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Jegyzőkönyv 
 

Készült Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2013. május 9-én 16.00 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, Szajkó János, 

Tüke László – képviselők 

Meghívottak: Vezér Ákos jegyző 
 Somogyi Balázs Perkáta Nagyközség Polgármestere, az Adonyi Többcélú 

Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának Elnöke 
 Bartókné Piller Magdolna Pusztaszabolcs Városi Óvoda vezetője 
 Adorjánné Bozsódi Irén Adonyi Kistérségi Szociális Központ pusztaszabolcsi 

családgondozója 
 Szotyori-Nagy Istvánné aljegyző 
 Wasserné Ősi Márta Polgármesteri Hivatal gazdasági 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 
7 fő megjelent. Elmondta, hogy Paál Huba képviselő jelezte távolmaradását. 
Köszöntötte a vendégként meghívott Somogyi Balázst, Perkáta Nagyközség Polgármesterét, az Adonyi 
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának Elnökét, Bartókné Piller Magdolnát, a Pusztaszabolcs 
Városi Óvoda vezetőjét, valamint Wasserné Ősi Mártát, a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetőjét. 
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Szőke Erzsébet és Tüke László képviselőket. 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

259/2013. (V. 9.) 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 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

260/2013. (V. 9.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg: 
Napirend 1. pontja:  

Önkormányzati társulás létrehozása szociális és gyermekvédelmi területen 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 2. pontja:  
Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
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Napirend 3. pontja:  
Társulási intézményalapítás és vezető kinevezés véleményezése 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 4. pontja:  

Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 5. pontja:  
Megyei oktatási, működtetési és fejlesztési terv véleményezése 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

Önkormányzati társulás létrehozása szociális és gyermekvédelmi területen 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
Csányi Kálmán: Elmondta, tegnap délután 15.53 órakor érkeztek meg a dokumentumok. Az 
előterjesztésben azért szerepel 1/A., 1/B., illetve 3/A. és 3/B. javaslat, mert ezek alternatívák. 
A legutóbbi testületi ülésen arról beszélt, a kistérségi tanács tagjai úgy döntöttek, hogy a kistérségi 
társulást megszüntetik június 30-ával és ezzel összefüggésben megszüntetik a szociális intézmény 
szervezetét is. Somogyi Balázzsal, Perkáta Polgármesterével és Vezér Ákos jegyzővel együtt felkeresték 
Szekerczés Anna ügyvédet, aki azt javasolta, hogy a kistérségi társulást és a szociális és gyermekjóléti 
alapellátási feladatokhoz kapcsolódó intézményt ne szüntessék meg június 30-ával, hanem csak augusztus 
31-ével, mert különben nincs reális esély arra, hogy a működési engedélyeket be lehessen szerezni július 
1-jéig és így nagy valószínűséggel normatíváktól esne el mindegyik képviselő-testület. Somogyi Balázs 
kistérségi társulási elnök úgy informálta, hogy a holnap reggeli kistérségi társulási ülésen azt a javaslatot 
teszi, miszerint augusztus 31-ig hosszabbítsák meg a szociális intézményi társulást. Legyen egy önkéntes 
társulás és a jelenlegi intézményi társulást hosszabbítsák meg augusztus 31-ig. Ezt azzal indokolta, hogy a 
normatívákat továbbra is lehetne igényelni augusztus 31-ig és van idő arra, hogy az átalakulások 
megtörténjenek. Akkor tudják az átalakulásokat megtenni, ha valamennyi településen megnyugtató 
módon rendeződik a szociális feladatok ellátása. Ha valamelyik településen hiányzik ezeknek a 
feladatoknak az ellátásához szükséges feltétel, akkor lehetséges, hogy az egész megtorpedózódik, tehát 
ennek megfelelően nem lehet megvalósítani. Ezért készült az 1/A. határozati javaslat is. A többi 
határozati javaslat arra a helyzetre készült, ha a holnapi társulási ülésen mégse döntenének úgy, hogy 
meghosszabbítják augusztus 31-ig, akkor ne kelljen időt vesztegetni azzal, hogy rendkívüli testületi ülést 
hívjanak össze jövő héten is. Azt gondolták, ha mégis összejönne ez az augusztus 31-i dolog, akkor majd 
a május végi rendes testületi ülésen változtatnak a dátumon. Elvileg két különböző dologról döntenek, de 
mégis átfedések vannak. Ha holnap, vagy 1-1,5 héten belül kiderül, hogy melyik variációt kell 
megvalósítani, akkor tudják május végén a dolgokat megfelelően rendbe rakni és nem kell újabb 
rendkívüli ülést összehívni, el tudnak indulni bármelyik irányba. 
 
(Kátai György képviselő 16.06 órakor megérkezett, a létszám 8 fő.) 
 
Somogyi Balázs, Perkáta Nagyközség Polgármestere, Adonyi Többcélú Kistérségi Társulási Elnöke: 
Holnap rendkívüli ülést tart a kistérségi társulási tanács ugyanahhoz az anyaghoz kapcsolódóan, amit 
most itt a képviselők is látnak. Dr. Szekerczés Anna - aki a többcélú kistérségi társulási megszületésében 
is és most is szakértőként vesz részt - kockázatosnak tartja a június 30-i megszüntetést, amelyről 
legutóbbi ülésén döntött a társulási tanács. Éppen Csányi Kálmán polgármester volt az, aki javasolta 
ennek az időpontban kitolását egy távolabbi időpontra. Ketten szavaztak arra, hogy ne szűnjön meg június 
30-ával, hanem egy másik időpontban történjen meg, éppen azért a két pontért, ami az anyagban szerepel. 
Több érvet is felsorol az ügyvédnő, de leginkább a költségvetési törvény különböző passzusait tartja 
aggályosnak, amelyben a megszüntetésre vonatkozóan esetleg normatíva visszafizetési kötelezettsége 
lehet az önkormányzatoknak. Ez a visszafizetési kötelezettség várhatóan akkor történik meg, amikor év 
végén, vagy jövő év elején ezt az évet ellenőrizni fogják és a működési engedéllyel nem rendelkező 
településeknek a jogosulatlan normatíva felhasználását fogják visszavonni. Ez várhatóan jövő év első 
negyedévében realizálódna, de a veszélye fennáll. A másik olyan pont, ami esetleg kockázatos - és ebben 



 4 

konzultált a polgármesterrel is azon javaslat kapcsán, amelyet a képviselők is ismernek -, hogy egy 
intézmény társulást hozna létre a két település, illetve azzal a két településsel, akik gesztor szerepet látnak 
el – Besnyő önállóan szeretné ellátni, illetve a mostani kistérségből négy település pedig Adony 
gesztorságával egy szociális társulást hoz, vagy hozott létre –, velük konzultált, hogy a működési 
engedély beszerzését hogyan látják, hiszen a Kormányhivatalon kívül egy országos intézmény 
megkeresése, illetve szakvéleménye is szükséges ahhoz, hogy ez az intézmény – természetesen sok más 
akkreditációs feltétel mellett – megszülethessen, akár önállóan látja el a település, akár pedig többen 
közösen. Ebben annyi aggálya van az ügyvédnőnek, hogy szerinte a következő kb. 50 nap erre nem lesz 
elegendő. Egyedül Besnyő Önkormányzata készült el a szakmai programjával és ezt engedélyeztetésre 
beadta, tehát a működési engedély kérelmet már megkérte, de nekik is aggályos, hogy megtörténik. Még 
több érvet is felhoz az ügyvédnő, de talán ezért is lenne szerencsés, hogy augusztus 31-ig tolnák ki ezt a 
határidőt, tehát ha abban a kérdésben hozna egy új döntést a társulási tanács a holnapi napon, hogy nem 
június 30-ával, hanem augusztus 31-ével szűnne meg az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás. Emellett 
két pályázat is van, ami nehezíti a dolgot: az egyik a szociális intézmény telephely felújítása, ami nem 
vonatkozik Pusztaszabolcsra, viszont a közös fenntartású kistérségi busz, ami az uszodába szállítja a 
gyermekeket, annak a helyzetnek a rendezése is szükséges. Leginkább a szociális intézményi feladatok 
ellátása aggasztja, ezért is javasolta Besnyő és Adony polgármesterének, hogy ezen a kérdésen 
gondolkodjanak el és valószínűleg ők is támogatni fogják a javaslatot. Az iváncsai, a kulcsi és a 
szabadegyházi polgármesterekkel nem konzultált, velük az adonyi polgármester beszélt, illetve 
Beloiannisz Község Polgármestere azt mondta, ha ez számukra nem jelent költségnövekedést, akkor a 
többi település útjába nem állnak, hiszen a szociális intézményben ők nem vesznek részt. 
 
Csányi Kálmán: Ha úgy döntenek, akkor felhatalmazást kap arra, hogy augusztus 31-ig ezt az önkéntes 
társulást létrehozzák. 
 
Somogyi Balázs, Perkáta Nagyközség Polgármestere, Adonyi Többcélú Kistérségi Társulási Elnöke: Ez 
az előterjesztés a jelenlegi társulás későbbi megszüntetésére vonatkozik. 
 
Csányi Kálmán: Megjegyezte, hogy ezt jogilag másképp látják. 
 
Vezér Ákos: A polgármester azért használta az önkéntes szót, mert a törvény szerint június 30-ig felül 
kell vizsgálni a társulási megállapodásokat és azok alapján működhetnek tovább. Ennek a 
kötelezettségnek eleget kell tenni. Úgy gondolja, hogy a kistérség ennek még nem tett eleget. Javasolta 
Somogyi Balázs társulási elnöknek, konzultáljon Csányi Kálmán polgármesterrel, mert a legutóbbi 
jegyzőkönyv mintha úgy készült volna, hogy a XII. számú módosítást elfogadta a kistérség, ami pedig 
egy zavaros felülvizsgálatszerűség volt. Ebben az ügyben nem látnak tisztán. A társulási jegyzőkönyvbe 
ez került be, ami problémás. Most kellene egy olyan szerződés, amely arról szól, hogy felülvizsgálták és 
önkéntes társulásként fog tovább működni augusztus 31-ig. Hiszen nem kistérségi társulásként – ez a 
törvény szerint megszűnt január 1-jével -, hanem önkéntes társulásként működhet tovább június 30-a 
után. 
 
Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta az 1/A. határozati javaslatot. 
 

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

261/2013. (V. 9.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Adonyi Többcélú Kistérségi 
Társulást 2013. július 1-jét követően 2013. augusztus 31-ig önkéntes társulás formájában fenn kívánja 
tartani és így ez az önkéntes társulás tartja fenn 2013. augusztus 31-ig a térség településeinek szociális 
intézményeit. 
A társulás székhelye szerinti Polgármesteri Hivatal látja el a társulás és az intézmény munkaszervezeti és 
könyvelési feladatait. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy ezt a véleményt képviselje. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Csányi Kálmán: Elmondta, az 1/B határozati javaslat arról szól, amennyiben holnap a kistérségi társulás 
az augusztus 31-i dátumot nem fogadja el, akkor mit kell tenni. A határozati javaslathoz csatolva 
olvasható a társulási megállapodás. Ez az előterjesztés arról szól, hogy július 1-jével jön létre a két 
település közötti önkéntes társulás. A határozati javaslat elfogadása után módosítani kell a Polgármesteri 
Hivatal alapító okiratát, hiszen Pusztaszabolcs lenne a gesztor intézmény. Továbbá véleményezik az új 
intézmény létrehozását, valamint előzetesen egyetértenek a vezető megbízásával. A vezető személyével 
kapcsolatosan megjegyezte, a határozati javaslat felelősei között olvasható. 
Szavazásra bocsátotta az 1/B. határozati javaslatot. 
 

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

262/2013. (V. 9.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Pusztaszabolcs – Perkáta 
Szociális Önkormányzati Társulás létrehozására és működtetésére vonatkozó Megállapodás megkötésére 
és a kapcsolódó döntések meghozatalára vonatkozó előterjesztést, melyben foglaltakkal egyetértve az 
alábbi döntéseket hozza: 

I. 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény - Mötv. - 87. §-ában biztosított jogával élve a szociális ellátásról és 
szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény. 57. § (1) bekezdés c), d), e), j) és 62. § - 64. §, valamint 
65/F. §-aiban nevesített kötelező alapszolgáltatási feladatok – étkeztetés, házi segítségnyújtás, 
családsegítés, valamint idősek nappali ellátása - és a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (2) bekezdés a) pontja, 39. § - 40. §-a szerinti gyermekjóléti 
szolgáltatási feladatok közös ellátására Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő--testületével 
határozatlan időtartamra Társulási Megállapodást köt.  

1. A Társulás az Mötv. 88.§-95.§-ai szerint működő jogi személyiségű Társulás. 
2. A Társulás neve: Pusztaszabolcs – Perkáta Szociális Önkormányzati Társulás 
3. A Társulás székhelye: 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. 
4. A Társulás kijelölt székhelyönkormányzata:  Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 
 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. sz. 

A Képviselő-testület az előterjesztés 1. számú mellékletét képező Társulási Megállapodásban foglaltakat 
jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

II. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága 
részére a Társulási Megállapodást küldje meg és kérje a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzését. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: döntést követő 8 nap 
 
 
Vezér Ákos: Kiegészítésül elmondta, ez az alternatíva a július 1-jei létrehozásról szól és ha holnap a 
kistérség elfogadja, hogy mégis augusztus 31-ig ki tudja tolni a kistérséget, illetve a szociális intézményt, 
akkor a rendes ülésen ezt felülvizsgálná az önkormányzat és ugyanezeket elfogadná szeptember 1-jei 
dátummal. 
 
 
Napirend 2. pontja:  

Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
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263/2013. (V. 9.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Pusztaszabolcsi Polgármesteri 
Hivatal Alapító Okiratának módosítására vonatkozó javaslatot, melynek alapján az alábbi döntést hozza: 

I. 

A Képviselő-testület a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát módosító okirat tartalmát 
az alábbiak szerint állapítja meg: 

PUSZTASZABOLCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 
ALAPÍTÓ OKIRATÁT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal Alapító 
Okiratát 2013. július 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 

1. Az Alapító Okirat bevezetőjében a „helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) 
bekezdése” mondatrésze hatályát veszti, helyébe a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdése” mondatrész lép.  

2. Az Alapító Okirat 3. pontja kiegészül az alábbi második bekezdéssel: 

„A Pusztaszabolcs – Perkáta Szociális Önkormányzati Társulás – melynek székhelye: 2490 
Pusztaszabolcs, Adonyi utca 42. sz. – „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 95. § (4) bekezdésében meghatározott munkaszervezeti feladatainak s a Társulás 
költségvetése végrehajtásával s gazdálkodásával kapcsolatos feladatainak ellátása.” 

3. Az Alapító Okirat kiegészül az alábbi 14. ponttal: 

„(14) A költségvetési szerv – munkamegosztási megállapodás alapján – ellátja a Pusztaszabolcs – 
Perkáta Szociális Önkormányzati Társulás által fenntartott: 

 Pusztaszabolcs – Perkáta Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi 
u. 42.) pénzügyi-gazdálkodási feladatait.” 

II. 

A Képviselő-testület a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát az I. pont szerinti 
módosítással az l. számú mellékletben foglalt tartalommal egységes szerkezetbe foglalja és felhatalmazza 
a polgármestert annak aláírására. 

III. 

1. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal Alapító 
Okiratának módosítását, továbbá a Polgármesteri Hivatal egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratát a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága – 8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5. - 
részére a változások átvezetése érdekében – a Pusztaszabolcs - Perkáta Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmény Alapító Okirata benyújtásával együtt - 8 napon belül küldje meg és kérje a törzskönyvi 
adatokban a módosítások bejegyzését. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: döntést követő 8 nap. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal Alapító 
Okiratának az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény rendelkezései szerinti közzétételéről gondoskodjon. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: 2013. június 30. 

 
Napirend 3. pontja:  

Társulási intézményalapítás és vezető kinevezés véleményezése 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
Csányi Kálmán: Köszöntötte Adorjánné Bozsódi Irén családgondozót. Az előterjesztés szerint előzetesen 
véleményezik az alapító okiratát ennek az új intézménynek, amelyet majd a Pusztaszabolcs – Perkáta 
társulás fog létrehozni. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés 3/A. határozati javaslatát. 
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A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

264/2013. (V. 9.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Pusztaszabolcs – Perkáta 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Alapító Okirata tervezete előzetes véleményezésére vonatkozó 
előterjesztést. 

A Képviselő-testület a Pusztaszabolcs – Perkáta Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Alapító Okirata 
tervezetében foglaltakat megismerte, az abban foglaltakat a Pusztaszabolcs – Perkáta Szociális 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásában foglaltakkal összhangban állónak tartja. 

A Képviselőtestület felkéri a Társulás Társulási Tanácsát, hogy a Társulás törzskönyvi bejegyzését 
követően az Alapító Okirat elfogadása érdekében tartson ülést, annak elfogadását követően az Intézmény 
Alapító Okirata törzskönyvi bejegyzése és a működési engedélye megkérése érdekében intézkedjen.  

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: a Társulás törzskönyvi bejegyzését követő 5 munkanap. 
 

Csányi Kálmán: Ismertette a 3/B. határozati javaslatot, mely szerint a Képviselő-testület megismerte a 
vezető megbízásával összefüggő javaslatot és a vezető megbízásával előzetesen egyetért. Szavazásra 
bocsátotta a határozati javaslatot. 

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

265/2013. (V. 9.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a 2013. július 1-jével a 
Pusztaszabolcs – Perkáta Szociális Önkormányzati Társulás által létrehozandó 
Pusztaszabolcs – Perkáta Szociális és Gyermekjóléti Intézmény vezetői megbízásával összefüggő 
javaslatot és a vezető megbízásával egyetért. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Napirend 4. pontja:  

Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
 
Csányi Kálmán: Elmondta, az utóbbi években foglalkoztak ezzel a kérdéssel. Viszonylag rövid a határidő, 
ezért kifejezetten jól jött a rendkívüli ülés összehívása, hogy ezzel a kérdéssel tudjanak foglalkozni. 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 

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

266/2013. (V. 9.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a települési önkormányzatok 
részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2013. évben nyújtott támogatás igénylésének, döntési 
rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól 
szóló 30/2013. (IV. 30.) EMMI rendelet alapján, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
gyermekek közül - a Gyermekjóléti Szolgálat kiválasztása alapján - a 75 fő legrászorultabb gyermek nyári 
étkeztetését 54 napon keresztül vállalja, ingyenesen. 
Az ingyenes szociális nyári gyermekétkeztetés költsége 1.782.000,- Ft. Az önerő nélkül igényelhető 
támogatás a rendelet értelmében 1.782.000,- Ft, így az önkormányzat által a támogatás összegét 
megelőlegezni szükséges, mivel a támogatás folyósítása az elszámolást követően utólag történik. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 5. pontja:  

Megyei oktatási, működtetési és fejlesztési terv véleményezése 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
 
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy nagyon rövid a határidő. Tegnap átnézte ezt az anyagot, amely külön 
vizsgálja az óvodát, az általános iskolát, a gimnáziumot, illetve a szakoktatást. Mindenhol a jelenlegi 
állapot leírásáról van szó, illetve néhány helyen a születési arányszámok, a demográfiai mutatók 
figyelembevételével prognosztizálja, hogy milyen változások történhetnek az egyes intézmények 
esetében. Pusztaszabolcs esetében nem tesz semmiféle javaslatot fejlesztéssel, illetve megszüntetéssel 
kapcsolatban. A szakközépiskola tekintetében arról szól a dolog, hogy el kell készíteni a szakképzés 
fejlesztésére vonatkozó megyei javaslatot és az alapján lesz majd esetlegesen 2014/2015. tanévre belső 
struktúra átalakítása irányok és arányok módosításával kapcsolatban. Hozzátette, kettő nagy szakképző 
központ jön létre Fejér Megyében Székesfehérváron és Dunaújvárosban, amely utóbbihoz tartozik a 
Szabolcs Vezér Gimnázium és Szakközépiskola is. Majd ők fogják a belső képzési, beiskolázási 
arányokat pontosan meghatározni. A megyei fejlesztési terv erre részletesen nem utalt. Úgy tűnik, hogy 
mind az óvodáknál, mind az általános iskolánál, mind a gimnáziumnál egyfajta stabilitást lehet látni 
ezekben a megyei fejlesztési tervekben, ezért a terv megismerése után az egyetértési nyilatkozatot 
javasolta, hogy a Képviselő-testület megtegye. 
 
Kátai György: Megköszönte a tájékoztatót, mivel az anyagot nem látta. Úgy gondolja, ha nem veszik 
komolyan az önkormányzatot, akkor azért, ha komolyan veszik, akkor pedig azért nem tud, csak 
tartózkodni ez ügyben. Azzal együtt, hogy teljes mértékben elfogadja, mert a polgármester pedagógiával 
foglalkozott tehát, biztosan mérvadó amit elmondott, de úgy gondolja, ez van annyira komoly, ha pedig 
csak formalitás, akkor azért nem tud állást foglalni, ezért tartózkodni fog. 
 
Csányi Kálmán: A Kátai György képviselő által elmondottakhoz hozzáfűzte, hogy a terv olvasható a 
www.oktatas.hu honlapon 990 oldal terjedelemben. Az utolsó oldalak összesítő táblázatokat 
tartalmaznak, amelyek többé-kevésbé jól hasznosíthatók. Tudomásul kell venni, hogy igazából a 
statisztikai adatok újracsoportosításáról beszélhetnek, tehát nem sok újdonságot talált. Van egy-két finom 
módosítás, elcsúsztatás, amelyen lehetne vitatkozni, de nem látja értelmét. Az önkormányzatot nem érinti 
olyan kardinális kérdésként, mint ami a Fejér Megyei Hírlapban is olvasható volt, hogy Mezőkomárom 
esetében a gyerekeket utaztatni kell, vagy nem kell utaztatni, meg kell szüntetni a felsőtagozatot, vagy 
nem kell megszüntetni a felsőtagozatot. A terv Pusztaszabolcs számára egyfajta kiegyensúlyozottságot 
mutat. Az alapfokú művészeti oktatással kapcsolatban lesznek még gondok, majd valószínűleg téma lesz 
a rendes testületi ülésen, de a fejlesztési terv a Violin Művészeti Iskolával kapcsolatosan sem tesz 
semmiféle konkrét javaslatot. 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
267/2013. (V. 9.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 75. § (1) bekezdése alapján a Fejér megyei oktatási-nevelési feladatellátási, intézményhálózat-
működtetési és köznevelés-fejlesztési tervvel egyetért. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

http://www.oktatas.hu


 9 

 
 
16.25 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 

 


