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Jegyzőkönyv 
 

Készült Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2013. szeptember 11-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, Szajkó János, 

Tüke László – képviselők 

Meghívottak: Vezér Ákos jegyző 
 Végh Kornél A Nyelvi Kultúra Fejlesztéséért Alapítvány kuratóriumi elnöke 
 Nagy Tímea Szabolcs Vezér Gimnázium 50 éves jubileumi évfordulója 

ünnepségének főszervezője 
 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. Jegyzőkönyv-
hitelesítőnek javasolta Csiki Szilárd és Forgó Árpádné képviselőket. 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
557/2013. (IX. 11.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Csiki Szilárd és Forgó Árpádné 
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Csányi Kálmán: Ismertette napirend-tervezetét. Elmondta, eredetileg három napirendi pontot 
terveztek, de a 3. napirendi ponthoz a tervező nem készítette el a szükséges dokumentumokat, amely 
alapján dönteni tudott volt a Képviselő-testület. Elképzelhetőnek tartja – egyeztetve majd az Oktatási 
Bizottság, illetve a Szociális Bizottság elnökeivel -, hogy későbbi időpontban kezdődjenek a bizottsági 
ülések, mert ha az anyag a hét folyamán megérkezik és pénteken a bizottsági meghívókkal együtt ki 
tudják küldeni, akkor azt esetleg kedden – a bizottsági ülések előtt - rendkívüli testületi ülésen meg 
tudnák beszélni. 
Szavazásra bocsátotta javaslatát, mely szerint a mai ülésen a meghívóban szereplő napirend-tervezet 
1. és 2. napirendi pontját tárgyalják. 
 
 
(Szőke Erzsébet alpolgármester 16.17 órakor megérkezett, a létszám 8 fő.) 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
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558/2013. (IX. 11.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg: 
 
Napirend 1. pontja:  

Szociális alapellátási és gyermekjóléti szolgáltatási ellátásra vonatkozó megállapodás 
megszüntetése 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 2. pontja:  

A Nyelvi Kultúra Fejlesztéséért Alapítvány pályázata a Szabolcs Vezér Gimnázium 
jubileumi ünnepségének megszervezésére 

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

Szociális alapellátási és gyermekjóléti szolgáltatási ellátásra vonatkozó megállapodás 
megszüntetése 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
 
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy a témáról már sokszor, sokféleképpen beszéltek. Ma volt kistérségi 
társulási tanácsi ülés, amelyen az előterjesztésben leírtakról volt szó. Hozzátette, ezzel kapcsolatban 
lesznek még problémák, amelyekről majd a soros képviselő-testületi ülésen beszélni kell, de egyelőre 
jó lenne, ha ezt a határozatot kimondanák, így a szükséges intézkedéseket meg tudják tenni. A 
működési engedéllyel kapcsolatban szeptember 5-én úgy tájékoztatták, hogy megfelelő, minden 
rendben lenne. A többi település működési engedélyéről nem hallott semmit, azonban mindenki abban 
gondolkodik, hogy október 1-jével el tudják indítani az intézményeket. 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
559/2013. (IX. 11.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szociális alapellátási és 
gyermekjóléti szolgáltatás ellátására vonatkozó Megállapodások megszüntetéséről szóló javaslatot. A 
2009. január 1-i hatállyal létrejött Megállapodás 2013. szeptember 30. nappal közös megegyezéssel 
történő megszüntetés vonatkozásában elfogadja a Megállapodást az „étkeztetés, házi segítségnyújtás, 
családsegítés, idősek nappali ellátása, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális szolgáltatásokhoz 
való hozzáférés, gyermekjóléti szolgáltatás ellátására létrejött Megállapodás megszüntetéséről” az 
előterjesztés melléklete szerint. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 
elnökét a határozat megküldésével értesítse. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 2. pontja:  
A Nyelvi Kultúra Fejlesztéséért Alapítvány pályázata a Szabolcs Vezér Gimnázium 
jubileumi ünnepségének megszervezésére 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
Csányi Kálmán: Köszöntötte Végh Kornélt, A Nyelvi Kultúra Fejlesztéséért Alapítvány 
kuratóriumának elnökét és Nagy Tímeát, a rendezvény főszervezőjét. Elmondta, kifutottak az időből, 
ennek megfelelően kértek segítséget az önkormányzattól, hogy ezt a problémát megoldják, mert a 
korábbi ígérvények nem úgy alakultak, ahogy szerették volna. 
 
Tüke László: Elmondta, támogatja a határozati javaslatot, de a későbbi félreértések elkerülése 
érdekében felhívta a figyelmet, hogy a határozati javaslatban gépelési hiba van, mert 15 ezer forintot 
írtak, de az előterjesztés szöveges részében 150 ezer forintot javasolt a polgármester. 
 
Csányi Kálmán: Megköszönte az észrevételt és egyetértett vele. 
 
Kátai György: Emlékeztette a képviselőket, amikor megszavazták a testvértelepülés vonatkozásában a 
magyar nyelv ápolásáról szóló javaslatot és egy díjat hoztak létre, akkor abban is megegyeztek, hogy 
ezt ki fogják terjeszteni Pusztaszabolcsra is. Úgy gondolja, hogy ez a téma most nem az, de ettől 
függetlenül nagyon örül a kezdeményezésnek és támogatta. 
 
Csányi Kálmán: Kátai György képviselő felvetésére válaszolva elmondta, szerinte a díjról a 2014. évi 
költségvetés tárgyalásakor kellene határozni és vagy valamelyik bizottságnak, vagy a polgármesternek 
kiadni, hogy dolgozza ki a feltételeket. Hozzátette, hasonlóképpen az Arany László emlékdíjhoz, a 
tantestületnek, vagy tantestületeknek kellene javaslatot tenni a díjazott személyére. 
 
Végh Kornél, A Nyelvi Kultúra Fejlesztéséért Alapítvány kuratóriumának elnöke: Kiegészítette 
pályázatukat azzal, hogy az alapítvány 1996-os megalakulása óta egyetlen egy alkalommal nem kért 
az önkormányzattól semmilyen formában támogatást. Most sem akartak ehhez folyamodni, ugyanis az 
alapítvány, amit előzetesen vállalt ennek a rendezvénysorozatnak a kapcsán, azt a saját forrásaiból 
maradéktalanul megoldotta. Azért folyamodtak mégis ehhez, mert a fenntartó a korábbi ígéretével 
ellentétben csak egy nagyon minimális összeget adott ennek a rendezvénysorozatnak a 
megrendezésére, ezért a Képviselő-testületet arra kérték, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó 
helyett támogassa ennek a rendezvénysorozatnak a megtartását. 
 
Csányi Kálmán: Véleménye szerint Pusztaszabolcson működő szervezetről van szó és annak a 
jubileumát illő ilyen módon az önkormányzatnak is támogatni. 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
560/2013. (IX. 11.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete A Nyelvi Kultúra Fejlesztéséért Alapítványt 
„a Szabolcs Vezér Gimnázium 50 éves jubileumi évfordulójának szervezése, emléktábla avatása” 
megrendezésének támogatása címen az önkormányzat a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése értelmében 
150.000,- Ft-tal az általános tartalék terhére támogatja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet 
módosításának beterjesztésére. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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16.25 órakor Csányi Kálmán polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

Csányi Kálmán 
polgármester 

 
 
 
 
 

Vezér Ákos 
jegyző 

Csiki Szilárd Forgó Árpádné 
jegyzőkönyv-hitelesítők 

 


