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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
2012. március 29-én megtartott nyílt ülésén hozott 

határozatainak tartalma 
 

Határozat száma Határozat tartalma 
118/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat Felkérés jegyzőkönyv hitelesítésére 
119/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat Napirend módosítása 
120/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat Napirend módosítása 
121/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat Napirend meghatározása 
122/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat Két ülés közti időszak eseményeiről szóló polgármesteri 

tájékoztató tudomásulvétele 
123/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat A helyi közrend és közbiztonság helyzetéről szóló 

beszámoló elfogadása 
124/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat OMSZ Közép-Dunántúli Regionális Mentőszervezet 

2011. évi munkájáról szóló tájékoztató tudomásulvétele 
125/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat 2011. évi kompetenciamérés eredményei 
126/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat Közoktatási intézmény alapító okiratának módosítása 
127/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat Közoktatási intézmény alapítása 
128/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat Előterjesztés készítése intézményátszervezéssel 

kapcsolatban 
129/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat Közoktatási intézkedési terv szövegének módosítása 
130/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat Közoktatási intézkedési terv előzetes elfogadása 
131/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat Intézményi alapító okiratok felülvizsgálata 
132/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat Pályázat benyújtása önkormányzati sportlétesítmény 

felújítására 
133/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat Pályázat benyújtása önkormányzati sportlétesítmény 

felújítására 
134/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat A Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról szóló 

beszámoló elfogadása 
135/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat Gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának 

felülvizsgálata 
136/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
137/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat Személyes gondoskodás nyújtó ellátásokkal kapcsolatos 

rendelet megalkotása 
138/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat A lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló 

elfogadása 
139/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat IKSZT ügyében előterjesztés készítése 
140/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat Központi orvosi ügyelet ellátásának átadása 
141/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat Szivattyú rekonstrukciójával kapcsolatos megkeresés 
142/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat Jogszabályi változásokról szóló tájékoztató 
143/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat Előterjesztés levétele a napirendről 
144/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat Üzemeltetői szerződés megkötése 
145/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat Ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlése 
146/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat Lakótelek visszavásárlása 
147/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat Könyvtárhasználati szabályzat elfogadása 
148/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat Díszpolgár temetési költségének kifizetése 
149/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat Polgármester szabadsága 
150/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat Bérleti jogviszony létesítése 
151/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat Méhnyakrák elleni védőoltás biztosítása 
152/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat Magyar Szkander Szövetség támogatása 
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KIVONAT 

 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

2012. március 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

118/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Csiki Szilárd és Kátai György 
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

            

A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

119/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a nyílt ülés 17. napirendi 
pontjaként megtárgyalja a „Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlan megosztására” című előterjesztést. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 3 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

120/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – zárt ülés keretében – 
megtárgyalja a „Területi védőnői álláspályázatok elbírálása” című előterjesztést. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

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

121/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét – a 119/2012. (III. 29.) és 
a 120/2012. (III. 29.) Kt. számú határozatban foglaltak figyelembevételével - az alábbiak szerint 
határozza meg: 
Napirendek előtt: 
- Tájékoztató a két ülés közti eseményekről 
- Kérdések, interpellációk 
Napirend 1. pontja 

Beszámoló a helyi közrend és közbiztonság helyzetéről 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 2. pontja 
Tájékoztató az Országos Mentőszolgálat Közép-Dunántúli Regionális Mentőszervezet 2011. 
évi munkájáról 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 3. pontja 

A 2011. évi kompetenciamérés eredményei az általános iskolában 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
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Napirend 4. pontja 

Intézményátszervezési eljárás megindítása 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

Napirend 5. pontja 
Javaslat közoktatási-feladatellátási intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv (intézkedési 
terv) felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 6. pontja 

„Az intézményi alapító okiratok felülvizsgálata” előterjesztés módosítása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 7. pontja 
Önkormányzati tulajdonú sportlétesítmény felújítási pályázat benyújtása 

Előterjesztő: Czompó István polgármester  
Napirend 8. pontja 

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

Napirend 9. pontja 
Javaslat gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának megállapítására 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 10. pontja 

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

Napirend 11. pontja 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Czompó István polgármester  
Napirend 12. pontja 

Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér címről való lemondás 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 13. pontja 
Központi orvosi ügyelet ellátásának átadása 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 14. pontja 

A 6-os átemelőben szivattyú rekonstrukciója 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 15. pontja 
Tájékoztató a talajterhelési díjjal, valamint a víziközmű-hálózatokra történő kötelező rákötéssel 
kapcsolatos jogszabályváltozásokról 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 16. pontja 

Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlan megosztására 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 17. pontja 
Javaslat üzemeltetői szerződés megkötésére 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 18. pontja 

Javaslat ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlésére 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 19. pontja 
Javaslat lakótelek visszavásárlására 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 20. pontja 

A könyvtárhasználati szabályzat elfogadása 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

Napirend 21. pontja 
Díszpolgár temetése 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 22. pontja 

Polgármester szabadsága 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 23. pontja 
Javaslat bérleti jogviszony létesítésére 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
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Napirend 24. pontja 

Méhnyakrák elleni védőoltás 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Napirend 25. pontja 
A Magyar Szkander Szövetség kérelme rendezvény támogatásához 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
Zárt ülés 
Napirend 26. pontja 

Területi védőnői álláspályázatok elbírálása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

            

Tájékoztató a két ülés közti eseményekről 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

122/2012. (III. 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 
Beszámoló a helyi közrend és közbiztonság helyzetéről 

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

123/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság, illetve az 
Adonyi Rendőrőrs (2457 Adony, Kossuth L. u. 27.) – az elmúlt év (2011.) vonatkozásában – 
Pusztaszabolcs bűnügyi, szabálysértési és közlekedési helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

            

Napirend 2. pontja 
Tájékoztató az Országos Mentőszolgálat Közép-Dunántúli Regionális Mentőszervezet 2011. 
évi munkájáról 

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

124/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat Közép-Dunántúli 
Regionális Mentőszervezet (8200 Veszprém, Almádi u. 36.) 2011. évi munkájáról szóló jelentést és a 
hozzá tartozó statisztikai táblázatot tudomásul veszi. 
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a pusztaszabolcsi mentőállomás minden dolgozójának áldozatos 
munkájáért. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 3. pontja 
A 2011. évi kompetenciamérés eredményei az általános iskolában 

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

125/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az önkormányzati fenntartású 
általános iskola (József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda, 2490 Pusztaszabolcs, Mátyás 
király u. 14.) 2011. évi országos kompetenciamérési eredményeit. 

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

            

Napirend 4. pontja 
Intézményátszervezési eljárás megindítása 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

126/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete előzetesen úgy dönt, hogy az önkormányzat 
fenntartásában lévő József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, 
Mátyás király utca 14.) alapító okiratát az előterjesztés szerint módosítja. 
A Képviselő-testületi felkéri a jegyzőt, hogy az intézményátszervezéshez szükséges véleményeket 
szerezze be és a végleges döntésre a módosítást terjessze be.  

Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

127/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete előzetesen úgy dönt, hogy Pusztaszabolcs 
Városi Óvoda néven (székhelye: 2490 Pusztaszabolcs, Deák Ferenc utca 21/1, telephelyei: Zsiráf Óvoda 
2490 Pusztaszabolcs, Deák Ferenc utca 21/1, Manóvár Óvoda 2490 Pusztaszabolcs Velencei út 67.) 2012. 
szeptember 1-jével intézményt alapít az előterjesztés szerinti okirattal, azt úgy módosítva, hogy az 
intézmény neve: „Pusztaszabolcs Városi Óvoda”. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az intézményalapításhoz szükséges véleményeket szerezze be 
és a végleges döntésre az intézményalapítást terjessze be.  

Felelős: Vezér Ákos jegyző  
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

128/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az 
intézményátszervezéssel kapcsolatban az alábbi bekezdésekben foglaltak tekintetében terjesszen be 
javaslatot: 
- közös igazgatású intézmény vezetői megbízásának módosítása; 
- óvodavezető kinevezése egy év időtartamra pályázat nélkül; 
- a költségvetési intézmények költségvetési módosításait (létszám és előirányzatok) készítse el. 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: 2012. 08. 31. 
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Napirend 5. pontja 

Javaslat közoktatási-feladatellátási intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv 
(intézkedési terv) felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 

A Képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

129/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztaszabolcs város 
Közoktatási feladat-ellátási intézményhálózat-működtetési fejlesztési Terv (intézkedési terv) 
felülvizsgálatát tartalmazó dokumentum 4. oldal, 1. bekezdésének alábbi utolsó tagmondata kerüljön 
törlésre: 
- „más épületben oktatás nem folyhat.”. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

130/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pusztaszabolcs város Közoktatási feladat-
ellátási intézményhálózat-működtetési fejlesztési Tervét (intézkedési tervet) - a 129/2012. (III. 29.) Kt. 
számú határozatban foglalt módosítás figyelembevételével - előzetesen elfogadja.  
Felkéri a polgármestert, hogy a korábban elfogadott intézkedési tervet a felülvizsgálatot tartalmazó 
dokumentummal együtt küldje meg véleményezésre a Fejér Megyei Kormányhivatalnak, a közoktatási 
intézmény vezetőjének, és általa a szülői és diákszervezet részére. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal és 2012. május 10. 

            
Napirend 6. pontja 

„Az intézményi alapító okiratok felülvizsgálata” előterjesztés módosítása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

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

131/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat 
1. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 93/2012. (II.23.) Kt. számú határozatát az 

alábbiak szerint módosítja: 
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 u.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. 
 

2. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 94/2012. (II.23.) Kt. számú határozatát az 
alábbiak szerint módosítja: 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartási törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásai alapján Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 
alaptevékenységei 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 
841402  Közvilágítás 
841403  Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások   
842155  Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 
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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 gépjármű szerzési és átalakítási 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. 
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 

Önkormányzati tulajdonú sportlétesítmény felújítási pályázat benyújtása 
Előterjesztő: Czompó István polgármester  

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

132/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani „az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól” szóló 
4/2012. (III.1.) BM rendelet 3. pontja alapján a helyi önkormányzatok tulajdonában lévő sportlétesítmény 
felújítására. 
A sportlétesítmény felújítása az alábbi helyen valósulna meg: 
A Pusztaszabolcs 157/1 hrsz-ú (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás kir u. 12.) ingatlanon található Sportpálya 
felújítása bruttó 9.010.497,-Ft összegből valósítható meg. A pályázat keretében igényelhető maximális 
támogatás mértéke a fejlesztéshez szükséges összeg 80 %-a, azaz 7.208.397,- Ft. A fennmaradó összeget, azaz 
1.802.100,- Ft-ot az önkormányzat önrészként biztosít a pályázat megvalósításához. Az önrész fedezete az 
önkormányzat 2012. évi költségvetésének pályázati önrésze 1.500.000,- Ft összegig, továbbá 302.100,- Ft-ig 
az általános tartaléka. Emiatt az önkormányzat 2012. évi előző évi működési célú pénzmaradvány 
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előirányzatát megemeli 3.000.000,- Ft-tal a pályázati önrész céltartalék 1.500.000,- Ft-os és az általános 
tartalék 1.500.000,- Ft-os növelése mellett. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2012. évi költségvetés rendelet módosítására.   

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
133/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani „az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól” szóló 
4/2012. (III.1.) BM rendelet 3. pontja alapján a helyi önkormányzatok tulajdonában lévő sportlétesítmény 
felújítására. 
A sportlétesítmény felújítása az alábbi helyen valósulna meg: 

- Pusztaszabolcs 157/1 hrsz-ú (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás kir u. 12/1.) ingatlanon található 
Sportpálya 

Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai „a helyi sportról” szóló 7/2009. (IV.1.) Kt. számú rendeletében 
kerültek meghatározásra. A feladatok közül kiemelkedően fontosnak tartja Pusztaszabolcs Város 
Önkormányzata: 

- utánpótlás nevelés segítését, élsport támogatását; 
- versenysport támogatását; 
- helyi sportszervezetek, egyesületek munkájának, működésének támogatását; 
- szabadidősport népszerűsítése annak érdekében, hogy a lakosság sportaktivitása nőjön;  
- diáksport feltételeinek megteremtése, iskolai tanórai és tanórán kívüli sporttevékenységek ösztönzése, 

iskolai sportkörök munkájának segítése. 
A sportra fordítandó kiadások az alábbiak szerint kerültek meghatározásra Pusztaszabolcs Város 
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.24.) Kt. számú rendeletében: 
 

Tervezett kiadás Összeg (ezer Ft) 
Erőnlét Sportegyesület támogatása 240 
Pusztaszabolcsi Sport Club támogatása 1 500 
Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesület támogatása 240 
Életmód napok megrendezése 914 
Összesen: 2 894 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

            
Napirend 8. pontja 

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

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

134/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal (2490 Pusztaszabolcs, 
Velencei út 2.) 2011. évi munkájáról készített jegyzői beszámolót elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, intézkedjen arra vonatkozóan, hogy a beszámoló teljes terjedelmében 
felkerüljön az önkormányzat honlapjára. 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 

            
Napirend 9. pontja 

Javaslat gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának megállapítására 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

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

135/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek napközbeni ellátását biztosító 
gyermekétkeztetés intézményi térítési díját felülvizsgálta és nem változtat a jelenlegi térítési díjakon. 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
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Napirend 10. pontja 

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

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

136/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 
11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet szövegét elfogadja az 
alábbi módosítással: 
- a rendelet-tervezet 3. § „Ez a rendelet 2012. április 1-jén lép hatályba.” szövegrész helyébe az „Ez a 

rendelet 2012. május 1-jén lép hatályba.” szöveg kerül. 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

137/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 
5.§ (1a) bekezdése alapján Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének, a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében meghatározott személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjak 
megállapításához szükséges rendelet megalkotásához a pusztaszabolcsi telephelyen az alábbiak szerint 
járul hozzá: 

1. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat a szociálisan rászorultak részére az alábbi alapszolgáltatásokat 
biztosítja: 

a) étkeztetést, 
b) házi segítségnyújtást, 
c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, 
d) családsegítést, 
e) nappali ellátást, 
f) gyermekjóléti szolgáltatást. 

Az a)-b), d)-f) pontok szerinti alapszolgáltatás biztosításáról az Adonyi Kistérségi Szociális Központ 
(Perkáta, Bocskai u. 2.) pusztaszabolcsi telephelye útján gondoskodik.  

A c) pont szerinti alapszolgáltatás biztosításáról a Napfény Idősek Otthona Szociális Szolgáltató Kht. 
(Iváncsa Fő u. 28.) gondoskodik az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulással kötött megállapodás alapján. 

Ugyanazon intézmény egyszerre több ellátási formát is biztosíthat a jogosultak részére. 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell 
benyújtani. 

A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátásokért a fenntartó által meghatározott térítési díjat kell 
fizetni. 

A fenntartó által biztosított szociális ellátásokra vonatkozó intézményi térítési díjak összegének 
megállapítását az önkormányzat évente határozattal adja hozzájárulását. 
Az önkormányzat ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki jövedelemmel nem rendelkezik. 

A személyi térítési díjat utólag, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell megfizetni a telephely 
házipénztárába készpénzbefizetéssel. 

Az ellátást meg kell szüntetni, ha: 
a) az ellátás megállapításának feltételei már nem állnak fenn, 
b) a jogosult a személyi térítési díj megfizetésével – önhibájából – legalább 3 hónapja késedelembe 

esett, 
c) a kérelmező az ellátás biztosítása érdekében valótlan dolgokat közölt, a hatóságot félrevezette. 

Az előzőekben meghatározott b)-c) pontokban foglaltak esetén a hatáskörrel rendelkező köteles a díj 
behajtása, illetve visszatérítése iránt intézkedni. 
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2 Étkeztetés 

Napi egyszeri meleg étkeztetés (ebéd) biztosítható azoknak a szociálisan rászorultaknak - térítési díj 
ellenében-, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek 
biztosítani. 

Az étkeztetés igénybe vehető az idősek klubjában történő helyben fogyasztással, az étel elvitelével, illetve 
lakásra szállítással. 

Szociális helyzete miatt jogosult az a személy: 
a) aki 60. életévét betöltötte, 
b) akinek közös háztartásban élő hozzátartozója (családtagja, eltartója) önhibáján kívül nem tudja 

biztosítani, 
c) aki átmeneti jelleggel nem tudja biztosítani saját maga, vagy családja számára: baleset, 

családtagja betegsége, kórházi kezelése, haláleset miatt. 
d) aki hajléktalan. 

Egészségi állapota miatt rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, aki 
a) mozgásában korlátozott, 
b) tartós betegségben szenved, 
c) fogyatékossága miatt önmaga fenntartásáról gondoskodni képtelen, 
d) pszichiátriai beteg, szenvedélybeteg. 

A szociális helyzet miatti rászorultságot jövedelemigazolással, az egészségi állapot miatti rászorultságot 
háziorvosi szakvéleménnyel kell igazolni. 

Az étel kiadása megtagadható, ismételt esetben az ellátás megszüntethető, ha az ellátásra jogosult: 
a) az étkezési hely házirendjét megsérti, vagy a közösségre nézve agresszív, fenyegető 
 magatartást tanúsít, 
b) a közegészségügyi, járványügyi szabályokat nem tartja be. 

Akinek semmiféle jövedelme nincs- az ilyen helyzet fennállásáig – az ebédet térítésmentesen kaphatja, de 
jövedelmi viszonyainak változását köteles bejelenteni. 

A személyi térítési díjat a jövedelemtől függően a következők szerint kell megállapítani: 

 

 
3. Házi segítségnyújtás 

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást az igénybevevő saját lakókörnyezetében kell biztosítani, az 
önálló életvitel fenntartása érdekében. 

A házi segítségnyújtási ellátásban részesülő: 
a) az ebéd házhoz szállítására és 
b) egyéni szükséglet szerinti gondozásra jogosult. 

Házi segítségnyújtásra jogosult, aki önmaga ellátására képtelen, és a családjában nincs olyan 
hozzátartozó, aki az ellátását - önhibáján kívül - meg tudná oldani. A házi segítségnyújtás mértéke és 
milyensége annyira terjed, amennyire a család nem képes az ellátást biztosítani. 

A házi segítségnyújtást hivatásos és díjazásban részesülő társadalmi gondozók biztosítják az intézmény 
vezetőjének irányításával. 

Jövedelem 

 

Fizetendő díj az 

intézményi térítési díj 

%-ában meghatározva 

Mindenkori öregségi nyugdíjminimum alatt 0 

Mindenkori öregségi nyugdíjminimum  
másfélszereséig 

50 

Mindenkori öregségi nyugdíjminimum 
kétszereséig 

70 

Mindenkori öregségi nyugdíjminimum 
két és félszereséig 

80 

Mindenkori öregségi nyugdíjminimum 
két és félszeresét meghaladja 

100 
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A házi segítségnyújtás megtagadható, ismételt esetben pedig megszüntethető, ha a segítségnyújtásra 
jogosult a szociális gondozót munkájában szándékosan akadályozza. A tényről a szolgálat vezetője 
feljegyzést köteles készíteni, melyet a fenntartónak megküld. A feljegyzés mellé csatolja az általa tett 
intézkedésről szóló tájékoztatást. 

4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra jogosultak a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális 
helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú, vagy fogyatékos 
személyek, illetve pszichiátriai betegek, akik az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő 
krízishelyzetek elhárítása céljából rászorultak. 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorultak az SZTV. 
65.§ (4) bekezdésében meghatározott személyek. 

A jelzőkészülék használati díját az intézményi térítési díjak hozzájárulásával kapcsolatos önkormányzati 
határozat tartalmazza. A kiépítés költsége az igénybevevőt terheli. 

Amennyiben a jogosult családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg és nincs tartásra kötelezett hozzátartozója, mentesül a 
havi díj és a kiépítés költségének megfizetése alól. 

5. Családsegítés 

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre 
szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet 
megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott térítésmentes szolgáltatás. 

A családsegítés szolgáltatása önkéntesen vehető igénybe, kivéve az önkormányzat által együttműködésre 
kötelezett rendszeres szociális segélyben, és adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személyek.  

6. Nappali ellátás 

Az ellátás biztosításánál előnyt élvez az az időskorú, aki egyedül él, akinek jövedelmi viszonyai 
alacsonyak, vagy szociálisan hátrányos helyzetű. 

Nem veheti igénybe az ellátást az a személy, aki: 
a) mozgásában, olyan mértékben korlátozott, hogy önállóan vagy segítséggel nem képes eljárni a 

klubba, 
b) fertőző beteg vagy kórokozó-hordozó, 
c) ön- és közveszélyes beteg, 
d) a közösségi életvitelre, a közösségi normák betartására alkalmatlan. 

Az ellátás határozott, vagy határozatlan időtartamra biztosítható az idősek klubjában. 

Ha az ellátás férőhely hiányában nem biztosítható, az intézményvezető köteles – a kérelmező egyidejű 
értesítése mellett – az ellátandó jogosultat a várakozók nyilvántartásába bevezetni. 

A képviselő- testület a nappali ellátást igénybevevők részére díjkedvezményt biztosít a jogosult jövedelmi 
viszonyai alapján fizetendő térítési díj alábbi %-át téríti meg: 

a) akinek a jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét: 0%, 
b) akinek jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-át: 50%, 
c) akinek a jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-át meghaladja: 100%. 

Az intézmény nyitvatartási idejét az intézmény házirendje tartalmazza. 
7. Intézményi térítési díjak 
 Reggeli     229,- Ft/adag 
 Ebéd      490,- Ft/adag 

Ebédkihordási díj    125,- Ft/ház/nap 
Házi gondozási díj    165,- Ft/fő/óra 
(Házi segítségnyújtás) 
Idősek nappali ellátása     45,- Ft/nap 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás   
 A készülék használati díja  450,- Ft/hó/fő 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
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Napirend 11. pontja 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Czompó István polgármester  

 
A Képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

138/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
készült beszámolót elfogadja. 

A Képviselő-testület az alábbi határozatokat visszavonja: 
- 57/2011. (II. 24.), 125/2011. (III. 31.), 137/2011. (II. 24), 263/2011. (VIII. 25.) Kt. számú 

határozatokat. 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az alábbi 2009. évi határozatok végrehajtása folyamatban 
van: 
- 192/2009.(VI. 25.), 287/2009.(X. 29.) 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: 
- 98/2011. (III. 31.), 150/2011.(IV. 28.), 174/2011. (V. 26.), 217/2011. (VI. 30.), 280/2011. (IX. 29.), 

299/2011. (IX. 29.), 303/2011. (X. 13.), 313/2011. (X. 27.), 375/2011. (XII. 22.), 379/2011. (XII. 22.), 
384/2011. (XII. 22.) Kt. számú határozatok. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

            

Napirend 12. pontja 
Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér címről való lemondás 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 4 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

139/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Integrált Közösségi és 
Szolgáltató Tér címről való lemondás” című előterjesztést leveszi napirendjéről és áprilisi ülésén 
újratárgyalja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az áprilisi képviselő-testületi ülésre kérjen 
árajánlatokat a benyújtott pályázat műszaki tartalmának megfelelően. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

            

Napirend 13. pontja 
Központi orvosi ügyelet ellátásának átadása 

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

140/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az Adonyi Többcélú Kistérségi 
Társulás azon javaslatát, mely szerint a 2008. április 3-án orvosi központi ügyelet ellátására kötött 
szerződést meg kívánja szüntetni. 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Adony Város Önkormányzatát, hogy 
2012. év közbeni indulással, a Kistérség helyett, a központi orvosi ügyeleti ellátás megszervezését vállalja 
át és szervezze meg oly módon, hogy Pusztaszabolcs területére is kiterjedjen annak működési körzete.  
A Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy tárgyaljon a Kistérségi Társulással a jelenlegi 
szerződés megszüntetéséről, és szíveskedjen előkészíteni az Adony Város Önkormányzatával kötendő 
megbízási szerződést. 
A társulási megállapodás elfogadását követően kerülhet sor arra, hogy Adony Város Önkormányzat a 
Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervétől (2400 Dunaújváros, Városháza 
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tér 1.) működési engedélyt kérjen az orvosi ügyelet ellátására, szerződést kössön a közreműködő 
orvosokkal és az egészségügyi intézménnyel, majd ezt követően finanszírozási szerződést kössön a MEP-
pel, melyek feltételei az Adony által megszervezésre kerülő központi orvosi ügyeleti szolgáltatás 
elindításának. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

            
Napirend 14. pontja 

A 6-os átemelőben szivattyú rekonstrukciója 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

 
A Képviselő-testület 5 igen, 4 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

141/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „A 6-os átemelőben szivattyú 
rekonstrukciója” című előterjesztést leveszi mai ülésének napirendjéről. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy keresse meg a DRV ZRt-t, hogy a 6-os átemelőben 
lévő szivattyú rekonstrukciójának szükségességét pontos műszaki tartalommal indokolja és mellékeljen 
tételes árajánlatot. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

            
Napirend 15. pontja 

Tájékoztató a talajterhelési díjjal, valamint a víziközmű-hálózatokra történő kötelező 
rákötéssel kapcsolatos jogszabályváltozásokról 

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

142/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a talajterhelési díjjal, valamint a víziközmű-
hálózatokra történő kötelező rákötéssel kapcsolatos jogszabály-változásokról szóló tájékoztatót 
megismerte. 
A Képviselő-testület a kötelező rákötéssel érintett fogyasztók terheinek enyhítése érdekében, 2013. július 
1-jéig, a korábban meg nem fizetett viziközmű fejlesztési hozzájárulás összegét 50 %-kal csökkenti, 
csatlakozva a szolgáltató DRV ZRt. rákötési akciójához. 

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

            
Napirend 16. pontja 

Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlan megosztására 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

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

143/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Javaslat önkormányzati 
tulajdonú ingatlan megosztására” című előterjesztést leveszi mai ülésének napirendjéről azért, mert az 
önkormányzat nem kívánja az ingatlant megosztani. A jelenlegi információk szerint az általános iskola 
vagyonát a Kormányhivatal nem fogja átvenni 2013. január 1-jével. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

            
Napirend 17. pontja 

Javaslat üzemeltetői szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
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144/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a közcélú vízgazdálkodási üzemeltetési, 
fenntartási, vízkárvédelmi feladatok ellátása érdekében üzemeltetői szerződést köt a Dunaújvárosi Vízi 
Társulattal (2400 Dunaújváros, Papírgyári út 30.). 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előterjesztés melléklete szerinti üzemeltetői 
szerződés tervezetét aláírja. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

            

Napirend 18. pontja 
Javaslat ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlésére 

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

145/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a pusztaszabolcsi 186/1. hrsz-ú, 
Pusztaszabolcs, Árok u. 12. sz. alatti ingatlanra, az önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjog, valamint 
az elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez, mert az ingatlan tulajdonosok a kamatmentes kölcsönt 
visszafizették.  
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési 
tilalom törlésére vonatkozón tegye meg a szükséges intézkedést az ingatlanügyi hatóságnál. 
Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlésének eljárási költségét az ingatlan tulajdonosok fizetik meg. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

            

Napirend 19. pontja 
Javaslat lakótelek visszavásárlására 

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

146/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sándor Zoltán és felesége Sándorné Balogh 
Tünde, Pusztaszabolcs, Vasút u. 24. sz. alatti lakosok kérelmére, a tulajdonukban lévő pusztaszabolcsi 
1609. hrsz-ú, 1265 m2 beépítetlen lakótelket 442.750,- Ft vételárért – a költségvetésben rendelkezésre álló 
forrás függvényében – visszavásárolja.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy amennyiben a költségvetési forrás a rendelkezésre áll, 
a telek visszavásárlásáról készítsen ismét előterjesztést. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2012. június 30.  

            

Napirend 20. pontja 
A könyvtárhasználati szabályzat elfogadása 

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

147/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartói jogkörében eljárva a pusztaszabolcsi 
Könyvtár és Művelődési Ház (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 12.) könyvtárának könyvtárhasználati 
szabályzatát a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. tv. 68. § (1) bekezdés a) pontja alapján az alábbiak szerint határozza meg: 
1. A könyvtárhasználati szabályzat a városi könyvtár szolgáltatásait igénybe vevő könyvtárhasználókra 

vonatkozik. 
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2. A könyvtárhasználót az 1997. évi CXL. tv. 56. § (2) bekezdése alapján ingyenesen illetik meg a 

következő alapszolgáltatások: 
- a könyvtárlátogatás 
- a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata  
- állományfeltáró eszközök használata, 
- információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól. 

3. Könyvtári dokumentumok kölcsönzése csak beiratkozás útján lehetséges. 
4. A könyvtárhasználónak a könyvtárba történő beiratkozáskor a következő személyes adatokat kell 

közölnie és igazolnia: a beiratkozó neve, anyja neve, születési helye, ideje, lakcíme és személyi 
igazolvány (külföldieknél személyazonosító okmány) száma. A személyi adatokban bekövetkezett 
változást a könyvtárhasználó köteles bejelenteni. 

5. A beiratkozáskor beiratkozási díjat kell fizetni, amely díj egy évre szól, a beiratkozás napjától 
számítva: - 16-69 évesek beiratkozási díja : 1.000,- Ft 

- nyugdíjasok beiratkozási díja: 500,- Ft 
- pedagógusok beiratkozási díja: 500,- Ft 
- érvényes diákigazolvánnyal rendelkező 16 év feletti középiskolai, főiskolai és egyetemi 

nappali tagozatos hallgatók beiratkozási díja: 500,- Ft 
Mentesülnek a díjfizetés alól a 16 éven aluliak és a 70 éven felüliek. 

6. A könyvtári anyagok kölcsönzése az erre a célra kijelölt helyiségben történik. A kölcsönzési idő : 4 
hét. 
Nem kölcsönözhetők az olvasótermi kézikönyvek. 
A könyvtárhasználó a kölcsönzött könyvtári könyvet a meghatározott időn belül köteles olyan 
állapotban visszavinni, amilyen állapotban azt a könyvtártól kapta. A kölcsönzési idő túllépése esetén 
késedelmi díjat kell fizetni az alábbiak szerint: 5,- Ft/db/nap. 
A könyvtárhasználók által elveszített, vagy megrongálódott könyvtári anyagok térítési díjtétele: az új 
példány értéke + 500,- Ft. 

7. A könyvtárban az Internet használata ingyenes, de a számítógépek használatára vonatkozó 
szabályzatot be kell tartani. 

8. A könyvtárhasználati szabályzat visszavonásig érvényes. 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 

            
Napirend 21. pontja 

Díszpolgár temetése 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

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

148/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy dr. Kovácsai Sándor díszpolgárt 
saját halottjának tekinti, 197.714,- Ft temetési költségét az önkormányzat 2012. évi költségvetéséből az 
általános tartalék terhére kifizeti.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a költségvetési rendeletmódosítás beterjesztésére. 

Felelős: Czompó István polgármester  
Határidő: azonnal 

            
Napirend 22. pontja 

Polgármester szabadsága 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

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

149/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja 
Czompó István polgármester 2012. március 1-jei, 2012. március 20-i, 2012. március 28-i 1-1 nap 
szabadságát, illetve 2012. április 4-6-ig 3 nap szabadságot engedélyez. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 23. pontja 

Javaslat bérleti jogviszony létesítésére 
Előterjesztő: Czompó István polgármester 

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

150/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő 
Pusztaszabolcs, Béke utca 72. szám alatti lakóházas ingatlanra vonatkozóan bérleti jogviszonyt létesít - a 
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság bérlőkijelölése alapján – Horváth Gergely József és Haris Péter 
próbaidős rendőr őrmesterekkel. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérlőkijelölés alapján a mellékelt bérleti 
szerződést a kijelölt bérlőkkel kösse meg. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2012. április 15. 

            

Napirend 24. pontja 
Méhnyakrák elleni védőoltás 

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

151/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a méhnyakrák elleni védőoltás 
lebonyolítását a 2012. évben 12 éves leánygyermekek számára. Az Önkormányzat a védőoltást árajánlata 
alapján MSD Kft-től legfeljebb 31 fő részére megrendeli a mellékelt szerződés alapján.  
A Képviselő-testület a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (IV. 1.) 
önkormányzati rendelet 67. § pontja szerint hozzájárul az 1 millió forint feletti kötelezettségvállaláshoz és 
felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 
Felkéri a polgármestert a 2012. évi költségvetési rendelet módosításának beterjesztésére. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2012. április 30. 

            

Napirend 25. pontja 
A Magyar Szkander Szövetség kérelme rendezvény támogatásához 

Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

152/2012. (III. 29.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Szkander Szövetség Európa 
Bajnokságon való részvételét abban az esetben támogatja 50.000,- Ft-tal az általános tartalékból, 
amennyiben a Szövetség benyújtja az önkormányzatnak a Társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) Kt. számú rendeletének 3. §-a szerinti támogatásra vonatkozó 
pályázatát. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására és az önkormányzat 2012. 
évi költségvetési rendelete módosításának beterjesztésére. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

            
 
A Képviselő-testület az alábbi határozatot zárt ülésen hozta: 
153/2012. (III. 29.) 


