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Jegyzőkönyv 

 
Készült Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2013. február 14-én 16.15 órakor 
a Polgármesteri Hivatal Üléstermében (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.) 

megtartott rendkívüli nyílt üléséről 
 
 
 

Jelen voltak: Csányi Kálmán polgármester 
 Szőke Erzsébet alpolgármester 
 Czöndör Mihály, Csiki Szilárd, Forgó Árpádné, Kátai György, Paál Huba, Szajkó János, 

Tüke László – képviselők 

Meghívottak: Vezér Ákos jegyző 
 Bartókné Piller Magdolna Pusztaszabolcs Városi Óvoda vezetője 
 Horváth Éva jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
Csányi Kálmán: Köszöntötte a megjelenteket. Ismertette a rendkívüli ülés összehívásának okát, az 
ülést megnyitotta. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a 9 megválasztott képviselőből 
9 fő megjelent. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Szőke Erzsébet és Tüke László képviselőket. 
 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
34/2013. (II. 14.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Szőke Erzsébet és Tüke László 
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
Csányi Kálmán: Ismertette napirend-tervezetét. Szavazásra bocsátotta a meghívóban szereplő 
napirend-tervezetet. 
 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
35/2013. (II. 14.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg: 

Napirend 1. pontja:  
„Manóvár Óvoda melegvíz szolgáltatásának biztosítása napkollektoros megoldással” 
tárgyú pályázat 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
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Napirend 2. pontja:  

„Zsiráf Óvoda melegvíz szolgáltatásának biztosítása napkollektoros megoldással” tárgyú 
pályázat 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 3. pontja:  

Állami adósságkonszolidáció az önkormányzatnál 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Zárt ülés: 
Napirend 4. pontja:  

Polgármester összeférhetetlenségi ügye 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
Napirend 1. pontja:  

„Manóvár Óvoda melegvíz szolgáltatásának biztosítása napkollektoros megoldással” 
tárgyú pályázat 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
 
 
Csányi Kálmán: Elmondta, ezért van szükség az előterjesztés mai tárgyalására, mert hétfőn nyitják 
meg a pályázatot, mely benyújtásához szükséges a Képviselő-testület határozata. Hozzátette, a Hivatal 
felújításával kapcsolatos pályázati lehetőséget tegnap lezárták, ennek következtében arról a pályázatról 
lemaradtak, mert nem születtek meg időben azok a döntések, amelyek a pályázat elkészítéséhez 
kellettek volna, ezért döntött úgy, hogy ezt a pályázatot mindenféleképpen tárgyalják meg rendkívüli 
ülésen, hogy legyen testületi határozat és ha kell, már hétfőn be tudják nyújtani. 
 
Paál Huba: Örömmel látta, hogy a KEOP pályázatokat is már bruttósítva lehet benyújtani, ami azt 
jelenti, hogy az Áfa elszámolást is elfogadja az unió. Ebben az energetikai pályázatban az 
előkészítéssel kapcsolatos díjak - amelyek nem kis összeget jelentenek - elszámolhatók. Az 
önkormányzatnak gyakorlatilag csak az önrész marad fizetnivalónak, ami nem kevés. Az viszont 
odafigyelést fog igényelni a lebonyolítás során, hogy a pályázat utófinanszírozásos. Ezért kell 
óvatosan bánni ezzel és lehetőleg előleget igényelni, majd tisztázni azt, hogy amikor eljutottak egy 
bizonyos készültségi állapothoz, az előleg elszámolása után kaphatnak-e további részt, vagy pedig 
meg kell finanszírozni. Ha meg kell finanszírozni, az komoly tételt jelent, hiszen a játszótér pályázat is 
jelentős összegű. Azt jelenti, hogy 70 millió forintos kiadással kell számolni, ha nem kaphatnak 
előleget és valamilyen ütemezés szerinti kifizetést. Igazolva látja azt, hogy nem véletlen volt az a 
költségvetés-tervezet módosító javaslat, mely szerint 15 millió forintot tervezzenek céltartalékként, 
hiszen így legalább ennek a 6 millió forintnak van fedezete, ami kezelhető és talán nem lesznek 
likviditási problémáik. Úgy érzi, ez egy pozitív dolog, másrészt pedig lehetőség van arra, hogy tudják 
kezelni az adott költségvetésen belül. Ez vonatkozik mindkét óvodának a pályázatára. 
 
Csányi Kálmán: Elmondta, a játszótér pályázat esetében 9 millió forint előleg igényt nyújtottak be és 
várhatóan meg is fogják kapni. Ezért annak a pályázatnak az esetében egy kicsit nyugodtabb a 
finanszírozás tekintetében. 
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Vezér Ákos: Véleménye szerint, likviditásilag talán nem fog gondot okozni egyik pályázat sem, mert 
ha a többi fejlesztési előirányzat nem lesz rögtön elköltve, akkor lesz annyi likviditási eszköz, ami 
lehetővé teszi ezeknek a beruházásoknak a megvalósítását. Hangsúlyozta, tudomása szerint a pályázati 
önrész biztosításához lehet hitelt felvenni: akár likvid hitelt, akár éven túli hitelt is, bár ez utóbbit tilos 
a költségvetésben tervezni. A pályázati céltartalékkal kapcsolatos, hogy a költségvetés tervezési 
fázisában vannak és előirányzatot nem tudtak beírni ezekre az önrészekre, pedig tudják, hogy most 
már a pályázat be lesz adva, tehát csak a fejlesztési céltartalék adhat erre fedezetet, ha nyer az 
önkormányzat a pályázaton. Kicsit bonyolítja a dolgot, hogy ez a fejlesztési céltartalék más 
feladatokat is lefed, például az uszoda 2010-es ki nem fizetett kártérítésével kapcsolatosan, de bízik 
benne, hogy ott valamit sikerül elérni; azt az összeget lehet tolni is ha mégis felmerülne, de ha nem, 
akkor mindenképpen lesz fedezet. 
 
Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
36/2013. (II. 14.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Környezetvédelmi és Energia Operatív 
Program KEOP-2012-4.10.0/A „Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal” tárgyú pályázati felhívására támogatási igényt nyújt be. A pályázatot a 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat tulajdonában álló „Manóvár Óvoda épületének melegvíz 
szolgáltatásnak napkollektoros megoldással történő biztosítása” tárgyában nyújtja be. A pályázat 
megvalósítási helye: Pusztaszabolcs Városi Óvoda, Manóvár Óvoda telephely – 2490 Pusztaszabolcs, 
Velencei út 65., (448 hrsz.).  
A tervezett beruházás teljes beruházási költsége bruttó 23.700.994,-Ft. A tervezett beruházásnak a 
támogatás szempontjából elszámolható bekerülési költsége bruttó 23.700.994,- Ft. Az igényelhető 
támogatás az összes elszámolható költség 85 %-a, azaz bruttó 20.145.845,- Ft, így az önkormányzat 
által biztosítandó önerő összege 3.555.149,- Ft. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a 
KEOP forrásból elnyert támogatás esetén az önrész összegét az önkormányzat költségvetésében 
elkülöníti. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2013. évi költségvetési tervezéskor vegye 
figyelembe a pályázati támogatás összegét, mivel a pályázat utófinanszírozású. Továbbá felkéri a 
polgármestert gondoskodjon a pályázat benyújtásáról. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
Napirend 2. pontja:  

„Zsiráf Óvoda melegvíz szolgáltatásának biztosítása napkollektoros megoldással” tárgyú 
pályázat 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
 
Csányi Kálmán: Elmondta, megerősítették számára, ha megvalósul a beruházás, akkor a 15 %-os 
önrész három éven belül meg fog térülni. 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
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A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
37/2013. (II. 14.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Környezetvédelmi és Energia Operatív 
Program KEOP-2012-4.10.0/A „Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal” tárgyú pályázati felhívására támogatási igényt nyújt be. A pályázatot a 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat tulajdonában álló „Zsiráf Óvoda épületének melegvíz 
szolgáltatásnak napkollektoros megoldással történő biztosítása” tárgyában nyújtja be. A pályázat 
megvalósítási helye: Pusztaszabolcs Városi Óvoda, Zsiráf Óvoda telephely – 2490 Pusztaszabolcs, 
Deák Ferenc u. 21/1., (1076/1 hrsz.). 
A tervezett beruházás teljes beruházási költsége bruttó 22.644.100,- Ft. A tervezett beruházásnak a 
támogatás szempontjából elszámolható bekerülési költsége bruttó 22.644.100,- Ft. Az igényelhető 
támogatás az összes elszámolható költség 85 %-a, azaz bruttó 19.247.485,- Ft, így az önkormányzat 
által biztosítandó önerő összege 3.396.615,- Ft. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a 
KEOP forrásból elnyert támogatás esetén az önrész összegét az önkormányzat költségvetésében 
elkülöníti. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2013. évi költségvetési tervezéskor vegye 
figyelembe a pályázati támogatás összegét, mivel a pályázat utófinanszírozású. Továbbá felkéri a 
polgármestert gondoskodjon a pályázat benyújtásáról. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Napirend 3. pontja:  

Állami adósságkonszolidáció az önkormányzatnál 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
 
Csányi Kálmán: Elmondta, a legutóbbi képviselő-testületi ülésen jelezte, hogy várhatóan lesz egy 
rendkívüli testületi ülés és annak egy ilyen napirendi pontja. Bízott abban, hogy esetlegesen újabb 
információkat kapnak ezzel kapcsolatban, de nem így történt és várhatóan az elkövetkezendő 
10 napban sem fognak kapni. Kedden a kormánymegbízott úr jelezte telefonon, hogy a 60 %-os 
beállítás megmaradt. Ez már egy végleges döntés, nem lehet rajta változtatni. Ennek hatására a jegyző 
megjegyezte, hogy ezzel kapcsolatban jó lenne egy papír alapú dokumentumot is kapni. Attól fél, 
hogy a február 28-i testületi ülés 16.15 órakor kezdődik és lehet, hogy már 16 órakor lezárják azt az 
ablakot, amiben be lehet jelentkezni. Úgy érzi, újabb információkat nem fognak kapni, ezért hozta erre 
az ülésre ezt a határozati javaslatot. 
 
Paál Huba: Sokat vitatkoztak azon, hogy érdemes-e, vagy nem, de az előző döntések és a költségvetés-
tervezet ismeretében azt ajánlatta a képviselőknek, vegyék igénybe ennek a lehetőségét. Ha ebből pénz 
nem is lesz, de legalább egy költségvetési kiadás mérséklődni fog ezzel az összeggel. A számítások 
szerint kb. 25 millió forintos kiadástól szabadulnak meg a banki hiteltörlesztésben. Mindenképpen azt 
ajánlja, úgy foglaljanak állást, hogy részt vesznek az adósságkonszolidációban. 
 
Kátai György: Megkérdezte, aki részt vesz ebben a konszolidációban, annak később nem lesz 
joghátránya a mai információk szerint, illetve aki nem vesz részt, azt pedig nem fogják jutalmazni a 
későbbiekben? Valóban annak tudatában döntenek, hogy jelen információik szerint semmi 
joghátrányuk nem lesz, amennyiben részt vesznek a konszolidációban, illetve, hogy nem fogják 
jutalmazni azokat az önkormányzatokat, amelyek ezt nem veszik igénybe. Javasolta, vegyenek részt a 
konszolidációban. 
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Csányi Kálmán: Információi szerint nem lesz joghátránya, illetve ami esetleg jutalomként felmerülhet, 
annak a formájáról, mértékéről és módjáról még nem tud. Ehhez nem kaptak újabb információkat. Már 
többeknek elmondta azt az érvet, ha az uniós költségvetésnek a második, harmadik évében lennének, 
akkor a következő négy évben kitalálnának olyan programokat, amelyek előbb utóbb az 
önkormányzatnak is jók lennének. Mivel az uniós költségvetés utolsó másfél évében vannak, ezért 
nem biztos abban, hogy pont a szájízüknek megfelelő jutalmat kaphatnának. Ezért inkább úgy 
gondolja, ha ez évben a 17 millió forintos adósságszolgálatból 10 millióval kevesebbet kell fizetni, az 
már jó lenne. Valószínű, hogy a jövő évre is hasonló konstrukciók vannak és 2015-re is valamilyen 
hasonló arányok alakulnak ki. Ezt a kicsit kellene inkább megbecsülni és eszerint szavazzák meg 
határozati javaslatot. Kijelentette, hogy meg fogja szavazni a határozati javaslatot. 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
 
38/2013. (II. 14.) Kt. számú határozat 
 
 
1. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2013. évi központi 

költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 72-75. §-
aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a költségvetési törvényben írt feltételekkel az 
adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni. 

2. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel vagy egyéb 
számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódik, vagy annak fedezetére, 
teljesítésének biztosításául szolgál. 

3. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az önkormányzatot terhelő, az 
adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról. 

4. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert, hogy: 
a) megtegye a költségvetési törvény 72-75. §-ai szerinti nyilatkozatokat és intézkedéseket; 
b)  az átvállalással érintett adósság részét képező, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat a 

költségvetési törvény 72. § (6) bekezdésére figyelemmel - az adott értékpapírban foglalt 
pénzügyi kötelezettségek tekintetében azonos feltételekkel - kölcsönjogviszonnyá alakítsa át; 

c) a költségvetési törvény 74. § (5) és (6) bekezdése szerinti megállapodásokat kösse meg.  
5. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos 

intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet. 
 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
 
Határidő: 2013. június 28. 
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A Képviselő-testület ülése 16.31 órakor – a 4. napirendi pont tárgyalásának idejére – zárt üléssel 
folytatódott. 
 
16.43 órakor Csányi Kálmán polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

Csányi Kálmán 
polgármester 

 
 
 
 
 

Vezér Ákos 
jegyző 

Szőke Erzsébet Tüke László 
jegyzőkönyv-hitelesítők 

 


