlan időre bérbeadja 
Iszprávnik János (Pusztaszabolcs, Velencei út 16/1. sz. alatti lakos) részére. 
A Képviselő-testület az üzlet bérleti díját, tekintettel az alacsony komfortfokozatra, 359,- Ft/m2/hó + Áfa 
összegben állapítja meg, 2012. évre. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a kijelölt bérlővel a bérleti szerződést kösse 
meg. 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2012. március 1. 



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

98/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő, 
Pusztaszabolcs, Sport u. 2/2. sz. alatti III/2. számú, 39 m2 alapterületű, eladótér raktárak, mosdó, wc, 
zuhanyzó helyiségekből álló, villany, víz, csatorna, gáz közművel ellátott üzletet, ruházati üzlet céljára, 
2012. március 1-jétől határozatlan időre bérbeadja Takács Miklósné (Pusztaszabolcs, Sport u. 2. sz. alatti 
lakos) részére. 
A Képviselő-testület az üzlet bérleti díját, az ott elhelyezett bankjegykiadó automatára tekintettel 
359,- Ft/m2/hó + Áfa összegben állapítja meg, 2012. évre. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a kijelölt bérlővel a bérleti szerződést kösse 
meg. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2012. március 1. 

            
 
Napirend 9. pontja 

A Pusztaszabolcsi Római Katolikus Egyházközség elszámolása a Boldogasszony Közösségi 
Ház 2011. évi működéséhez nyújtott önkormányzati támogatással 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

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

99/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Római Katolikus 
Egyházközséggel a Közösségi Ház használatát szabályozó szerződés 14. pontja alapján elfogadja a 
Pusztaszabolcsi Római Katolikus Egyházközség (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 46.) 2011. évi 
elszámolását a Boldogasszony Közösségi Ház működtetéséhez nyújtott 500.000,- Ft támogatásról. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

            
 
Napirend 10. pontja 

Szabolcs Híradó újság előállítása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

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

100/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szabolcs Híradó újság 
nyomdai előállítására árajánlata alapján a kedvezőbbet, a Gabbiano Print Nyomda és Kiadó Kft. 
(Budapest, Reitter F. u. 8/b.) ajánlatát fogadja el. Az önkormányzat a közéleti és kulturális lap 
megjelenését havonta 650 példányban, 24 oldal terjedelemben jelenteti meg, 93.282,- Ft összegben. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az újság nyomdai költségének összegét a 2012. évi 
költségvetésbe tervezze be. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szerződés aláírására. 
A Képviselő-testület felkéri Kiss Kornélia közművelődés-szervezőt, a Szabolcs Híradó főszerkesztőjét, 
hogy a jövőben javítson az újság színvonalán. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: a 2012. évi költségvetés elfogadását követően 

            



Napirend 11. pontja 
Iskolai konyha-ebédlő károsodásainak megszüntetése 

Előterjesztő: Czompó István polgármester  
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
101/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az iskolai konyha-ebédlő 
(Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 16. szám, 158/1 hrsz.) épületén keletkezett – az előterjesztésben 
felsorolt – károsodásokat megszünteti. 
A Képviselő-testület a munka kivitelezésére beérkezett árajánlatok közül a kedvezőbbet, a FARLAMEX 
KFT (2454 Iváncsa, Zrínyi u. 30.) által benyújtott ajánlatot fogadja el, melynek vállalási ára bruttó 
1.420.926,- Ft. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az iskolai konyha-ebédlő épületén keletkezett 
károsodások megszüntetése érdekében a kivitelezési munkát a FARLAMEX KFT-vel végeztesse el a 
2012. évi költségvetés tartalékkerete terhére. 
A Képviselő-testület továbbá felkéri a polgármestert, hogy a 2012. évi költségvetés módosítását tervezze 
be, és egyúttal felhatalmazza a szerződés aláírására. 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2012. évi költségvetés jóváhagyása 

            
Napirend 12. pontja 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek megállapításáról 

Előterjesztő: Czompó István polgármester  
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
102/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételeinek és a Magyarország 
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2012. évet követő három évre várható 
összegét az előterjesztés szerint állapítja meg. 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2012-ben építési telket úgy ad 
el, hogy az 2013-ban a Kormány hozzájárulásával fejeződik be. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

            
Napirend 13. pontja 

Javaslat a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet módosítására 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
103/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 
11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja. 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 

            
Napirend 14. pontja 

Javaslat díjmegállapító rendeletek hatályon kívül helyezésére 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
104/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi ivóvíz szolgáltatás díjának 
megállapításáról szóló 19/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelet, valamint a 2012. évi 
szennyvízszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 20/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja. 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 

            



Napirend 15. pontja 
Javaslat az utcanév- és házszámtáblák kihelyezésének szabályozására 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

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

105/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az utcanév- és házszámtáblák kihelyezésének 
szabályairól szóló önkormányzati rendelet-tervezet szövegét elfogadja. 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

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

106/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, mérje fel, hogy 
hol szükséges utcanév táblák kihelyezése, illetve pótlása, és erről készítsen javaslatot a Képviselő-testület 
részére. 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: 2012. július 31. 

            
Napirend 16. pontja 

Javaslat talajterhelési díjról szóló rendelet alkotására 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

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

107/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a talajterhelési díjról szóló rendelet-tervezet 
szövegét elfogadja. 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 

            
Napirend 17. pontja 

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

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

108/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 18. § (1) bekezdését megismerve a rendelet alapján forgalomképtelennek minősülő vagyonából 
nem jelöl meg olyan vagyonelemeket, amelyeket nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
nemzeti vagyonként forgalomképtelen törzsvagyonnak minősítene. 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 

            
Napirend 18. pontja 

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

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

109/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „„Egészségre nevelő 
életmódprogramok a kistérségekben” című pályázat” című előterjesztést leveszi mai ülésének 
napirendjéről és felkéri a polgármestert, hogy a márciusi képviselő-testületi ülésre készítsen újabb 
előterjesztést a témában, figyelembe véve, hogy kistérségi szinten ilyen pályázat megszervezésére van-e 
lehetőség. 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

            



Napirend 19. pontja 
Javaslat hozzátartozó befogadásának engedélyezésére, önkormányzati bérlakásba 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

110/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 
önkormányzati tulajdonú, Pusztaszabolcs, Árok u. 1/3. sz. alatti lakóházas ingatlan bérlője, Lakatos Tibor 
– legfeljebb bérleti jogviszonya időtartamára, 2014. szeptember 30-ig – a bérlakásba befogadja Lakatos 
Kálmán nevű testvérét, valamint Dobi Lajosné szül. Lakatos Ágnes nevű testvérének Dobi Lajos (szül. 
1989.08.14.) nevű gyermekét. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a befogadott személyek lakcímváltozására 
vonatkozó lakcímjelentő lapot aláírja.  

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2012. március 14. 

            
Napirend 20. pontja 

Polgármester szabadságának jóváhagyása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

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

111/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja 
Czompó István polgármester 2012. január 5-i, 2012. február 8-i és 2012. február 22-i 1-1 nap 
szabadságát. 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

            
Napirend 21. pontja 

A II. és III. számú háziorvosi körzetek rendelési idejének módosítása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
112/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 378/2011. (XII. 22.) Kt. számú határozatát 
visszavonja, mely a II. és III. felnőtt háziorvosi rendelők rendelési idejének változásáról szólt, mert 
időközben új igénnyel álltak elő a háziorvosok. 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
113/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a III. számú háziorvosi körzet helyettesítő 
háziorvosi szolgálat ellátására az Országos Alapellátási Intézettel (1135 Budapest, Jász utca 84-88.) 
2011. december 13-án megkötött, 2012. január 11-én módosított ellátási szerződést az előterjesztés 
„szerződés tervezet 1” szerint módosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításról szóló megállapodást aláírja. 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2012. április 1. 

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
114/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a II. számú háziorvosi körzet ellátására a 
CILI Szolgáltató Bt-vel (1116 Budapest, Rátz L. u. 9.) 2005. november 7-én megkötött ellátási szerződést 
az előterjesztés „szerződés tervezet 2” szerint módosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításról szóló megállapodást aláírja. 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2012. április 1. 

            



Napirend 23. pontja 
Javaslat Környezet és Energia Operatív Program 4.2.0/A kódszámú pályázat benyújtására 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
115/2012. (II. 23.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Új Széchenyi Terv keretében 
kiírásra kerülő Környezeti és Operatív Program „helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal” című KEOP-4.2.0/A kódszámú pályázati felhívásra támogatási igényt kíván 
benyújtani. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a VULCANO KG Invest 2008 Kft. (9028 Győr, Konini 
utca 19.) előzetes költségbecslésének figyelembevételével az önkormányzati fenntartású Manóvár Óvoda 
(2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 65. szám, 448 hrsz.) - feltéve a statikai megvalósíthatóságot -, valamint 
az önkormányzati fenntartású Zsiráf Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Deák Ferenc u. 21/1 szám, 1076/1 
hrsz.) energetikai megújítására nyújt be pályázatot. A két épület energetikai korszerűsítésére az 
önkormányzat úgy nyújt be pályázatot, hogy az épületekben HMV termelő és hőenergia szolgáltató 
rendszer kialakítása valósul meg, amit alternatív energiaszolgáltató berendezéssel (hőszivattyú, valamint 
napkollektorokkal) valósít meg. 
A pályázat benyújtása érdekében felkéri a polgármestert, hogy először feltételes közbeszerzési eljárás 
lefolytatását szervezze meg, mely során kiválasztására kerül a kivitelező. Előzetesen a közbeszerzési 
eljárás lefolytatásához költségek nem merülhetnek fel, mert a pályázatban a közbeszerzési eljárás költsége 
elszámolható. Amennyiben mégis költségeket kell megelőlegezni az önkormányzat dologi kiadásainak 
szakértői kiadás részelőirányzata erre fedezetet nyújt. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 
közbeszerzési eljárás lefolytatásával összefüggésben szükséges képviselő-testületi döntésekhez az 
előterjesztéseket készíttesse el. 
A feltételes közbeszerzés eredményes lezárását követően nyújtja be az önkormányzat KEOP-4.2.0/A 
kódszámú pályázatra a támogatási kérelmét az előzetes költségbecslések alapján (Manóvár Óvoda bruttó 
23.026.624,- Ft, Zsiráf Óvoda bruttó 21.960.840,- Ft) összesen bruttó 44.987.464,- Ft összegben. A 
beruházási költségeket növelhetik a pályázatban elszámolható közbeszerzési és pályázatírói költségek. A 
beruházási költség és egyéb költségek 85 %-ra lehet vissza nem térítendő támogatást kérni, ezért a 
Képviselő-testület úgy dönt, hogy a felhalmozási kiadások útfelújítási előirányzatát csökkenti 5,5 millió 
Ft-tal, a pályázati céltartalékot 1,5 millió Ft-tal és egy új előirányzatot hoz létre az önkormányzat 
felhalmozási kiadásai között KEOP-4.2.0/A pályázat önrésze címen 7 millió Ft-tal.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a 2012. évi költségvetés módosításának beterjesztésére.  
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

            
 
A Képviselő-testület az alábbi határozatait zárt ülésen hozta: 
116/2012. (II. 23.) 
117/2012. (II. 23.) 


