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Jegyzőkönyv 

 
Készült Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. augusztus 28-án 16.55 órakor 
a Polgármesteri Hivatal Üléstermében (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.) 

megtartott 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 
 Wasserné Ősi Márta Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője 
 Bartókné Piller Magdolna Pusztaszabolcs Városi Óvoda vezetője 
 Adorjánné Bozsódi Irén Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 

vezetője 
 Dr. Ruzicska Renáta Dunaújvárosi Járási Hivatal hivatalvezető-helyettese 
 Orosz Csaba tűzoltó alezredes, a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokság parancsnoka 
 Végh Ferenc tűzoltó alezredes, az FMKI Dunaújvárosi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltség-vezetője 
 Udvardy Balázs FOG-ÁSZ Bt. cégvezetője 
 Vörösné Weiner Katalin önkormányzati ügyfélreferens DRV Zrt. 
 Török Péter DRV Zrt. műszaki csoport munkatársa 
 Hajdu Lajos DRV Zrt. munkatársa 
 Tóthné Engert Melinda védőnő, önkormányzati lakás bérlője 
 Klein Teréz Éva Helyi Választási Bizottság tag-jelölt 
 Kőkuti Lászlóné Helyi Választási Bizottság tag-jelölt 
 Molnár Sándor Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő 

Alapítvány kuratóriumának elnöke 
 Márki Éva Julianna belső ellenőr 
 Kiss Kornélia közművelődés-szervező 
 Horváth Éva jegyzőkönyvvezető 
 
 

Csányi Kálmán: Köszöntötte a megjelenteket, az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, mivel a 9 fő megválasztott képviselőből 9 fő megjelent. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek 
javasolta Csiki Szilárd és Paál Huba képviselőket. 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

271/2014. (VIII. 28.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Csiki Szilárd és Paál Huba képviselőket 
a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Csányi Kálmán: Ismertette napirend-tervezetét. Javasolta, hogy a „Javaslat a város víziközműveinek 
15 éves gördülő fejlesztési tervével kapcsolatosan” című előterjesztést 3. napirendi pontként, a „Javaslat 
nemzetiségi szavazókör szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztására” című előterjesztést 5. 
napirendi pontként, az „Önkormányzati támogatás felfüggesztésének megszüntetése” című előterjesztést 
9. napirendi pontként tárgyalják, így a tervezetben szerepelő 3. napirendi pont 4. napirendi pont, a 4-6. 
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napirendi pontok 6-8. napirendi pontok, a 7-11. napirendi pontok 9-14. napirendi pontok lesznek. 
Javasolta még, hogy a „Közbeszerzési eljárás lefolytatása a „KEOP-2014-4.0.10/F – Épületenergetikai 
fejlesztés a pusztaszabolcsi iskolában” című pályázat megvalósítására” című előterjesztést 15. napirendi 
pontként tárgyalják, így a tervezetben szereplő 12-21. napirendi pontok 16-25. napirendi pontok lesznek. 
Javasolta, hogy „A Pusztaszabolcsi Sport Club önkormányzati támogatás pályázata a TAO pályázat 
megvalósításához” című előterjesztést a bizottságok javaslatára ne tárgyalják, vegyék le a napirendről. 
Javasolta továbbá, hogy 26. napirend pontként a „Javaslat helyiség bérletére vonatkozóan”, 27. napirendi 
pontként az „Ajánlat a megszemélyesített adódokumentumok és csekkek nyomtatási rendszerére” című 
előterjesztéseket tárgyalják. Szavazásra bocsátotta napirend-tervezetét. 
 

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

272/2014. (VIII. 28.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg: 
Napirendek előtt: 
- Tájékoztató a két ülés közti eseményekről 
- Kérdések, interpellációk 

Napirend 1. pontja 
A Dunaújvárosi Tűzoltó-parancsnokság beszámolója 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 2. pontja 

Szennyvíz búvárszivattyú beszerzése 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 3. pontja 
Javaslat a város víziközműveinek 15 éves gördülő fejlesztési tervével kapcsolatosan 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 4. pontja 

Javaslat a Helyi Választási Bizottság megválasztására 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

Napirend 5. pontja 
Javaslat nemzetiségi szavazókör szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztására 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 6. pontja 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 7. pontja 
Tájékoztató Pusztaszabolcs Város Önkormányzat gazdálkodásának 2014. I. félévi 
helyzetéről 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 8. pontja 

Beszámoló a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság értéktári feladatainak ellátásáról 
Előterjesztő: Tüke László képviselő, a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság elnöke 

Napirend 9. pontja 
Önkormányzati támogatás felfüggesztésének megszüntetése 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 10. pontja 

A Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány pályázata „A vasutas 
családok története” című kiadvány megjelentetésére 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 11. pontja 

Kérelem székhely bejegyzés céljából 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 12. pontja 
Fűtéskorszerűsítésre vonatkozó kérelem 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
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Napirend 13. pontja 

A Római Katolikus Egyházközség pályázata a 2014. évi orgonahangversenyek 
megrendezéséhez 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 14. pontja 

Az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének módosítása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 15. pontja 
Közbeszerzési eljárás lefolytatása a „KEOP-2014-4.0.10/F – Épületenergetikai fejlesztés a 
pusztaszabolcsi iskolában” című pályázat megvalósítására 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 16. pontja 

Speciális étkezés biztosítása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 17. pontja 
Fogorvosi körzet elszámolása a klímabeszerzéshez biztosított egyszeri önkormányzati 
támogatásról 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 18. pontja 

Árok u. 1/3. ingatlannal kapcsolatos kérelem 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 19. pontja 
Javaslat a közterületek elnevezéséről és a házszám megállapításáról szóló rendelet 
megalkotására 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 20. pontja 

Javaslat a hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítására 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

Napirend 21. pontja 
Hulladékgazdálkodási Társulási Megállapodás valamint a Társulási Tanács módosítása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 22. pontja 

Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével és elszállításával 
kapcsolatos közszolgáltatás ellátására 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 23. pontja 

Javaslat a települési folyékony hulladék kezelésére vonatkozó 2009. évi közszolgáltatási 
díjak megállapításáról szóló rendelet hatályon kívül helyezésére 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 24. pontja 

Javaslat elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

Napirend 25. pontja 
Polgármester szabadsága 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 26. pontja 

Javaslat helyiség bérletére vonatkozóan 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 27. pontja 
Ajánlat a megszemélyesített adódokumentumok és csekkek nyomtatási rendszerére 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Tájékoztató a két ülés közti eseményekről 
 
 
Csányi Kálmán: Elmondta, pótmunkaként felmerült a gyermekorvosi rendelő esetében a klímaberendezés 
beszerelésének igénye. A három klíma beszerelése 600 ezer forint + Áfa lenne az árajánlat szerint. Ez a 
tervezésből és a közbeszerzési kiírásból is kimaradt. Az előterjesztésben már leírta, hogy a 
klímaberendezés beszerelési lehetősége rendelkezésre áll, de maga a klíma megvásárlása és beszerelése 
pótmunkaként, igényként még felmerült. 
2014. augusztus 22-én megkapták a sportpálya telekmegosztásáról szóló határozatot. Telefonon felvette a 
kapcsolatot a MNV Zrt. csoportvezetőjével, hogy a további eljárásról egyeztessen. Hétfőn megegyeztek 
abban, hogy várhatóan szeptember 10-ig a MÁV és az MNV Zrt. közötti vagyonrendezési eljárás lezárul, 
akkor tudnak majd beszélni a további eljárásról. Erre felhívta a MÁV ingatlankezelő cégének figyelmét 
is. 
2014. augusztus 23-án a Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesület futószakosztálya a Négy Évszak 
Maraton nyári fordulóját szervezte, amelyre összesen 62 fő nevezett. 
2014. augusztus 24-én bajnoki labdarúgó mérkőzésen vett részt. 
2014. augusztus 25-én egyeztetett a KG Invest Kft-vel az óvodai napkollektor pályázat befejezésével 
kapcsolatban. Jövő héten fognak hozzá a Zsiráf Óvoda munkálatainak befejezéséhez - hiszen elkészült a 
födémszerkezet megerősítése -, valamint a Manóvár Óvoda födémszerkezetének megerősítése is 
elkezdődik és remélhetőleg hamarosan befejeződnek ezek a munkálatok. 
Ezen a napon derült ki, hogy a régi-új humán ügyintéző mégsem vállalja a Polgármesteri Hivatalban a 
munkát. 
2014. augusztus 26-án az általános iskola felújításával kapcsolatos KEOP pályázat műszaki paramétereit 
pontosították, hiszen január 1-jétől a hőkibocsátási határértékek megváltoznak, ezért komplex javításban 
kell gondolkodni. A cég információi szerint várhatóan lesz egy közvilágítással kapcsolatos 100 %-os 
támogatottságú KEOP pályázat. Ezzel kapcsolatban felmerült, hogy az 520 közvilágítási lámpatestet 
hogyan lehetne kicserélni. Önálló napirendi pontként tárgyalják a témát, ezért a részletekre ott tér majd ki. 
2014. augusztus 27-én az óvodában nevelési és alkalmazotti értekezlet volt, amelyen részt vett és 
válaszolt a felmerült kérdésekre. 
10 órától a gyermekorvosi rendelő műszaki átadása volt. Apróbb dolgok hiányoznak és időként nem a 
kivitelezési, hanem a tervezési munkálatokkal vannak gondok. Az elektromos árammal kapcsolatban az 
az egyik gond, hogy két tulajdonosa van épületnek – a Mentőszolgálat és az önkormányzat –, a másik 
pedig az, hogy régen a Mentőszolgálat a régi betápot használta, ami az épület közepén a lépcsőházban 
volt, de az új szabályok szerint az épületen kívülre kell helyezni az órákat. Most a Mentőszolgálatnak és 
az önkormányzatnak, mint közös tulajdonosnak kell kérni a saját órái áthelyezését. Az óra áthelyezéssel 
kapcsolatos összeg az előterjesztésben is szerepel. Egyenlőre nem is merte felvetni a Mentőszolgálatnak a 
költség megosztásnak a kérdését, mert ha ezen el kezdenek vitatkozni, akkor úgy járnak mint a labdarúgó 
pálya megosztásával kapcsolatban, hogy talán három év múlva lesz valamilyen megoldás. Véleménye 
szerint, csináltassák meg és utólag próbáljanak meg valamiféle kompenzációt kérni. Az önkormányzatot 
szorítja az idő, mert problémát jelent, hogy az ÁNTSZ részéről az orvosi rendelő fennmaradási engedélye 
december 31-ig szól. 
Tegnap délután tájékoztatót hallgatott meg az energiatakarékos felhasználással és a szociális szövetkezet 
létrehozásával kapcsolatban, amellyel a következő időszakban kell majd foglalkozni. 
 
Czöndör Mihály: Elmondta, az írásos anyagban olvasta, hogy Cikolán volt a polgármester egy partin és 
ott potenciális befektetési lehetőségről tájékoztatták. Megkérdezte, hogy mi ez a befektetési lehetőség? 
 
Csányi Kálmán: A kérdésre válaszolva elmondta, az egyik cikolai lakos személyi védelemmel foglalkozó 
cégnél dolgozik és úgy tűnt, mintha keresnének olyan pályát, vagy annak kialakítási lehetőségét, amely a 
gyakorlásra alkalmas. Mivel ez a személy ott lakik és a régi szarvasmarha telepben lát fantáziát, 
megpróbálja ezeket a dolgokat elindítani. Úgy tűnik, vannak olyan tőkével rendelkező emberek, akik ezt 
szeretnék megvalósítani. Az önkormányzat haszna az lenne, hogy a terület rendbe lenne téve és minimális 
iparűzési adót is fizetnének majd. 
 
Kátai György: Megkérdezte, mi volt az oka annak, hogy Cikolán nem volt víz? Komolyabb műszaki 
probléma és azóta megoldódott, vagy valami más? Megjegyezte, talán az ilyen estekre kellene valamilyen 
intézkedés, mert szerinte nem biztos, hogy ez a szervezett megoldás ilyen esetben. 
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Csányi Kálmán: Elmondta, nem tudja pontosan, mi történt, a problémát másnap reggelre elhárították. 
Mivel a seregelyési Agárdi Farm Kft. az üzemeltető, ennek megfelelően nincs 0-24 órás ügyelet. Nincs 
olyan, akit lehetne riasztani ez ügyben, hogy legalább az ivóvizet biztosítja a lakosok számára. Ezért 
kellett ilyen gyors beavatkozást alkalmazni. Volt egy másik alkalom, amikor reggel nem volt víz, ott 
villámcsapás hatására tönkrement a szivattyú és a cseréje után tudják működtetni. Korábban az volt a 
tapasztalat, hogy csőtörés volt és azt kell megoldani. Emlékezete szerint, az egyik két ülés közti 
tájékoztatóban tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az Alba Geotrade Kft-től kértek terv készítésére 
árajánlatot (amelynek az összegét ismerik) és most próbáltak egy másik céget is megkeresni, hogy 
tudnak-e olcsóbbat készíteni, de úgy néz ki, hogy jogdíj miatt nem tudják a Kft-t megkeresni. Amikor 
idáig eljutnak, akkor a képviselő-testületnek döntenie kell, hogy abba az irányba szeretnének menni, vagy 
tudnak-e fejleszteni, vagy adott esetben a belső hálózat megtervezését, kicserélését el tudják kezdeni. 
Kérte a két ülés közti időszak eseményeiről készült polgármesteri tájékoztató tudomásulvételét. 
 

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

273/2014. (VIII. 28.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt 
időszak eseményeiről szóló polgármesteri tájékoztatót tudomásul veszi. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Csányi Kálmán: Névnapja alkalmából köszöntötte Forgó Árpádné és Paál Huba képviselőket. 
 
 
Kérdések, interpellációk 
 
 
Csiki Szilárd: Elmondta, megkereste egy anyuka, hogy a fiainak szeretné beadatni a HPV elleni 
védőoltást, de nagyon sokba kerülne, ezért annak is nagyon örülne, ha az önkormányzat a felét kifizetné. 
Érdeklődésére Egyed doktor úr elmondta, hogy ez fiúknál nagy tünetet nem okoz, mert hordozók, de 
mindenképpen célszerű és jó lenne a lányok szempontjából, ha a fiúk is kapnának ilyen védőoltást. 
Javasolta, hogy gondolkodjanak ezen. 
 
Czöndör Mihály: Kiegészítette a polgármester által elmondottakat azzal, hogy tegnap értékelték a kiskert 
mozgalmat. Befejeződött a második bejárás és augusztus 29-ig össze kell állítani és beadni azokat az 
dokumentumokat, amelyeket kérnek, illetve javaslatot kell tenni az országos díjazásra. (Készítettek a 
kertekről egy albumot, amelyet közreadott.) Három kategóriában osztottak ki díjakat, amely ténylegesen 
szeptember 27-én kerül átadásra. A normál kategória az 50 m2-en felüli kertekre vonatkozik, a zárt kert 
zöldséges és zárt kert vegyes. Jóllehet, hogy Pusztaszabolcson a zárt kert, mint művelési ág nem jellemző, 
de engedélyt kapott az ötletgazdától, hogy ezek a nagyméretű kertek kielégítik a zárt kert méreteit, ezért 
létre tudtak hozni három kategóriát. Ez azt jelenti, hogy további díjazásokat lehet adni, hiszen minden 
kategóriában 1., 2. és 3. helyezettet tudtak jelölni, illetve a normálban és a zárt kert zöldségesben még egy 
első hely, amelyet viszont országosra jelöltek. Nagyon jó verseny volt annak ellenére, hogy ilyen 
csapadékos volt a nyár, de ez a kertek tisztaságán nem látszott. A versenyben lévő kertek körüli kertek is 
valamilyen módon tisztábbak, gondozottabbak lettek, tehát van egy ilyen pozitív ráhatása a 
szomszédokra. Úgy gondolja, hogy ez nagyon hasznos és csak javasolni tudja, ha jövőre is folytatódik ez 
a verseny, akkor vegyenek részt. 
 
Csányi Kálmán: Tájékoztatásul elmondta még, hogy tegnap volt a katolikus egyházközség képviselő-
testületének ülése, ahol sok mindent meg kellett beszélni a lecsófőző családi nappal kapcsolatban, mert a 
testület vezetője lemondott. 
 
Tüke László: Megjegyezte, távol áll tőle, hogy egy orvossal vitatkozzon azon, milyen tünetei lehetnek a 
HPV-nek, de annak idején, amikor ezt a programot elindították Pusztaszabolcson, akkor dr. Kádár Attila 
mutatott képeket olyan férfiakról, akik elkapták ezt a vírust és súlyos tüneteket okozott rajtuk. Egyetértett 
a javaslattal, de fontosnak tartja azt is, hogy a HPV-hez vezető utat nagyban befolyásolja az erőteljes, 
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szabadosan folytatott szexuális élet, tehát a nevelésen keresztül fel kell hívni a gyerekek figyelmét, hogy 
ha állandó partnereik vannak, akkor sokkal kisebb az esély az ilyen jellegű betegség elkapására. 
Visszautalva az előző napirendi pontra, örömét fejezte ki, hogy a sportpálya ügyében végre sikerült 
egyfajta előrelépést elérni. A további cél az, hogy meg is szerezzék, tulajdonba vegyék ezt a területet. Ez 
egy nagyon fontos lépés ezen az úton. 
Lakók keresték meg, hogy az Iskola utca Sziebler Bolt előtti szakaszán egyáltalán nincs közvilágítás, 
mert eléggé ésszerűtlenül vannak ott elhelyezve a villanyoszlopok. Szerinte a lakók kérésére meg kellene 
vizsgálniuk annak a lehetőségét, hogy akár egy villanyoszlopot elhelyezzenek ott és kiépítsék azon a 
szakaszon is a világítást. 
 
Szajkó János: Visszatérve a HPV vírus témájára, javasolta, hogy a képviselő-testület a későbbiekben 
foglalkozzon ezzel a témával. Szerinte most felszabadul pénz, mert az állam átvállalja egy korosztálynak 
a rendszeres oltását, így az önkormányzat által vállalt pénzügyi keretből valószínű fog maradni, abból 
finanszírozhatnák legalább az 50 %-át. 
 
Csányi Kálmán: Elmondta, a költségvetésben annyi HPV elleni védőoltás vásárlása szerepel, amely 
várhatóan a 12 éves lányok esetében 5-6-7 lány részére lesz elegendő, akik még tavaly nem kaphatták 
meg. Szerinte Csiki Szilárd képviselő felvetése inkább arról szólt, hogy ha eddig a lányoknak tudták 
biztosítani, amit ezentúl az állam tesz meg, akkor gondolkodjanak el, hogy a következő időszakban – akár 
a következő évtől – a költségvetés tárgyalásakor esetleg ezzel a dologgal foglalkozzanak. Kérte, hogy 
erről a témából ne vitázzanak tovább. 
 
Kátai György: Tudomása szerint, a műszaki ellenőr már volt a helyszínen abból az ügyből kifolyólag, 
amelyet most megemlít. Megkereste egy lakó, aki nagyon kétségbe van esve az ingatlana miatt, amely a 
Magyar utcában van a Stadler bejáratával szemben. A kút körül beszakadt a föld, a falak elkezdtek 
repedezni, a járdán látszik a repedés, ami eddig nem volt, a szobában szemmel látható, hogy ferdült a 
talaj. Elfogadja, hogy ebben az önkormányzatnak felelőssége nem nagyon van, tehát nem az 
önkormányzatot terheli bármi is, ennek ellenére mielőtt még nagyobb baj történne, kellene egy bejárást 
tartani. A lakó szerint ott korábban, amíg a Stadler meg nem épült, volt egy forrás, amit betemettek, és 
amikor a kútja beszakadt, akkor egy irányból nagy mennyiségben folyt be a víz. Nehogy odajussanak, 
hogy életveszélyessé válik az épület. 
Felhívta a közterület-felügyelő figyelmét, hogy az árok és járda közötti fák ágai behajolnak a járdákra, így 
ott szinte folyamatosan lehajolva lehet csak közlekedni, esős időben pedig vizesek lesznek a gyalogosok. 
Nem lehet emiatt közlekedni, ezért talán arra is figyelmet kellene fordítani az ott lakónak, hogy a lelógó 
ágakat nyesse le. Szerinte erre a közterület-felügyelő hívja fel a figyelmet. Nem büntetést kért, csak azt, 
hogy lehessen közlekedni, főleg ott, ahol a járda minősége megfelelő. 
Megjegyezte, a polgármester az augusztus 20-i ünnepi beszédében többször említette a hallgatóságot (ami 
szokványos dolog), felsorolta az országgyűlési képviselőt, a helyi képviselőket és a leendő képviselőket. 
Amikor ez utóbbit mondta, akkor odafordult a képviselő-jelöltjeik felé, ami nem esett jól neki, szerinte ez 
nem volt elegáns gesztus. 
 
Paál Huba: Egyetértett a polgármesterrel a HPV védőoltással kapcsolatban, hogy fel kell mérni az 
igényeket és a költségvetés tervezésénél erre térjenek vissza. 
Megjegyezte, már több alkalommal szólt, hogy a temetőben a ravatalozónál lévő oszlopon a lámpa nem 
világít. Jó lenne, ha az E-on megnézné, hogy mi a probléma. 
Elmondta, hogy a Posta előtti útszakasz kritikán aluli, ezért kérte, hogy hideg aszfalttal töltsék fel a 
kátyúkat, ne várják meg, amíg egy-egy autós kártérítésért fordul az önkormányzathoz, hogy tönkrement 
az autója. Kérte, hogy intézkedjenek ez ügyben. 
 
Csányi Kálmán: Megköszönte a kiskert mozgalommal kapcsolatos tájékoztatást. Szerinte a HPV 
védőoltással kapcsolatban arra jutottak, hogy majd a költségvetés tárgyalásakor úgy kell előkészíteni a 
költségvetést, hogy erre is figyeljenek és megnézzék, hogy mennyibe kerül. 
Az Iskola utcai közvilágítás esetében árajánlatot kértek az E-ontól, hogy kb. mennyibe kerülne a 
kiépítése. Az árajánlat azonban még nem érkezett meg. Szó volt arról is, hogy esetleg napelemes 
technológiával oldanák meg, de még erre sem küldött árajánlatot egy másik cég. Megjegyezte, a 
térfigyelő kamerákat augusztus 16-án csatlakoztatták rá a rendszerre. Látszólag nem csináltak semmit, 
valójában várják az információt. 
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Elmondta, a Magyar utcai ingatlannal kapcsolatban beszélt Szabó Zoltánnal, a Stadler helyi vezetőjével, 
aki elmondta, a forrás kútja létezik. A forrás és a repedés között nem érez direkt kapcsolatot. Személyes 
beszélgetésekből alakította ki azt a véleményt, hogy volt valamiféle közös megegyezés, csak arról a lakó 
nem mindig szívesen beszél. Reméli, hogy nem következik be az életveszélyes állapot. 
Egyetértett Kátai György javaslatával a fák ágainak behajlásával kapcsolatban, szerinte erre a figyelmet 
akkor hívják fel, amikor vége van a vegetációs időszaknak, illetve májusban. 
Elmondta, az ünnepi beszédet előre megírta és remélte, hogy körbe tud nézni és leendő képviselő-jelöltek 
sokaságát fogja látni, de nem ezt tapasztalta. A képviselőket látta, de a leendő képviselő-jelöltek közül 
néhányat látott ott és volt között néhány olyan, aki ahhoz a csapathoz tartozik, amelyet ő preferál. 
A közvilágítás folyamatos probléma. Legutóbb a lakótelep közvilágításának megoldatlansága merült fel, 
mert kijönnek, szerelnek valamit, kipróbálják, működik. Ugyanebbe a kategóriába tartozik a ravatalozónál 
található világítás is, a közterület-felügyelő folyamatosan jelzi ezt az E-onnak. 
A Posta előtti aszfaltozással kapcsolatban elmondta, augusztus közepén kérte a műszaki csoporttól, hogy 
mérje fel, az aszfaltos utak esetében hol kell és milyen mértékű a leendő javítási szükséglet. 
Összességében 100-110 m2-t mértek fel, amelyben benne van a Posta előtti 60 m2 is. Folyamatosan 
érkeznek az ajánlatok az aszfaltozással foglalkozó cégektől. 6.500,- Ft/m2 árat kapott javításra, de mivel 
jelen pillanatban a gyermekorvosi rendelő műszaki átadása történt, sok előkészítést kellett végezni az 
előterjesztésekkel kapcsolatban (amelyek közöl sok az utolsó pillanatban érkezett meg), ezért érdemi 
munkát azzal kapcsolatban nem tudtak végezni, hogy kiválasszák a megfelelő céget és a megrendelést 
megtegyék. Szeptember folyamán ennek a 100 m2-nek a kátyúzása remélhetőleg meg fog történni. 
Hozzátette még, hogy a Magyar utcai ingatlan esetében nem látja még a megoldást. Ha az elkerülő út 
megépül, akkor a forgalom egy része várhatóan arra a sarokra is fog majd átterelődni, ami hosszú távon 
gondot fog jelenteni. 
Lezárta a vitát és rátért az 1. napirendi pont tárgyalására. 
 
 
Napirend 1. pontja 

A Dunaújvárosi Tűzoltó-parancsnokság beszámolója 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
 
Csányi Kálmán: Köszöntötte Orosz Csaba tűzoltó alezredest, a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság parancsnokát, valamint Végh Ferenc tűzoltó alezredest, a Dunaújvárosi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjét. Elmondta, hogy az előterjesztést két bizottság tárgyalta és 
javasolta a határozati javaslat elfogadását. 
 
Paál Huba: Megjegyezte, elég lassan készül az új leendő hivatásos tűzoltó laktanya, bár az ígéret az volt, 
hogy múlt év december 31-ig készen lesz. Megkérdezte, mi a reális esélye, hogy működőképes hivatásos 
tűzoltóság működni fog Pusztaszabolcson és az illetékességi területet hogyan fogják megosztani? 
 
Kátai György: Elmondta, egy nemrégiben készült országos közvélemény kutatás szerint az emberek a 
katasztrófavédelemben bíznak a legjobban. Ez nyilván egyfajta kritika az összes többi szervezettel 
szemben, de az tűzoltóság tevékenysége megérdemelte ezt a bizalmat az emberek részéről, amihez 
gratulált. Úgy gondolja, jó döntésekkel így lehet egy szervezetet, aminek húsz évvel ezelőtt közel nem 
volt ekkora presztízse, felhozni és tekintélyt adni neki éppen a munkájuk révén. Megkérdezte, milyen a 
kapcsolatuk a pusztaszabolcsi önkéntes tűzoltókkal? 
 
Csányi Kálmán: Kérte, hogy a következő évek beszámolóiban legyen rövid tájékoztató arról, hogy a helyi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel milyen a kapcsolat, hogyan látják a munkájukat, az egymáshoz 
kapcsolódásukat, illetve milyen problémák, kérdések merültek fel. Ezt azért kérte, mert a rendőrség 
márciusban számol be a tevékenységéről és akkor elmondják a Polgárőrséggel kapcsolatos 
tapasztalataikat is, amely a testületnek egy fontos jelzés. Paál Huba képviselő felvetésére válaszolva 
elmondta, a két ülés közti tájékoztatóban leírta, hogy a szerződés szerint 2014. november 15-ig meg kell 
történnie a műszaki átadásnak, amelyről a megyei katasztrófavédelmi gazdasági igazgató-helyettese 2014. 
augusztus 19-én tájékoztatta. 
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Végh Ferenc tűzoltó alezredes, a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője: Elmondta, 
rendelkezésére áll egy ütemterv, amelyben a műszaki átadás időpontjaként szintén november 15. szerepel 
és az új katasztrófavédelmi őrs működését december 1-jével szeretnék megkezdeni. Az őrsnek nem lesz 
önálló működési területe, a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság kihelyezett tagozataként fog 
működni. Az alap elkészült, a mai napon volt egy értekezlet a Katasztrófavédelmi Igazgatóságon 
Székesfehérváron, ahol a műszaki osztály képviselői arról tájékoztatták, hogy ma, vagy az 
elkövetkezendő pár napon belül megkezdődik a felmenő szerkezeteknek a kivitelezése is. Jó ütemben 
haladnak. A technológiai idők, illetve az időjárás befolyásolhatja a kivitelezés ütemét, de ahogy ismerik a 
legfelsőbb vezetést, nem nagyon hagynak számukra lehetőséget, hogy ez az őrs más időpontban kezdje 
meg a működését mint december 1-je. A beszámolót a működési terület szerinti összes településnek meg 
kellett küldeni, ezért általános, nem készült mindegyik településre külön-külön. Hozzátette, 
Pusztaszabolcson az idén 3 tűzeset, 6 műszaki mentés volt, illetve 1 szándékosan megtévesztő jelzés 
érkezett a Katasztrófavédelem ügyeletére. 2 műszaki mentésnél a mentősöknek volt szüksége segítségre 
és egy kisebb tarlótűznél, aminél az önkéntes egyesület nem volt ott, de a többi hat esetben 
közreműködött, ami jól mutatja azt is, hogy milyen jó az együttműködés. Az önkéntes egyesület 
együttműködési megállapodással rendelkezik a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksággal, ami 
mindkét felet kötelezi a különböző feladatok ellátására. Szakmailag eddig a munkájukban nem nagyon 
volt kivetnivaló. Amikor ide érkeztek Dunaújvárosból, addigra a helyi önkéntesek már ott voltak, tették a 
dolgukat úgy, ahogy a képzettségük, a rendelkezésükre álló technikának a műszaki színvonala ezt 
megengedi. Kiemelte, hogy a pusztaszabolcsi egyesület az egyik legjobban működő egyesület a működési 
területen azok közül, akikkel együttműködési megállapodásuk van és ezen a jövőben sem kívánnak 
hátrányosan változtatni. 
 
Tüke László: Megkérdezte, van-e esély arra, hogy az itt kialakított tűzoltó őrsön pusztaszabolcsi 
tűzoltókat foglalkoztassanak? Tudomása szerint, nagyon sokan járnak más településre dolgozni pl. Érdre, 
Dunaújvárosba. Talán logikus és célszerű, hogy azok az emberek, akik szeretnének itt helyen dolgozni, 
azok ezen az őrsön találjanak maguknak munkát. 
 
Végh Ferenc tűzoltó alezredes, a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője: A kérdésre 
válaszolva elmondta, természetesen van rá lehetőség és az a cél, hogy a helyiek dolgozzanak elsősorban 
helyben, hiszen a helyismeretük az, ami alapvetően segítheti a gyorsabb beavatkozásokat. Tudomásul kell 
venni, mivel ez egy katasztrófavédelmi őrs, külön parancsnok, külön képzés nem lesz, ezért egy rotációt 
végre kell majd hajtani, hogy akik itt teljesítenek szolgálatot, a különböző képzésekben, gyakorlatokon 
részt tudjanak venni. 2 tűzoltó – akik korábban kérték áthelyezésüket – már a Dunaújvárosi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokságon teljesít szolgálatot. Elsősorban azokra számítanak itt, akik helyi kötődésűek. 
 
Paál Huba: Javasolta, hogy fogadják el a beszámolót és fejezzék ki köszönetüket a Dunaújvárosi 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, illetve a katasztrófavédelem személyi állományának eddig végzett 
munkájáért. 
 
Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát a Paál Huba képviselő által 
javasolt kiegészítéssel. 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
274/2014. (VIII. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről 
és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5)-(6) bekezdése alapján a Dunaújvárosi Tűzoltó-
parancsnok beszámolóját a 2013. évi tűzvédelmi tevékenységről elfogadja. 
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság személyi 
állományának eddig végzett munkájáért. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Végh Ferenc tűzoltó alezredes, a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője megköszönte az 
elismerő szavakat. 
 
Orosz Csaba tűzoltó alezredes, a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka: A 
létszámmal kapcsolatban elmondta még, hogy új embereket fognak felvenni, mert nem teljes az 
állományuk és a pusztaszabolcsi őrs sincs feltöltve. Emiatt képzéseket indítanak, amelyről tájékoztatják 
az önkormányzatot is és segítséget kérnek abban, hogy pusztaszabolcsi fiatalok jelentkezzenek, akik 
később az őrsre kerülhetnek. Megköszönte az elismerő szavakat. 
 
Csányi Kálmán polgármester 17.46 órakor szünetet rendelt el. A Képviselő-testület ülése 17.56 órakor a 
2. napirendi pont tárgyalásával folytatódott. 
 
Csányi Kálmán: Tájékoztatásul elmondta, a nyár folyamán a Dunaújvárosi Járási Hivatal jelezte, hogy 
szeretne tájékozódni a pusztaszabolcsi önkormányzat munkájáról, ennek megfelelően kérte, hogy a 
képviselő-testületi ülésekre állandó meghívást biztosítsanak. Egyetértett a kéréssel és gondolattal. Ennek 
megfelelően köszöntötte dr. Ruzicska Renátát, a Dunaújvárosi Járási Hivatal hivatalvezető helyettesét. 
 
 
Napirend 2. pontja 

Szennyvíz búvárszivattyú beszerzése 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
 
Csányi Kálmán: Köszöntötte a DRV Zrt. munkatársait: Vörösné Weiner Katalin önkormányzati 
ügyfélreferenst, Török Pétert, valamint Hajdu Lajost. 
Elmondta, az előterjesztést két bizottság tárgyalta és mindkettő támogatta. A Településfejlesztési 
Bizottság ülésén kért adatok tegnap megérkeztek. 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
275/2014. (VIII. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szennyvízszolgáltatás 
üzembiztonságának fenntartása érdekében a Hársfa utcai átemelőben meghibásodott ABS 0841.1 S22/4 
típusú búvárszivattyú helyére egy új berendezés beszerzését támogatja az üzemeltető Dunántúli 
Regionális Vízmű Zrt. (8601 Siófok, Tanácsház u. 7.) javaslata alapján, az ajánlat szerinti 
609.700,- Ft + ÁFA összegért. 
A Képviselő-testület egyetért vele és felhatalmazza a polgármestert, hogy a megjelölt eszköz beszerzését 
- az előterjesztés mellékletét képező megrendelő aláírásával, a rendelkezésre álló víziközmű koncessziós 
díj terhére - megrendelje a DRV Zrt-től. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Napirend 3. pontja 

Javaslat a város víziközműveinek 15 éves gördülő fejlesztési tervével kapcsolatosan 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
 
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy az előterjesztést a képviselők a hét elején kapták meg azért, ha esetleg 
valamelyik bizottság szeretné megtárgyalni ezt a kérdéskört, akkor legyen rá mód. Rendkívüli bizottsági 
ülés megtartására nem érkezett igény. 
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Török Péter, a DRV Zrt. munkatársa: Elmondta, törvény írja elő a terv elkészítését és az ellátási 
kötelezettnek teszi kötelességévé. A DRV Zrt. vállalta, hogy ezt meg fogja tenni és be fogja nyújtani a 
MEKH-hez. A terv nevében a „gördülő” azt jelenti, ha valami esetleg abban az évben nem valósul meg, 
vagy más valósul meg, akkor tovább gördül. Ezt minden évben újra és újra meg kell újítani. A bázis év 
2015., 2016-2019-ig középtáv és azon túl van a hosszú táv. Ebben a műszaki tartalomban az üzemeltetés 
olyan műszaki dolgokat próbált meg betenni, amit úgy ítélt meg, hogy a rendelkezésre álló használati 
díjból meg tudják valósítani, vagy ha nem tud megvalósulni, akkor a következő évbe át fog nyúlni. A 
legnagyobb falat a szennyvíztelep építése, azt előirányozták 2015-re. Ha ez nem valósul meg, akkor 
átgördül a következő évre. A MEKH a 2015. évet vizsgálja és annak az ellenőrzését fogja elvégezni. 
Mindig a bázisévvel foglalkoznak, azokat a műszaki tartalmakat fogják vizsgálni, illetve az attól eltérést 
és annak az indokolását, ha túlságosan nagy az eltérés. 
 
Csányi Kálmán: Szerinte, az eszközhasználati díj felhasználása Pusztaszabolcson a jogszabályok szerint 
történik. Tudomása szerint, az állami központi szándék az, hogy ez mindenhol így történjen. Ez nem okoz 
gondot az önkormányzatnak, mert az eszközhasználati díj felhasználását a víziközmű rendszer 
eszközeinek karbantartására és fejlesztésére tervezték. A Településfejlesztési Bizottság ülésén az előző 
napirendi pont tárgyalásakor értelmezésbeli vitájuk volt a DRV jelenlévő munkatársaival, hogy ezt 
hogyan kell érteni, hogy ne csak a karbantartásra, javításra használják az eszközhasználati díjat, hanem 
valahogy úgy alakítsák ki, hogy a fejlesztés lehetősége is legyen meg benne és ne akarja az üzemeltető 
DRV az eszközhasználati díjat teljes mértékben felhasználni. Véleménye szerint, a tervben tervezhető 
tevékenységek szerepelnek. A legfontosabb dolog a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója uniós 
támogatás segítségével, mert annyi eszközhasználati díj nincs, hogy ezt az önkormányzat maga tudja 
megvalósítani. 
 
Paál Huba: Megkérdezte, ha a 675 millió forint valamilyen módon nem lesz elérhető a szennyvíztelep 
rekonstrukcióra, akkor nem csak a gördülő tervezés fog előállni, hanem a környezetvédelmi bírság is? 
Megjegyezte, hogy a cikolai víz is nagyon nagy probléma. Miért nem került bele a gördülő tervezésbe? 
 
Csányi Kálmán: Az utóbbi kérdésre válaszolva elmondta, azért nincs a tervben a cikolai víz biztosítása, 
mert ott a szolgáltatást nem a DRV végzi, hanem az Agárdi Kft. és az önkormányzat van kapcsolatban az 
ottani szolgáltatóval, nem pedig a lakosok. 
 
Török Péter, a DRV Zrt. munkatársa: Elmondta, kötelezett az önkormányzat a szennyezés csökkentésére, 
de ez a telep erre nem alkalmas. Hozzátette, az állam összegyűjti azokat a projekteket, ahol a 
szennyvíztelep újítására, bővítésére van szükség, ugyanis 2015. december 31-ig 95 %-os szintig el kell 
jutnia a csatornázottságnak Magyarországon. Ezért egy állami szervezetet hoztak létre és ebbe csak 
javasolni tudnak, ez a szervezet bonyolít le mindent. Amelyik önkormányzat ebbe a programba 
jelentkezett, annak a dolgait felkarolja, elkészítteti a tervet, a pályázatot és mivel állami kézben van, erre 
megteremtődik a pénz. Tudomása szerint, korábban több oldalról is megvizsgálták a cikolai településrész 
ellátását, de mindegyik nagy terhet jelentene az önkormányzatnak. Ha Pusztaszabolcsról látnák el 
Felsőcikolát, akkor pangó víz kialakulhat, a belső hálózat mérőtlen, házak alatt megy át keresztül-kasul. 
Annak idején a DRV el is zárkózott attól, hogy az üzemeltetést átvegye. Ha kutat fúrnának, az is 
százmilliós nagyságrend lenne, ezért ezzel az önkormányzatot nem lehetne terhelni. 
 
Csányi Kálmán: Megjegyezte, a programiroda azoknak készíti el a terveket és a pályázatot, akik 
megnyerték a második körös pályázatot. Az önkormányzat még csak a tervezést nyerte el és a második 
kör pályázatának kiírását várják. Azok a szerencsés önkormányzatok, amelyek a tervezést előbb kezdték 
el, be tudták adni a második körre és számukra van ez a kedvezőbb variáció. Tudomása szerint, benne 
vannak abban a körben, akik érintettek ebben a kérdésben. Információi szerint, Iváncsa a két másik 
partneri településsel még a tervezésig sem jutott el, mert nem tudtak megegyezni, hogy az önrészt ki 
vállalja fel. Szerinte elfogadható az előterjesztés két határozati javaslata, amelyből az egyik az 
ivóvízágazatra, a másik a szennyvízágazatra vonatkozik. 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatait. 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
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276/2014. (VIII. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11. § 
rendelkezései alapján az ellátásért felelős kötelezettségébe tartozó 15 éves időtartamra szóló az 
ivóvízágazatra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésével a település víziközművét üzemeltető 
DRV Zrt-t (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) bízza meg. 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a DRV Zrt. által elkészített 15 éves időtartamra 
szóló Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja és a Gördülő Fejlesztési Terv Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal részére történő megküldésére a település víziközművét üzemeltető DRV Zrt-t (8600 
Siófok, Tanácsház u. 7.) bízza meg. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
277/2014. (VIII. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11. § 
rendelkezései alapján az ellátásért felelős kötelezettségébe tartozó 15 éves időtartamra szóló az 
szennyvízágazatra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésével a település víziközművét 
üzemeltető DRV Zrt-t (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) bízza meg. 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a DRV Zrt. által elkészített 15 éves időtartamra 
szóló Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja és a Gördülő Fejlesztési Terv Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal részére történő megküldésére a település víziközművét üzemeltető DRV Zrt-t (8600 
Siófok, Tanácsház u. 7.) bízza meg. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Napirend 4. pontja 

Javaslat a Helyi Választási Bizottság megválasztására 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

 
 
Csányi Kálmán: Köszöntötte a Helyi Választási Bizottság tagjának jelölt Adorjánné Bozsódi Irént, Klein 
Terézia Évát és Kőkuti Lászlónét. 
 
Vezér Ákos: Elmondta, az októberi választások kiírását követően augusztus 30-ig új Helyi Választási 
Bizottságot kell választani a képviselő-testületnek. Ez a bizottság hozza a legfontosabb döntéseket a 
választás során, például nyilvántartásba veszi a jelölteket, megállapítja a szavazólap adattartalmát és a 
végén megállapítja az eredményt, illetve a szavazatszámláló bizottságok működésével összefüggésben 
kifogást elbíráló szervként is működik. Emellett még nagyon sok egyéb feladata van, de a felsoroltak a 
legfontosabbak. A személyüket tekintve ugyanazokat kérték fel, akik a korábbi években is ellátták ezt a 
feladatot. Egy póttag nem vállalta, helyette jelöltek mást, aki vállalta a munkát. Megemlítette, hogy egy 
határozattal kell dönteni vita nélkül a megválasztásról, tehát a javaslatot vagy elfogadják, vagy elutasítják. 
Hozzátette, hogy a nemzetiségi szavazatszámláló bizottsággal annyi összefüggése van a Helyi Választási 
Bizottságnak, hogy ha települési szintű nemzetiségi önkormányzati választásra nem kerül sor, akkor ez a 
bizottság fogja ellátni – véleménye szerint póttagokkal kiegészülve – a megyei és az országos nemzetiségi 
választási feladatokat is, tehát félig szavazókörként kell működniük. 
 
Csiki Szilárd képviselő bejelentette személyes érintettségét és nyilatkozott, hogy a személyét érintő 
szavazásban nem vesz részt. 
 
Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
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A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással (1 fő nem szavazatott) az alábbi 
határozatot hozta: 
 
278/2014. (VIII. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény 23. § alapján Pusztaszabolcs Helyi Választási Bizottságába az alábbi személyeket választja meg: 
- Adorjánné Bozsódi Irén tag, 
- Kőkuti Lászlóné tag, 
- Wasser Attila tag, 
- Csiki Ottó póttag, 
- Klein Teréz Éva póttag. 
 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
Napirend 5. pontja 

Javaslat nemzetiségi szavazókör szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztására 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

 
 
Vezér Ákos: Elmondta, azért került a helyszínen kiosztásra az előterjesztés, mert úgy készültek, hogy 
nem lesz települési szintű nemzetiségi önkormányzati választás, de a jelenlegi állás szerint elképzelhető, 
hogy mégis lesz. Nemzetiségi önkormányzatot alakíthat az a kisebbség, melynek tagjai a népszámlálás 
során, legalább huszonöten az adott nemzetiséghez tartozónak vallották magukat; ezek alapján a Nemzeti 
Választási Bizottság lehetőséget adott Pusztaszabolcson, hogy roma kisebbségi önkormányzat 
alakulhasson. Több feltétele van ennek, de amennyiben szükség lenne erre a választásra, az új 
választójogi törvény alapján külön szavazatszámláló bizottságot kell működtetni még akkor is, ha adott 
esetben csak néhány polgár szavazatáról van szó. Ha mégis lenne települési szintű nemzetiségi 
önkormányzati választás, akkor egyből fogják kérni a szavazatszámláló bizottság tagjainak a nevét és 
ezért arra gondolt, hogy ne várják meg szeptember végét, bár szerinte nem lenne késő, mert az ok 
felmerülése csak szeptember elején fog kiderülni. Ha lesz választás, akkor ők végzik ezt a munkát, ha 
nem, akkor az előző napirendnél említett Helyi Választási Bizottság. 
 
Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
279/2014. (VIII. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény 323. § (1)-(2) bekezdése alapján a településen működő nemzetiségi szavazókör szavazatszámláló 
bizottságába az alábbi polgárokat választja meg: 

Beslényi Ildikó tag 
Fábián Rozália tag 
Házlinger Anna tag 
Kecser Judit póttag 
Lieber Szilvia póttag. 

 
Felelős: Vezér Ákos jegyző, HVI vezető 
Határidő: azonnal 



 14 

Napirend 6. pontja 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
 
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és az Oktatási, 
Közművelődési és Sport Bizottság tárgyalta. Mindkét bizottság támogatta a rendelet-tervezet szövegét és 
javasolta a rendelet megalkotását. Kiegészítésül felhívta a figyelmet az előterjesztés néhány pontjára. A 4. 
pont arról az összegről szólt, amit az Államkincstár javaslata ellenére a miniszterek tanácsa nem javasolt, 
hogy a támogatást megnöveljék 7.256 ezer forinttal. A 6-7. pont szerint plusz pénzek érkeztek azért, mert 
a pályázati önrészek egy részét, vagy teljes egészét megkapták: 732 ezer forintot, valamint 6.588 ezer 
forintot. A 13. pontban olvasható, hogy az Adonyi Kistérségi Társulással megtörtént az elszámolás az 
Adonyi Kistérségi Szociális Központ pusztaszabolcsi telephelyével kapcsolatban, ezért 1.757 ezer forintot 
kapott az önkormányzat. Ennek az összegnek akkor örült, amikor megtudta, hogy Besnyő Önkormányzata 
kifizette az adósságát a kistérség felé, ezért nem kell más településeknek kifizetni helyettük. Hozzátette, a 
júliusi rendkívüli ülésen is döntöttek bizonyos kiadásokról, tehát jelen pillanatban 4 millió forintos 
tartalékkal rendelkezik az önkormányzat. 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatait. 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
280/2014. (VIII. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 
szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: 
 
12/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 
szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletet megalkotja. 
 
 
Napirend 7. pontja 

Tájékoztató Pusztaszabolcs Város Önkormányzat gazdálkodásának 2014. I. félévi 
helyzetéről 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
 
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, valamint az 
Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság tárgyalta. A bizottságok támogatták a határozati javaslatot. A 
Pénzügyi Bizottság javasolta, hogy a képviselő-testülete fejezze ki köszönetét a Polgármesteri Hivatal 
pénzügyi dolgozói által végzett lelkiismeretes és színvonalas munkáért. 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát a Pénzügyi Bizottság által javasolt 
kiegészítéssel. 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
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281/2014. (VIII. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat gazdálkodásának 
2014. I. félévi alakulásáról szóló tájékoztatót 
 499.218 ezer forint bevétellel 
 381.127 ezer forint kiadással 
 118.091 ezer forint többlettel 
elfogadja. 
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Polgármesteri Hivatal pénzügyi dolgozói által végzett 
lelkiismeretes és színvonalas munkáért. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Napirend 8. pontja 
Beszámoló a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság értéktári feladatainak ellátásáról 

Előterjesztő: Tüke László képviselő, a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság elnöke 

 
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és 
Értéktár Bizottság tárgyalta. A Pénzügyi Bizottság javasolta a képviselő-testületnek, hogy fejezze ki 
köszönetét mind a bizottságnak, mind a közreműködőknek az Értéktár, a Kapcsos könyv és a 
Hagyományok Házának létrehozása érdekében végzett áldozatos munkáért. 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi Bizottság javaslatát. 
 

A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
282/2014. (VIII. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság 
értéktári feladatainak ellátásáról szóló beszámolóját elfogadja. 
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki mind a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság tagjainak, mind 
a közreműködőknek, az Értéktár, a Kapcsos könyv és a Hagyományok Házának létrehozása érdekében 
végzett áldozatos munkájáért. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Napirend 9. pontja 
Önkormányzati támogatás felfüggesztésének megszüntetése 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
Csányi Kálmán: Elmondta, egy korábbi képviselő-testületi döntés most kerül nyugvópontra. Kimondták 
több helyről, hogy nincs összeférhetetlenség a képviselő-testület jelen tagjai és az alapítvány között. 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 

A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
283/2014. (VIII. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal 
állásfoglalása alapján a Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány (2490 
Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 16-20.) részére megállapított 150.000,- Ft támogatásnak a 
78/2013. (II. 27.) Kt. számú határozata szerinti felfüggesztését megszünteti. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 10. pontja 
A Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány pályázata „A vasutas 
családok története” című kiadvány megjelentetésére 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
Csányi Kálmán: Köszöntötte Molnár Sándort, a Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő 
Alapítvány kuratóriumának elnökét. Elmondta, hogy az előterjesztést két bizottság tárgyalta, mindkettő 
támogatta a határozati javaslat elfogadását. A Pénzügyi Bizottság kérte, vizsgálják meg, van-e jogi 
akadálya a támogatásnak. Ezzel kapcsolatban a belső ellenőr egy állásfoglalást fogalmazott meg, amely a 
mai ülésen kiosztásra került. Az alapítvány kuratóriumának elnöke a korábbi, a Pénzügyi Bizottság 
elnökének írt levelét kiegészítette egy pályázati űrlappal, amely a rendezvényszervezésre vonatkozik. 
 
Vezér Ákos: Felhívta a figyelmet, hogy a belső ellenőr szerint, abban az esetben támogatható, ha a 
rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel. Véleménye szerint, ebből a szempontból kell vizsgálni, 
hogy egy adott pályázat elfogadható-e vagy sem. Véleménye szerint, a pályázat célja, hogy a könyv 
elkészültét követően egy könyvbemutatóra fog sor kerülni és ezzel összefüggésben a rendezvény 
megtartásához kérik az önkormányzat támogatását. 
 
Paál Huba: Elmondta, a Pénzügyi Bizottság tárgyalt és támogatta a kérelmet attól függetlenül, hogy nem a 
meghatározott formában történt az igénylés. Ezért volt az az állásfoglalása a bizottságnak, nézzék meg, 
van-e valamilyen jogszabályi akadálya annak, hogy a képviselő-testület az alapítványnak ezt a kérelmét 
tudja-e támogatni. Addigra már tudomásukra jutott, hogy készül egy előterjesztés a rendezvényt érintően. 
Hozzátette, a bizottság is, de a maga részéről is nagyon fontosnak érzik, hogy ez a kiadvány megjelenjen, 
hiszen Pusztaszabolcs vasutas település és a lakosok nagy száma így kötődik a településhez. Ez a 
kiadványban azoknak a családoknak a dokumentációja, amelyek a település gerincét alkotják az 1920-as 
évek óta. Köszönetét fejezte ki az alapítványnak, hogy felkarolta ezt és végre komoly értékként egy 
komoly dokumentum marad az utókor számára ennek a településnek a korábbi, illetve a jelen történetéről 
is. 
 
Csányi Kálmán: Megjegyezte, hosszú évek munkájának az eredménye lesz ez a könyv. Javasolta, 
támogassák a kért összeggel a kiadvány kiadását. 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 

A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
284/2014. (VIII. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és 
Hagyományteremtő Alapítvány (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 16-20.) részére „A vasutas 
családok története” című kiadvány megjelentetéséhez és bemutatásához a helyi civil szervezetek és 
egyházak támogatási rendjéről szóló 32/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése 
értelmében az általános tartalék terhére 170.000,- Ft támogatást biztosít.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet 
módosításának beterjesztésére. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester  
Határidő: azonnal 
 

Napirend 11. pontja 
Kérelem székhely bejegyzés céljából 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
Csányi Kálmán: Ismertette az előterjesztést, mely szerint a Pusztaszabolcsi Hagyományőrző Alapítvány 
kéri, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő területre székhelyet jegyezhessen be. Hozzátette, három 
bizottság tárgyalta, mindhárom támogatta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
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Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
285/2014. (VIII. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király 
u. 16-20.) székhelyéül a 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 1. szám alatti cím kerüljön bejegyzésre. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Napirend 12. pontja 

Fűtéskorszerűsítésre vonatkozó kérelem 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
 
Csányi Kálmán: Köszöntötte Tóthné Engert Melinda bérlőt és férjét. Elmondta, hogy az előterjesztést 
valamennyi bizottság tárgyalta. Kettő bizottság javasolta az I. határozati javaslat elfogadását, kettő 
bizottság pedig kiegészítést tett. A Pénzügyi Bizottság azt javasolta, hogy még legalább további két 
árajánlatot kérjenek. A Szociális és Egészségügyi Bizottság pedig egy árajánlatot kért. A bizottsági 
kéréseknek megfelelően felkérték Molnár Istvánt, a Tamax képviselőjét, illetve Neikl Róbertet, hogy 
adjanak árajánlatot. A Tamax képviselője 16 óráig ígérte az ajánlatot, ami eddig még nem érkezett meg, 
illetve Neikl Róbert elállt az árajánlat adásának lehetőségétől, ezért csak az előterjesztésben szereplő 
ajánlat maradt. 
 
Kátai György: Elmondta, ha a két felkért cég benyújtotta volna az ajánlatát, akkor figyelmen kívül hagyta 
volna ezért, mert a korábbi ajánlatot nyílt bizottsági ülésen már meg is tárgyalták, ezért (nem feltételezve 
senkiről) nem tartja tisztességesnek, hogy utólag valaki újabb árajánlatot beadjon, mert óhatatlanul 
beindulhatnak gondolatok, főleg, ha olcsóbb ajánlatot tesz a korábbiaknál. Szerinte most döntsenek, mert 
hamarosan jön a fűtési szezon, tehát sok idő nincs még árajánlatokat kérni. Ha nemmel döntenek, a 
bérlőknek akkor is lépni kell, a lakást valahogy fűteniük kell. 
 
Czöndör Mihály: Örömét fejezte ki, hogy a bizottságok nem a kémény ismételt bélelését preferálták, mert 
ezzel egy biztonságos és jobb fűtési rendszer alakul ki a lakásban. Azonban arra is gondolniuk kell, hogy 
ott még egy lakás van és annak a lakásnak is célszerű lenne átalakítani a fűtését, ha nem is ebben az 
évben, hanem akkor ütemezve. 
 
Csányi Kálmán: A költségvetés alakításakor kell figyelembe venni ezt a javaslatot, de egyenlőre csak ez 
az egy kérelem érkezett, erről kell dönteni. Lehet, hogy a másik bérleménnyel kapcsolatos dolog még 
nem aktuális, vagy a következő képviselő-testületi ülésen kell róla dönteni. Örömét fejezte ki, hogy a 
korszerűbb formát választanák többségében, legalábbis a bizottsági döntések alapján ez derült ki. 
 
Tüke László: Elmondta, a Településfejlesztési Bizottság kezdettől fogva elfogadhatónak találta a 
vállalkozó ajánlatát, ezért az I. határozati javaslat elfogadását javasolták, hogy el kell végezni a 
fűtéskorszerűsítést. Kérte a képviselő-testülettől, hogy ezt fogadják el. 
 
Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés I. határozati javaslatát. 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 



 18 

286/2014. (VIII. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztaszabolcs Sport u. 2/2. II. 
3. szám alatti lakás fűtését korszerűsíti bruttó 673.270,- Ft értékben. A lakásban a felújítás során a 
konvektoros fűtés helyett központi fűtés kerül kiépítésre, ezzel az ingatlan komfortos lakásból 
összkomfortossá válik és a bérlő magasabb bérleti díjat fog fizetni. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a lakás felújítására vonatkozó vállalkozási 
szerződést aláírja azzal, hogy az önkormányzat a 2014. évi költségvetésében az ingatlanok karbantartási 
dologi előirányzatot 674.000,- Ft-al csökkenti és egy új felújítási előirányzatot hoz létre azonos összeggel 
„önkormányzati tulajdonú Pusztaszabolcs Sport u. 2/2. II. 3. szám alatti lakás fűtéskorszerűsítése” címen. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés módosítását terjessze be. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Napirend 13. pontja 

A Római Katolikus Egyházközség pályázata a 2014. évi orgonahangversenyek 
megrendezéséhez 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
 
Csányi Kálmán: Elmondta, a vendégként meghívott Baltási Nándor plébános jelezte, hogy egyéb 
elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen. Hozzátette, ez az eddig hagyományosan megszokott 
orgonahangverseny pályázata, de mivel kevesebb hangverseny lesz, ezért a korábbi 300 ezer forintos 
kérelem helyett csak 150 ezer forintos támogatást kért az egyházközség. Információi szerint, az első 
hangversenyre szeptember 6-án kerül sor. 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
287/2014. (VIII. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Római Katolikus 
Egyházközséget (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 46.) a 2014. évi orgonahangversenyek 
megrendezéséhez a helyi civil szervezetek és egyházak támogatási rendjéről szóló 32/2013. (XII. 20.) 
önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése értelmében az általános tartalék terhére 150.000,- Ft-tal 
támogatja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet 
módosításának beterjesztésére. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Napirend 14. pontja 

Az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének módosítása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
 
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy az előterjesztéshez készült egy kiegészítés. Az előterjesztést tárgyaló 
Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, illetve a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság támogatta. Az eredeti 
javaslat a rendkívüli ülésen elfogadott közbeszerzési kiírásra vonatkozik, a kiegészítés pedig a következő 
napirend pontban szereplő közbeszerzési kiírásra. A jogszerűséghez szükséges a közbeszerzési terv 
módosítása. 
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Szavazásra bocsátotta a javaslatot, mely szerint a Képviselő-testület jóváhagyja a kiegészített 
közbeszerzési tervet. 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
288/2014. (VIII. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi módosított 
közbeszerzési tervét az előterjesztés szerint jóváhagyja. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Napirend 15. pontja 

Közbeszerzési eljárás lefolytatása a „KEOP-2014-4.0.10/F – Épületenergetikai fejlesztés a 
pusztaszabolcsi iskolában” című pályázat megvalósítására 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
 
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy ez a közbeszerzési eljárás az általános iskola épületenergetikai 
fejlesztésének feltételes meghívásos közbeszerzési eljárására vonatkozna. A közbeszerzési szakértőt a 
pályázatíró cég prezentálta. Az önkormányzat által szokásosan megbízott szakértő 10 ezer forinttal 
többért vállalta volna, de mivel rövid áll rendelkezésre a közbeszerzés összeállítására, ezért inkább a 
pályázatíró cég ajánlatát fogadta el. Feltételes közbeszerzési eljárás akkor lép életbe, ha a pályázaton az 
önkormányzat nyerni fog. Jelezte a két ülés közti előterjesztésben, hogy mivel komplex jellegű 
épületenergetikai fejlesztésről van szó, tehát nem elegendő a minimális cél, amit júniusban 
megfogalmazott a képviselő-testület a számára, hogy cseréljék ki a kazánt, tegyenek rá napelemeket és 
próbálják meg a lapos épület ablakait kicserélni, hanem kiderült, hogy az új szabványok szerint 
produkálni kell különböző energiahatékonysági mutatókat az egész komplexumnak. Ezért úgy kell 
készülni, hogy be kell burkolni, valamilyen szigetelőanyaggal el kell látni az iskolát. Ehhez kapcsolódóan 
érkezett egy ajánlat egy új technológiával készülő szigetelésről, amely során festékszerű anyaggal vonnák 
be 0,5 mm vastagságban, egy rétegben az iskola felületét. Ezt még háromszor lehet megismételni, tehát 
maximum 2 mm vastagságot lehet elérni, amely kb. 8-10 cm-es hőszigetelő hungarocellel megegyező. A 
probléma, hogy bizonyos területeken a vakolatot javítani kell, hiszen tavaly többségében csak színezés 
volt, vakolatjavítás csak bizonyos területken. Meg kell oldani a tetőről érkező víz elvezetését is. Ilyen 
problémák miatt kellett újra tárgyalni és az eredetileg 50-60 millió forintosra tervezett bruttó beruházás 
valószínűleg 120 millió forint környékén lesz majd a mostani elképzelések alapján. 
 
Tüke László: Véleménye szerint, bár a lehulló csapadékvíz is okozhat vakolathullást, de a problémát a 
talajból kapillárisokon keresztül felérkező víz okozza leginkább. A fal szigetelését kell megoldani, hiszen 
akkor, amikor ez épült, nem oldották meg. Értelmezése szerint, a nanotechnológiával működő szigetelés 
külső felületen történne. Van ilyen belső felületre is, így a tantermek belső falát is meg lehet ezzel oldani 
és aztán átfesteni színre. Mindenképpen célszerű megjavítani a vakolatot, mert ha nem végzik el, akkor a 
következő évben ugyanúgy le fogja dobni. 
 
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy alapesetben fehér színű ez a rendszer, ha színezést akarnak, akkor felárat 
kell fizetni. A felület kitüremkedéseit teljes mértékben követi úgy, mint a festék. A gyerekek nem tudják 
lerúgni úgy, mint a hungarocellt és az anyagköltség, munkaköltség kb. azonos mint a hungarocelles, vagy 
kőzetgyapotos technológiánál. 
 
Kátai György: Szerinte, megfontolandó az, hogy egy 2 mm-es műanyag alapú bevonatról lehet szó, ezért, 
ha alul el kezd dolgozni a fal, akkor le fogja dobni. A hungarocelles megoldásnak ezzel szemben az az 
előnye, hogy a hagyományos ragasztásos eljáráson túl, mechanikus kötés is történik. Ha ez alatt dolgozik 
a fal, akkor sem tudja ledobni a szigetelést. Az esztétikai állósága a hungarocellel szigetelt épületnek 
hosszabb idejű, mint ennek a műanyagos technológiának. Lehet, hogy ennek van egyéb olyan fantasztikus 
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előnye, hogy felülírja azt, amit elmondott, de el kell gondolkozniuk azon, hogy hosszú távon a 
hungarocell sokkal tovább fog tartani, mert ott mechanikai rögzítés is van. 
 
Csányi Kálmán: Az elhangzottakhoz hozzáfűzte, alapesetben tíz év garanciát adnak, ha nem 
vakolathullásról van szó. Azt is elmondták, ha a hungarocell alatt el kezd vizesedni, akkor a rendszer 
elveszíti a hő megtartó, szigetelő képességét. 
 
Szajkó János: Véleménye szerint, az akkori technológia szerint az alapot megépítették, azt leszigetelték, 
ezzel a falat is szigetelték, de amikor már feltöltötték földdel és az elkerülte a szigetelési pontot, a talaj 
párája felvizesíti a falakat. Ez okozza azt, hogy a falakról állandóan hullik a vakolat. Ha erre rámennek 
még ezzel a fojtással, akkor hatványozódni fog belül a vizesedés. 
 
Csányi Kálmán: Szerinte, kútként működik a pince, mert a talajvizet folyamatosan növelik a tetőről 
lefolyó esővízzel. Abban reménykedik, ha elvezetik az esővizet, kivezetik például a Mátyás király utcára 
és onnan lefolyatják nagyobb távolságra, akkor ez a kút effektus megszűnik. Az épületet valamilyen 
módszerrel szigetelni kell. Ugyanezek a problémák felmerülnek a lapos épületnél is. Lehetséges, hogy a 
technika terem és a másik terem nem szerepelne ebben a projektben, mert az építészek szerint azt legjobb 
lenne újraépíteni és lehet, hogy olcsóbban jönnének ki. Az iskola jelenlegi kazánházának a felújítását 
jelen pillanatban végzik, hogy az eső miatt ne ázzon be a gázkazán. 
 
Paál Huba: Véleménye szerint, ezeket a felmerült problémákat meg kell beszélniük, hiszen nem kevés 
pénzről van szó. A nanotechnológia az elmúlt tíz év vívmánya, a hőszigeteléses technológia új épületekre 
van kitalálva, ez az épület pedig ötven éves. Ennek a problémája a felvizesedés, a párásodás. Sokkal 
célszerűbb és jobban kezelhető a hungarocelles szigetelés, ezért ezen kellene inkább gondolkodni. A 
hungarocell elpárolgása 40-50 év és amellett biztosítja azt is, hogy alatta tud lélegezni a vakolat. 
 
Csányi Kálmán: Összegezve az elhangzottak elmondta, a közbeszerzési eljárás lefolytatásával a 
képviselő-testület egyetért és arra kéri a polgármestert, hogy a függőleges falak szigetelése esetében a 
hagyományos kőzetgyapot, üveggyapot, hungarocelles szigetelést alkalmazzák. Azért tette hozzá, hogy a 
függőleges szerkezetek esetében, mert a lapos épület födémszerkezetét lehetséges, hogy éppen ezzel a 
technológiával lehetne szigetelni és ezáltal megakadályozni, hogy kimenjen a hő a tetőn keresztül. Ez 
olyan technológia, amivel a fém ablakok kereténél a hőhidat is meg lehetne szüntetni. 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés I. határozati javaslatát azzal a módosítással, hogy az utolsó mondat 
törlésre kerül, továbbá a képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a közbeszerzést kiíró 
műszaki előkészítőt, hogy a hagyományos technológiájú hőszigetelés legyen a függőleges felületeken. 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
289/2014. (VIII. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a GRESS–ING Területfejlesztési 
Mérnökiroda Kft-t (1077 Budapest, Wesselényi u. 28.) a „KEOP-2014-4.0.10/F – Épületenergetikai 
fejlesztés a pusztaszabolcsi iskolában” közbeszerzési eljárás lefolytatására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, tájékoztassa a közbeszerzést kiíró műszaki előkészítőt, hogy 
a hagyományos technológiájú hőszigetelést alkalmazzák a függőleges felületeken. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés II. határozati javaslatát. 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
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290/2014. (VIII. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „KEOP-2014-4.0.10/F – Épületenergetikai 
fejlesztés a pusztaszabolcsi iskolában” közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos ajánlattételi 
felhívást az előterjesztés szerint elfogadja. 
Az ajánlattételi felhívást és az ajánlattételi dokumentációt a Rubi Consulting Vállalkozási Tanácsadó 
Iroda Kft. info@rubiconsulting.hu; a Regionális Gazdaságfejlesztési Iroda Kft. 
jankovics.antal@gmail.com; és a Dél-dunántúli Forrásközpont Nonprofit Kft. kaiser@ddrfk.eu részére 
megküldi. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Csányi Kálmán polgármester 18.59 órakor szünetet rendelt el. A Képviselő-testület ülése 19.10 órakor 
folytatódott a 16. napirendi pont tárgyalásával. 
 
 
Napirend 16. pontja 

Speciális étkezés biztosítása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
 
Csányi Kálmán: Elmondta, június óta folyamatosan foglalkoztak a témával. Tízórai, uzsonna és ebéd 
szerepel, illetve a szolgáltató kér egy alapdíjat havonta. Az alapdíj azért van, mert ha például csak három 
ebéd van, akkor azt is biztosítja és nem a rezsibe építi be az utazási költséget, hanem az alapdíjba. Ebben 
a tanévben pusztaszabolcsi vállalkozás nem tudja megoldani a speciális étkeztetést, mert nincs meg a 
személyi feltétel hozzá, de ez lehet, hogy egy év múlva megváltozik. 
 
Vezér Ákos: Felhívta a figyelmet, ez azt jelenti, hogy maximum 7 adag étkezésért az önkormányzat 
kifizet 300 ezer forint alapdíjat, amit lehet, hogy nem tudnak elszámolni az állam felé és emellett van 
50-60-70 %-kal működő rezsiköltség, ami az önkormányzatot terheli, amit elvileg el lehet számolni az 
állam felé. Ugyanakkor mindamellett, hogy ilyen aránytalanul drágának tűnik ez a szolgáltatás, nincs 
más. Annak idején a polgármester sok vállalkozót megkeresett, de nem igazán volt se végzettség, se 
hajlandóság arra, hogy ezt felvállalják. A lakosok levelet írtak, hogy feljelentik az önkormányzatot több 
helyen is. Állítólag van egy olyan ombudsmani állásfoglalás is, hogy az önkormányzatoknak kötelező ezt 
biztosítani. Ezt még nem látta, de biztos van ilyen. Olyat látott, hogy az állam nem rendezte ezt a dolgot 
és emiatt marasztalta el az ombudsman. Ha fel is vállalja az önkormányzat, kell keresni a további 
lehetőségeket. 
 
Csányi Kálmán: Tudomása szerint, a jelenlegi közétkeztetést végző Faunus Kft. egyik dolgozóját 
dietetikus szakáccsá átképezik, amely egy tízhónapos képzést jelent. Hozzátette, az ÁNTSZ ellenőrizte a 
Faunus Kft. konyháját, hogy a tárgyi feltételek kialakíthatók-e a speciális étkeztetés beindításához és 
megállapították, hogy kialakítható, megvannak a paraméterek, de jelen pillanatban nincs meg a személyi 
feltétel. Ezért javasolta a 2015. augusztus 31-ig történő szerződéskötést. Amikor a javaslatot elkezdték 
június végén, július közepén tárgyalni, akkor még bíztak abban, hogy a miniszterek tanácsa megadja azt a 
bizonyos 7 millió forintos kérelmet, de nem ez történt. Problémát jelent az is, hogy a vállalkozó az 
adminisztrációt nagyon nehezen végzi el. 
 
Csiki Szilárd: Megkérdezte, hogy az óvodában uzsonna és tízórai is szerepel? Ha igen, akkor egyik-másik 
szülőnél ez a probléma is megoldódni látszik. 
 
Csányi Kálmán: Igen. Az ebéd kérdésköre elvileg július második hetében tisztázódott, azon kellett 
küzdeni, hogy legyen meg a tízórai és az uzsonna is, mert az új, márciusi ombudsmani állásfoglalás 
szerint - amit a szülők a számára elküldtek - a háromszori étkezést kell biztosítani az önkormányzatnak. 
Megjegyezte, örül annak, hogy a járási hivatal munkatársa jelen van, mert esetleg ezt a problémát viheti 
tovább, hogy ezt az önkormányzatnak meg kell oldani. Nagy választási lehetőség nincs a szolgáltatót 
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tekintve, mert 30 percen belül ki kell szállítani az ebédet. Kérte a képviselő-testülettől, fogadják el, hogy 
4-8-10 gyerekre vonatkozik ez. 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés 1. határozati javaslatát. 
 

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
291/2014. (VIII. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete vállalkozási szerződést köt a Megfizethető 
Üdülést Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel (2480 Velence, Kis utca 1.) a speciális étkezésben részesülő 
gyermekek intézményi gyermekétkeztetésének biztosítása céljából, valamint a szociális rászorult 
személyek étkeztetésében és az Időskorúak Klubjában az étkezést igénybevevő ellátottak részére 
2014. szeptember 1-től 2015. augusztus 31-ig terjedő időszakra. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
A Képviselő-testület a többletköltség biztosítására 2014. évre az alapdíj biztosítására bruttó 96.000,- Ft 
összeget biztosít az általános tartalék terhére. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a költségvetési rendelet módosításának beterjesztésére. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a javaslatot a rendelet-tervezet szövegének elfogadására és a 
rendelet megalkotására. 

 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
292/2014. (VIII. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 
11/2011. (V. 30.) és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 30/2013. (XII. 20.) önkormányzati 
rendeletek módosításáról szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: 
 
13/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 
11/2011. (V. 30.) és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 30/2013. (XII. 20.) önkormányzati 
rendeletek módosításáról szóló rendeletet megalkotja. 
 

Napirend 17. pontja 
Fogorvosi körzet elszámolása a klímabeszerzéshez biztosított egyszeri önkormányzati 
támogatásról 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy az előterjesztést két bizottság tárgyalta és javasolta a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
Csiki Szilárd: Megjegyezte, sokan panaszolják, hogy a fogorvosnál 3-4 hónap a várakozási idő. A 
polgármesterrel és a FOG-ÁSZ Bt. vezetőjével egyszer beszéltek arról, hogy egy gyermek fogorvosi 
körzetet kellene létrehozni, de tovább gondolta a cég képviselője és szerinte a várólista rövidítésére nem 
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ez lenne a megoldás. Az lenne a megoldás, hogy még egy vegyes körzetet kialakít az önkormányzat és 
akkor a cég alapfinanszírozása lecsökken. Gondolkodni kell rajta, mert tartósan 3-4 hónapot kell várni. 
Ennek csak az lehet a megoldása, hogy másik, kisebb körzetet hoznának létre. 
 
Csányi Kálmán: Úgy látja, az az elképzelés, ami először merült fel, hogy gyermek fogorvosi praxist 
kialakítsanak, nem járható út, mert a feltételeket nem lehet hozzá biztosítani. Az kellene megtalálni, 
hogyan lehetne egy vegyes körzetet kialakítani, hogy ne kelljen az önkormányzatnak egy új rendelőt, 
tárgyi feltételt biztosítani, hanem valamiféle kooperációval jönne létre a jelenlegi praxissal. A 
gondolkodást ebbe az irányba kell mozdítani, még nem tartanak ott, hogy döntsenek. 
 
Csiki Szilárd: A cég nem zárkózik el az elől, hogy a rendelőjükbe legyen ennek a másik praxisnak a 
rendelése is. Viszont ami az önkormányzatnak pénzbe fog kerülni, hogy a feladatellátási szerződés 
szerint, ha kialakítanak még egy körzetet, akkor kártérítési igénnyel lépnek fel az önkormányzattal 
szemben. Ezt kell majd megoldani. 
 
Csányi Kálmán: Az egyik elképzelés a személyi feltételek biztosításának lehetetlensége miatt nem biztos, 
hogy megvalósítható. 
 
Tüke László: Felmerült benne az a kérdés, hogy ez azt jelenti, hogy egy plusz fogorvost kell bevonni a 
rendelésbe? Lehet, hogy támaszkodni kellene a doktornőre, hiszen neki lehet olyan kapcsolati rendszere, 
vagy lehet, hogy mivel a várólista hónapokra nyúlik, nyilván benne merült fel az, hogyan lehetne 
rövidíteni az által, hogy a rendelési időt megnövelje, de nem akar és nem is tud többet rendelni. Az lenne 
a járható út, hogy a doktornő segítségét kérjék ebben. 
 
Csányi Kálmán: Elmondta, először a jogi feltételeket kell tisztázni a finanszírozó szervezettel a Megyei 
Egészségbiztosítási Pénztárral. Azért merült fel a gyermekorvosi praxis kérdésköre, mert tisztázták az 
OEP-pel, hogy jogilag megvalósítható, most azonban felmerült a vegyes finanszírozás és a kártérítés 
kérdése. 
 
Paál Huba: Szerinte, ezt a problémát tartsák evidenciában, a megoldást kell keresni, mert nagy probléma a 
3-4 hónapos várakozás. Meg kell nézni, hogy a törvényi lehetőségeken belül és a szakorvos biztosítása 
mellett hogyan oldható meg és ebben a doktornőre kell támaszkodni. 
 
Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
293/2014. (VIII. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fog-Ász Bt. (2490 Pusztaszabolcs, Széchenyi 
I. u. 13-2/2.) és az önkormányzat között 2013. július 23-án létrejött feladatellátási szerződés 2. pontja 
alapján elfogadja a Fog-Ász Bt. részére biztosított egyszeri önkormányzati támogatás elszámolását 
45.000,- Ft összeggel oly módon, hogy az 50.000,- Ft támogatásból 5.000,- Ft-ot már visszautalt a 
jogosult. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Napirend 18. pontja 

Árok u. 1/3. ingatlannal kapcsolatos kérelem 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
 
Csányi Kálmán: Elmondta, a Pénzügyi Bizottság ülésére még nem készült el az előterjesztés, de másnap a 
Településfejlesztési Bizottság, illetve a Szociális és Egészségügyi Bizottság is támogatta az I. határozati 
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javaslatot. A Településfejlesztési Bizottság javasolta még, hogy folyamatközi bérlemény ellenőrzés 
szükséges a lakás karbantartásának vizsgálata céljából. Ezt a Szent István u. 28. szám alatt lakó esetében 
is már elindították, mert felszólították, ha nem megfelelően tartja rendben, akkor a bérlet megszüntetése is 
felmerülhet. Sőt, adott esetben a lakó lánya a szociális lehetőségektől (pl. közcélú munka) is el fog esni, 
ha például túl sok kutyát és macskát tart a bérleményben. Nem ugyanez, de hasonló jellegű problémák 
felmerülnek az Árok utca 1/3. szám alatti ingatlan esetében is. Mindkét javaslat szerint 1 évre 
hosszabbítják meg a bérleti szerződést és ha úgy látják, hogy működik a dolog, akkor a tavasz folyamán a 
melléképület visszaépítését is meg lehet tenni. Attól tart, a melléképület ősz folyamán történő felépítése 
arra szolgálna, hogy illegális beköltözők tartózkodjanak ott. Ezért nem szeretné engedélyezni, hogy a tél 
előtt megtörténjen a melléképület felújítása. 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés I. számú határozati javaslatát kiegészítve a Településfejlesztési 
Bizottság javaslatával, mely szerint bérleményellenőrzés szükséges a lakás karbantartásának vizsgálata 
céljából. 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
294/2014. (VIII. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Lakatos Tibor (szül.: 
1965.11.14. Dunaújváros, a.n.: Lakatos Mária) Pusztaszabolcs, Árok u. 1/3. szám alatti 168/1. hrsz-ú 
ingatlan bérletére vonatkozóan a korábban létrejött bérleti szerződést 2015. szeptember 30-ig 
meghosszabbítja, azzal, hogy a melléképületek újjáépítésére vonatkozóan 2015. év tavaszán hoz döntést, 
továbbá bérleményellenőrzés szükséges a lakás karbantartásának vizsgálata céljából. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződésre vonatkozó megállapodás 
módosítására. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Napirend 19. pontja 

Javaslat a közterületek elnevezéséről és a házszám megállapításáról szóló rendelet 
megalkotására 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
 
Vezér Ákos: Elmondta, hogy az előterjesztéshez készült kiegészítés szerint kellene szavazni, illetve 
bizottsági javaslat volt a rendelet-tervezet módosítására vonatkozóan, amelyet el tud fogadni. Hozzátette, 
kötelező ezt a rendeletet megalkotni, erre vonatkozóan egy körlevél ment a megye településeinek. 
Véleménye szerint, attól kezdve, hogy a közterület elnevezése képviselő-testületi hatáskör (mindig is az 
volt és át sem lehet adni), ezért egy viszonylag rövid megoldást választottak abból az okból kifolyólag, 
hogy a végső döntést a képviselő-testület mondja ki. 
 
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy a témát a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság és a Településfejlesztési 
Bizottság tárgyalta, mindkettő ugyanazt a módosítást javasolta. 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatait azzal a módosítással, hogy a rendelet-tervezet 
szövegét módosítsák a bizottságok javaslatának megfelelően. 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
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295/2014. (VIII. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületek elnevezéséről és a házszám 
megállapításáról szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja az alábbi módosítással: 
- A rendelet-tervezet 5. § (2) bekezdése az alábbi lesz: 

„(2) A kialakult házszámozás után megosztott ingatlanok korábbi házszáma megmarad és az új 
ingatlanok címe a korábbi házszám megosztásával jön létre (/1., /2., /3., /…).” 

 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: 
 
14/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületek elnevezéséről és a házszám 
megállapításáról szóló rendeletet megalkotja. 
 
 
Napirend 20. pontja 

Javaslat a hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítására 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

 
 
Csányi Kálmán: Elmondta, a közmeghallgatáson az derült ki, hogy az üvegek elszállításának gyakorisága 
igény szerint történik, tehát a megállapodást a közszolgáltatás tartalmáról ki kellene egészíteni az 1.1.2.1. 
esetében a szelektív hulladékgyűjtő szigeteknél az üvegnél az „egyéb” oszlopban beírják, hogy „igény 
szerint történik”. A közmeghallgatáson elhangzottakat úgy értelmezte, hogy a sárga fedeles 
gyűjtőedényen kívül történik a zöldhulladék gyűjtése. Véleménye szerint, tudomásul veszik, hogy a 
lombtalanítás havonta egyszer van és ez ellen nem fognak ellenkezni. Lehet, hogy a közszolgáltatási 
szerződésben nem lesz benne, de megígérték itt, hogy a lombtalanítás hogyan lesz a következő három 
hónapban. Az elektronikai hulladék, illetve veszélyes hulladék esetében viszont azt mondták, hogy igény 
szerint, tehát ezt a megállapodásban módosítani kellene. Javasolta, hogy a rendelet-tervezet 3. § ban a 
(17) bekezdés változtassák meg: a „veszályes” helyett „veszélyes” kerüljön beírásra. 
 
Vezér Ákos: Megjegyezte, a közmeghallgatáson elhangzottakhoz semmi köze annak, amit megküldtek. 
Most szembesült azzal, hogy például a zöld hulladékokat biológiailag lebomló hulladékgyűjtő edényben 
heti 1 alkalommal szállítják el. Döntsék el, hogy edényzetbe, vagy nem edényzetbe gyűjtik, heti egyszeri, 
vagy havi egyszeri alkalommal szállítják el. 
 
Csányi Kálmán: Egyetértett a jegyző által elmondottakkal. Szerinte, a szolgáltató nem készült fel a 
lombtalanításra és a közszolgáltatási szerződésben, amit az önkormányzatnak megküldtek, a 
lombtalanítást nem írták be. Most ráéreztek, hogy szükség lenne a lombtalanításra, rájöttek, hogy 
valamilyen megoldást kell találni, ideiglenesen felajánlották, megnyugtatták a testületet, hogy a 
lombtalanítást a következő három hónapban el fogják végezni, de ezt írásban nem adták, csak Molnár 
Tibor ügyvezető mondta el. Javasolta, hogy a hulladékgyűjtő szigetek esetében az „üveg” sorba az 
„egyéb” kategóriába írják be, hogy igény szerint, bejelentés szerint. 
 
Tüke László: Javasolta, hogy a veszélyes hulladékkal, illetve az elektronikai hulladékkal kapcsolatos rész 
kerüljön valahogy úgy megfogalmazásra, hogy az önkormányzat és a DÉSZOLG Kft. között egyeztetett 
időpontban történjen évente egyszer, alkalomszerűen a veszélyes hulladék elszállítása, tehát 
kampányszerűen, mint ahogy a korábbi években volt. Nehezményezte, hogy nem tart fenn a DÉSZOLG 
telepet, mert például Székesfehérváron van egy olyan telepük, ahova ha összegyűlik valamekkora 
mennyiségű veszélyes hulladék, vagy fáradt olaj, gumi, azt ki lehet oda vinni. Kora tavasszal vitt ki két 
televíziót és egy számítógépet a Perkátához közeli telepükre és alapvetően nem fogadták jó szívvel, hogy 
oda el akarja helyezni, pedig nekik ez feladatuk volna. Ezekre a dolgokra oda kell figyelniük és ebben az 
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esetben mindenképpen érdekük, hogy ezeknek a hulladékoknak az elszállítása megtörténjen. A pala 
elhelyezésére nem adtak megoldást, pedig az lényeges lenne, mivel nagyon sok ház tetején pala borítás 
van és lehetséges, hogy éppen az azbeszt tartalom miatt sokan le szeretnék cserélni az elkövetkező 
időszakban és akkor azt valahova el kell helyezni. Szerinte, ez egy jelenlévő probléma, ezzel 
folyamatosan foglalkozniuk kell még akkor is, ha most esetleg erre nem adtak megoldást. 
 
Csányi Kálmán: Javasolta, hogy az elektronikai és veszélyes hulladékkal kapcsolatban külön határozatot 
hozzanak, amely arról szólna, hogy a képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 
közmeghallgatáson felajánlott együttműködést használják ki és készítse elő az elektronikus és veszélyes 
hulladékok gyűjtése esetében. Ez ne a rendeletbe szerepeljen, mert nem közszolgáltatás. A 
Településfejlesztési Bizottság ülésén felvetette a fehér és a színes üveg gyűjtésének kérdését. A Vertikál 
által készített szórólapon az szerepel, hogy a hulladékszigeten lehet elhelyezni a fehér, illetve a színes 
üveget, nem pedig a sárgafedelű kukában, vagy a normál kukában. Ez a rendelet szövegében nem így van. 
Javasolta, hogy a rendelet-tervezet 3. §-ában a (17) bekezdés utolsó előtti tagmondatát vegyék ki és 
tegyenek egy új mondatot hozzá, hogy a fehér és színes üveget a hulladékgyűjtő szigeteken található 
gyűjtőedényben helyezheti el a természetes személy. Akkor tudják, hogy a hulladékgyűjtő szigeteken 
csak üveget lehet gyűjteni, az összes többit – építési hulladékot, állati tetemet, elektromos, elektronikai és 
veszélyes hulladékot – a hulladékgyűjtő pontra, vagy a hulladékgyűjtő udvarra viheti el. 
 
Czöndör Mihály: Megjegyezte, rendben van, hogy a zöldhulladéknál havonta egyszer legyen a szállítás, 
de megadott időpontban, tudja a lakosság, hogy mikor viszik. A pala esetében érdemes lenne valamilyen 
felső hatóságtól állásfoglalást kérni, hogy ezzel mit csináljon a lakosság. A termék életciklus szerint a 
gyártó lenne a felelős a gyártásról a megsemmisítésig, de most már nem létezik az, aki gyártotta. 
 
Vezér Ákos: Megkérdezte, nem lehetne-e a következő hónapban újratárgyalni ezt a témát? Mert valóban a 
levélben azt írják, hogy házhoz menő zsákos szelektív és a zöldhulladék gyűjtése megszűnik, de ehhez 
képest a megállapodásban a zöldhulladékoknál heti egy alkalom van. Azon vitatkoznak, hogy a hónap 
melyik napján legyen ez a zöldhulladék szállítás, amiről a levélben azt írja, hogy nem lesz. Beígérik, hogy 
havonta egyszer lesz, a szerződésben meg azt írják, hogy heti egyszer lesz. 
 
Paál Huba: Szerinte, túl sok időt töltenek ezzel és nem jutnak előre. Ez csak az önkormányzat óhaját 
tükrözi és nem biztos, hogy elfogadja a DÉSZOLG is. Javasolta, hogy legyen egy további egyeztetés a 
szolgáltatóval a szerződés tekintetében. 
 
Szőke Erzsébet: Megjegyezte, a közmeghallgatáson Molnár Tibor azt mondta, hogy az utolsó három 
hónapban el fogják vinni a lombot, a zöldhulladékot és a korábban kiosztott naptár szerint, ami nincs 
benne a szerződésben. 
 
Csányi Kálmán: Megjegyezte, lehet, hogy a rendelet-tervezet tárgyalását le kellene venni a napirendről. 
Viszont ennek ellenére a mai közmeghallgatáson kapott információk alapján néhány határozatot 
hozhatnának. Összegezte a javaslatokat, mely szerint a polgármester további egyeztetést folytasson a 
rendelet-alkotás érdekében; a lombtalanítás érdekében kérje fel a közszolgáltatót, hogy a lakosokat 
tájékoztassa a lombtalanítás időpontjáról; az elektronikus hulladék, veszélyes hulladék kampányszerű 
összegyűjtése érdekében időpontot egyeztessen a szolgáltatóval; felkéri a képviselő-testület a 
polgármestert, hogy tájékoztassa a közmeghallgatáson hallott iskolai lehetőségekről az iskola vezetőjét; a 
képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Dunaújvárosi Járási Hivatalnál érdeklődjön a pala 
megsemmisítés jogi lehetőségeiről. 
 
Tüke László: Javasolta, az iskola helyett az oktatási, nevelési intézmények vezetőit tájékoztassák, 
amelyben így már benne van a középiskola, az általános iskola és az óvoda is. 
 
Vezér Ákos: Véleménye szerint, nem a rendelettel van alapvetően probléma, hanem a szerződés 
tartalmával, mert a megküldött tervezetnek semmi köze a valósághoz, ahhoz, ami elhangzott a 
közmeghallgatáson és amit korábban levélben megküldtek. 
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Csányi Kálmán: Egyetértett a jegyző által elmondottakkal, hogy nem a rendelettel van probléma, mivel 
nincs kellő hiteles információ arra, ami alapján a rendeletet meg tudnák alkotni, ezért szeretnék a 
rendeletalkotást későbbi időpontra tenni. Az indokolásnál van a különbség, mert nem kapták meg a 
szükséges információkat, mert ellentétesek. 
 
Vezér Ákos: Megjegyezte, a rendelet-tervezet arról szól, hogy a szelektív hulladékgyűjtést az 
önkormányzat bevezeti és le van írva, hogy az edényzettel mit kell csinálni, mikor kell kirakni, mit lehet 
belerakni, ha elveszti a kukát, akkor büntetést kell fizetni, stb.. Semmi köze a rendelethez a zöldhulladék 
és az elektronikai hulladék gyűjtésének, a pala elhelyezésének, vagy az iskolai szelektív 
hulladékgyűjtésnek. Ez a rendelet a sárgafedelű kukák bevezetéséről szól. Gyakorlatilag az utolsó 
bekezdésben vannak kitérők a gyűjtőszigetekre és a leadható hulladékra, de alapvetően 95 %-ban a 
sárgafedeles hulladékok kezeléséről szól. Egész más kérdés, hogy az önkormányzat milyen szerződést köt 
a szolgáltatóval, amely azt írja, hogy zsákos formában a zöldhulladékot továbbra is elviszi, tehát egy 
olyan ajánlatot ad, miközben levélben leírja, hogy megszünteti ezt a szolgáltatást. A rendeletben erről szó 
nincsen. A korábbi, jelenleg hatályos rendeletben van valami arról, hogy a zöldhulladék elszállítását végzi 
a szolgáltató. Ez összefügg az ajánlatukkal, csak belekeverednek a szerződésbe. 
 
Csányi Kálmán: Az elhangzottak alapján megállapította, hogy a rendeletet megalkothatják, a 
közszolgáltatási szerződést pedig nem fogadják el. Javasolta, hogy a rendelet-tervezet 3. §-ában a (17) 
bekezdés utolsó mondatának utolsó tagmondatát töröljék és egészítsék ki azzal a mondattal, hogy „A 
fehér és a színes üveget a hulladékgyűjtő szigeteken található gyűjtőedényben elhelyezheti.” Javasolta 
továbbá, hogy ne fogadják el a közszolgáltatási szerződést, arról még egyeztessenek és a korábban 
említett javaslatokról külön határozatot hozzanak. 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés I. határozati javaslatát az általa javasolt módosítással, valamint a II. 
határozati javaslatot. 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
296/2014. (VIII. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 
28/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja az 
alábbi módosítással: 
1. A rendelet-tervezet 3. §-ában a (17) bekezdés az alábbi lesz: 
„(17) Az (1)-(16) bekezdésekben nem szabályozott egyéb esetekben a természetes személy 
ingatlantulajdonos az általa elkülönítetten gyűjtött hulladékait (fehér és színes üveg, építési és bontási 
hulladék, állati tetem, valamint elektromos, elektronikai és veszélyes hulladék) hulladékgyűjtő pontra, 
hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre vagy hulladékkezelő létesítménybe szállíthatja, és ott a 
jogosultnak átadhatja, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat egyébként a Közszolgáltató részére 
megfizette. A fehér és a színes üveget a hulladékgyűjtő szigeteken található gyűjtőedényben 
elhelyezheti.” 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: 
 
15/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 
28/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletet megalkotja. 
 
 
Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta határozati javaslatát, mely szerint a képviselő-testület felkéri a 
polgármestert, hogy folytasson további egyeztetést a szolgáltatóval a közszolgáltatás tartalmáról szóló 
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megállapodásról és kérje fel a szolgáltatót, hogy a lakosokat tájékoztassa a lombtalanítás időpontjáról; az 
elektronikus hulladék, veszélyes hulladék kampányszerű összegyűjtése érdekében egyeztessen időpontot 
a szolgáltatóval; továbbá a polgármester tájékoztassa a közmeghallgatáson ismertetett szelektív 
hulladékgyűjtési lehetőségről az oktatási, nevelési intézmények vezetőjét; illetve a polgármester a 
Dunaújvárosi Járási Hivatalnál érdeklődjön a pala megsemmisítésének lehetőségeiről. 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
297/2014. (VIII. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy folytasson további 
tárgyalásokat a közszolgáltató Vertikál Zrt-vel (8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.) az alábbiakról: 
1. a településre vonatkozó megállapodás közszolgáltatási tartalmáról, 
2. kérje fel a közszolgáltatót, hogy a lakosokat tájékoztassa a lombtalanítás időpontjáról, 
3. egyeztessen időpontot a közszolgáltatóval az elektronikus hulladék, veszélyes hulladék kampányszerű 
összegyűjtése érdekében. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közmeghallgatáson ismertetett szelektív 
hulladékgyűjtési lehetőségről tájékoztassa az oktatási, nevelési intézmények vezetőit. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Dunaújvárosi Járási Hivatalnál érdeklődjön a pala, 
mint veszélyes hulladék megsemmisítésének lehetőségeiről. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Napirend 21. pontja 

Hulladékgazdálkodási Társulási Megállapodás valamint a Társulási Tanács módosítása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
 
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy az előterjesztést két bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslat 
elfogadását. 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
298/2014. (VIII. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását, valamint a 
Társulási Tanács módosítására vonatkozó javaslatot megismerte és azt elfogadja. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Napirend 22. pontja 

Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével és elszállításával 
kapcsolatos közszolgáltatás ellátására 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
 
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy az előterjesztést a Településfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság 
tárgyalta és mindkettő javasolta az összeg módosítását 12.000,- Ft-ra Áfa nélkül. A bizottságok 
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elfogadták, hogy a határozati javaslatban szereplő vállalkozóval történjen meg a szerződés kötése a 
szippantásra. 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát a bizottság által javasolt módosítással: 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
299/2014. (VIII. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére és elszállítására vonatkozóan 2014. szeptember 1-től a Herke Szolgáltató Bt-t 
(2483 Gárdony, Batsányi J. u. 26.) bízza meg a közszolgáltatás ellátására úgy, hogy a lakosoknak a 
szolgáltatásért 12.000,- Ft/4,8 m3 díjat számolhat fel. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgálati szerződés aláírására és a települési 
folyékony hulladék begyűjtésének engedélyezésére vonatkozó nyilatkozat aláírására. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Napirend 23. pontja 

Javaslat a települési folyékony hulladék kezelésére vonatkozó 2009. évi közszolgáltatási 
díjak megállapításáról szóló rendelet hatályon kívül helyezésére 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
 
 
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy a bizottságok az előterjesztést nem tárgyalták. 
 
Vezér Ákos: Elmondta, már nem hatósági ár körbe tartozik, ezért most, hogy a szolgáltató és a díjak is 
változtak, szerződésben kell meghatározni, hogy mennyi a díja. Ezért kell a rendeletet hatályon kívül 
helyezni. 
 
Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatait. 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
300/2014. (VIII. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a települési folyékony hulladék kezelésére 
vonatkozó 2009. évi közszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 24/2008. (XII. 23.) önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja. 
 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: 
 
16/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a települési folyékony hulladék kezelésére 
vonatkozó 2009. évi közszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 24/2008. (XII. 23.) önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletet megalkotja. 
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Napirend 24. pontja 
Javaslat elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló rendelet megalkotására 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
 
 
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság, a 
Településfejlesztési és Értéktár Bizottság, valamint az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság 
tárgyalta. Alapvetően azonos módosítások voltak a pénzbeli jutalmazással kapcsolatban. Egyetlen 
kérdésben van ellentét a Településfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság véleménye között. A 
„Pusztaszabolcs Sportjáért” elismerő címnél a Településfejlesztési Bizottság kettő díjazottat javasol, a 
Pénzügyi Bizottság pedig tovább szűkíti, hogy egy egyéni és egy csapat részesülhessen az elismerésben. 
A rendeletalkotásról azért készült előterjesztés, mert az előző ülésen a képviselő-testület úgy döntött, 
hogy foglalkozzanak a rendelet módosításával. 
 
Tüke László: Szerinte, a Pénzügyi Bizottság javaslatával megköti a képviselő-testület a saját kezét, 
ugyanis ha adott évben van két egyéni kiváló sportoló, akkor is csak egy kaphat, de ha van két nagyon jó 
csapat, akkor is csak egy kaphat. Egyetértett vele, legyen kettő, de ne kössék meg ennyire szigorúan. 
 
Kátai György: Véleménye szerint, most ez a dolog átesett a ló másik oldalára. Amikor elhatározták, hogy 
a magyar nyelvvel kapcsolatban a határon túli magyarokat ösztönözzék ezzel a díjjal, akkor felvetette, 
hogy Pusztaszabolcson sem beszélnek gyönyörűen, ezért itt is kellene jutalmazni. A végén eljutottak 
odáig, hogy az összes díjnál vagy adható, vagy jár az összeg. Nem értette, hogy a két legrangosabb díj 
esetében az egyiknél adható, a másiknál pedig felvetődik, hogy ott is így kellene és az összes többinél 
ugyanaz az összeg már kötelezően szerepel. Nem tudja, hogy ez így helyes-e. A legutóbbi ülésen azt 
mondta, hogy igen, biztos, hogy el tudják dönteni a pedagógusok, hogy a magyar nyelvet ki ápolja a 
diákok közül a legszebben és azt javasolta – mert volt némi felháborodás a tantestületben -, hogy mivel 
minden évben megválasztják az év pedagógusát, ez a kettő kerüljön díjazásra. Továbbra sem adna 
pénzbeli juttatást egyik címhez sem. Javasolta, hogy továbbra is maradjon meg a határon túli, a magyar 
nyelv ápolásában a helyi díj, illetve az év pedagógusa kapjon ezzel azonos értékű pénzbeli jutalmat. Nem 
adna a helyi díjaknál úgy, hogy gyakorlatilag a legrangosabbnál csak adható, az összes többinél kötelező. 
 
Csányi Kálmán: Elmondta, az összes bizottság, amely tárgyalta a rendelet-tervezetet, azt javasolta, hogy a 
gyerekeknek legyen pénzdíj. Javasolták, hogy a közszolgálati díj esetében nemcsak az általános iskola, az 
óvoda, a szociális intézmény és a Hivatal, hanem a középiskola is szerepeljen, tehát kicsivel bővebb 
legyen a kör. Látszólag csak pénzügyekről van szó, de van egy nagyobb kör ebben az esetben, amelyből 
lehet meríteni. Nagy vita volt a bizottsági üléseken, hogy összesen hány fő kaphat, szűkítsék, vagy 
hagyják meg, hogyan, miképpen legyen, de úgy tűnik, hogy abban is a három bizottságban egyezség van. 
Egyetlen egy dologban van különbség, hogy a sportolóknál meg kössék-e a kezüket, hogy egy egyéni és 
egy csapat kaphasson, vagy pedig a Településfejlesztési Bizottság javaslata alapján történjen, de 
maximum kettő kaphat elismerést. A Pusztaszabolcsért elismerő cím a rendelet szerint három személynek 
adható, a bizottságok javasolták, hogy ketten kaphassák meg. Szűkítenék a címek adományozhatóságának 
számát. Az a konszenzus, hogy csak a gyerekek kapjanak díjat, mert az ösztöndíjszerűen működne.  
 
Paál Huba: Javasolta, hogy legyen két díjazott a Pusztaszabolcs Sportjáért elismerő címnél és jegyezzék 
meg, hogy lehetőleg egy egyén és egy csapat. 
 
Csányi Kálmán: Egyetértett a javaslattal. 
 
Tüke László: A Kátai György képviselő által felvetett javaslattal kapcsolatban elmondta, egyszer ő vetette 
fel a témát és akkor nem a saját véleményét mondta el, hanem a nevelőtestületi ülésen elhangzottakat 
tolmácsolta. A saját véleménye az, hogy nem adna pénzjutalmat. A gyermeknek adna pénzjutalmat, 
viszont a felnőtt díjazottaknak nem. A többi javaslatban szerinte konszenzusra jutottak. 
 
Vezér Ákos: Véleménye szerint, felháborító, hogy csak pedagógus kapjon akármilyen díjért 100 ezer 
forintot. A szociális dolgozó, az egészségügyi dolgozó, a közszolgálati dolgozó kevesebb ember, vagy 
többet keresnek annak ellenére, hogy a pedagógus bérrendezés folyamatosan napirenden van? A 
köztisztviselők illetményét nyolc éve nem emelték. Felháborította a javaslat, számára megalázónak ítélte. 
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Kátai György: Visszavonta a pedagógusokra vonatkozó javaslatát. 
 
Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezet szövegének elfogadását azzal a módosítással, 
hogy a „Pusztaszabolcsért” elismerő címet 2 fő, a „Pusztaszabolcs Kiváló Közszolgálati Dolgozója” 
elismerő címet max. 4 fő, a „Pusztaszabolcs Sportjáért” elismerő címet max. 2 (lehetőleg egy egyéni és 
egy csapat), illetve a „Pusztaszabolcs Kiváló Közszolgálati Dolgozója” elismerő címre javasolhatók köre 
bővüljön a Pénzügyi Bizottság javaslata szerint, illetve max. 4 fő, valamint pénzdíjazásban – nettó 
100 ezer forintban - csak a gyermekek részesüljenek. 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
301/2014. (VIII. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az elismerő címek alapításáról és 
adományozásáról szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja az alábbi módosításokkal: 
1. A rendelet-tervezetben törlésre kerülnek az alábbiak: 
- 5. § (3) bekezdés, 7. § (5) bekezdés, 8. § (3) bekezdés, 9. § (4) bekezdés. 
2. A rendelet-tervezet 10. § (4) bekezdésében és a 11. § (4) bekezdésében a „bruttó 100.000,- Ft” 
szövegrész „nettó 100.000,- Ft” szövegre változik. 
3. A rendelet-tervezet 7. § (1) bekezdésében az „1 fő” szövegrész „2 fő” szövegre változik. 
4. A rendelet-tervezet 8. § (1) bekezdés utolsó tagmondata az alábbi lesz: 
„évente maximum két díjazott (lehetőleg 1 egyéni és 1 csapat) részére.” 
5. A rendelet-tervezet 9. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„Az önkormányzat és intézményei, valamint önkormányzati tulajdonban működő intézmény, vállalkozó, 
gazdasági társaság alkalmazottainak részére a képviselő-testület – kiemelkedő munkája alapján – a 
Pusztaszabolcs Kiváló Közszolgálati Dolgozója címet adományozhatja a munkáltatói jogkör 
gyakorlójának, illetve a képviselő-testület bizottságának javaslatára.” 
6. A rendelet-tervezet 9. § (3) bekezdésében a „3 fő” szövegrész „4 fő” szövegre módosul. 
 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: 
 
17/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az elismerő címek alapításáról és 
adományozásáról szóló rendeletét megalkotja. 
 
 
Csányi Kálmán polgármester 20.08 órakor szünetet rendelt el. A Képviselő-testület ülése 20.16 órakor a 
25. napirendi pont tárgyalásával folytatódott. 
 
 
Napirend 25. pontja 

Polgármester szabadsága 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
 
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy 2014. augusztus 8-15. között szabadságon volt. Kérte a képviselő-
testületet, hogy 2014. szeptember 11-én és 12-én 1-1 nap szabadságot engedélyezzen számára. Szavazásra 
bocsátotta javaslatát. 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
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302/2014. (VIII. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Csányi Kálmán polgármester részére 
2014. augusztus 8-12. közötti időszakra utólag 6 nap, 2014. szeptember 11-én és 2014. szeptember 12-én 
1-1 nap szabadságot engedélyez. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Napirend 26. pontja 

Javaslat helyiség bérletére vonatkozóan 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
 
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy az előterjesztésben két határozati javaslat szerepel. Az I. határozati 
javaslat szerint a teljes felújítás 2.149 ezer forintba kerülne, a II. határozati javaslat szerint 889 ezer forint 
a tetőszerkezet beázásának megakadályozása. Hozzátette, hogy Csontos László vállalkozó is adott be egy 
pályázatot tavaly, az több volt mint 889 ezer forint, de most újabb ajánlatot nem adott. Véleménye szerint, 
előbb-utóbb fel kell újítani az ingatlant, de legalább a beázást meg kell szüntetni. Javasolta, hogy most a 
beázást szüntessék meg. 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés II. határozati javaslatát. 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
303/2014. (VIII. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felújítja a Pusztaszabolcs, 
Szent István u. 28. szám alatti ingatlan tetőszerkezetét, kéményét. Ennek megfelelően az E-Kovács-Bau 
Kft-t bízza meg bruttó 889.000,- Ft összegben a munkálatok elvégzésével és felhatalmazza a 
polgármestert a kivitelezési szerződés aláírására. Az önkormányzat a 2014. évi költségvetésében az 
ingatlanok karbantartási dologi előirányzatot 889.000,- Ft-tal csökkenti és egy új felújítási előirányzatot 
hoz létre azonos összeggel „önkormányzati tulajdonú Pusztaszabolcs, Szent István u. 28. szám alatti 
ingatlan tetőszerkezetének, kéményének felújítása” címen. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés módosítását terjessze be. 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Complex Network Hungary Kft. 
kérelmét, azonban az önkormányzat költségvetési helyzete nem ad lehetőséget az ingatlanban levő 
üzlethelyiség bérbeadásához szükséges műszaki feltételek biztosítására. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Napirend 27. pontja 
Ajánlat a megszemélyesített adódokumentumok és csekkek nyomtatási rendszerére 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

 
Vezér Ákos: Sajnálatát fejezte ki, hogy az előterjesztést a bizottságok nem tárgyalták, mert 
adminisztrációs hiba történt és csak most került kiosztásra. Nem biztos, hogy elfogadja a testület, de el 
lehet rajta gondolkodni, hogy lehet-e esetleg ilyen irányba elmozdulni. Jelenleg az adós nyomtatványokat 
leporellós változatban küldik ki. A polgár utána bekerül az adózási rendszerbe, ott kb. 3-4 ezer fő, illetve 
darab van nyilvántartva és utána kb. ugyanennyi adóalanynak kiküldik az adóértesítést évente kétszer. 
Mindenki ismeri, hogy milyen formában küldik ki, ezen a fénymásolt, rosszul olvasható papíron és mellé 
küldenek annyi üres csekket, amennyi adónem az értesítőben szerepel. Ebből fakad az, ha túl sok csekket 
kapott a polgár, akkor fizetget össze-vissza és köztes átutalásokkal próbálják rendezni ezt a dolgot. Erre 
lenne egy olyan megoldás, hogy egy programot telepítenének az adósok számítógépére, ami integrálható 
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ezzel a kincstári programmal, illetve a kincstári program integrálható ebbe, tehát átveszi a személyes 
adatokat. Az általuk megvásárolt papírra - aminek az alsó egyharmadán a csekk van letéphető formában - 
nyomtatnák ki az adós értesítőt egy olyan nyomtatóval, ami olyan produktumot állítana elő, mint például 
a számlák. A csekkek is előre ki lennének töltve, rajta lenne a polgár neve, a fizetendő összeg, illetve egy 
olyan postai kódszám, amivel a postai költségek csökkenthetők. Ez azt jelenti, hogy sokkal kulturáltabb 
ügyintézés lenne. A probléma, hogy ez jelentős összegbe kerül. A Hivatal által kért tartalommal a 
program - ha azonnal megvennék - 3 millió forint lenne. Többet is lehetne kérni, de szerinte egy 
borítékológép nem érne meg 2 millió forintot, mivel az új programmal több idejük lesz az ügyintézőknek, 
hogy becsomagolják. Amennyire lehetett, próbálták csökkenteni a költséget, de így is 3 millió forint 
lenne. Négy éves konstrukcióban pedig - ha csak a jövő költségvetési évben kezdenék el fizetni -, akkor 
feltehetőleg a márciusi értesítőket már ilyen formában küldhetnék ki. Most hiába vennék meg, mert már 
nincsenek ilyen értesítők az év végéig, csak az eseti adó kivetések. Az éves költség 1,2 millió forint és ezt 
négy évig kellene fizetni. Ez nem pusztán csak költségként jelentkezik. Az előterjesztésben leírták, hogy 
mennyi lenne a megtakarítás. Ugyan ez csak 110 ezer forint (ami ki van dolgozva), de vannak olyan 
költségek, amelyeket nem tudtak tételesen kimutatni, de még mind javíthatnak valamit a megtakarításon. 
A köztes átutalások emelik a költségeket. Ha mindent összeadnak, akkor négy éven keresztül évi 
egymillió forintban kerülne ez a program. A képviselő-testületnek az előterjesztésben adott ajánlatot 
kellene megnézni, hogy ilyen formában kapná meg a csekket a polgár, ahogy ott szerepel. Ebben az 
európai formában értesíthetnék ki a polgárokat. A kérdés, hogy ez a képviselő-testületnek megér-e annyit, 
hogy elmozduljanak ilyen irányba? A megjelenési formája egy kicsit városiasabb lenne. 
 
Szőke Erzsébet: Megkérdezte, ha valaki csoportos beszedéssel szeretne fizetni, akkor nem olcsóbb, ha 
nem kéri a csekket? 
 
Kátai György: Szerinte, ez egy sokkal modernebb megoldás és valószínűleg el is tudják olvasni, mert a 
leporelló olyan halvány volt, hogy nem lehetett elolvasni. Hozzátette, nála még csak olyan emberek 
reklamáltak az adófizetéssel kapcsolatban, akiknek nem okoz gondot a kifizetése. Támogatta a program 
megvásárlását. Tapasztalta az alpolgármester által elmondottakat, élő probléma, mert ahol átutalási 
megbízás van, ott a csekk lemarad. Nem tudja, hogy a program tudná-e ezt kezelni. 
 
Paál Huba: Elmondta, örömmel olvasta az előterjesztést, végre van egy kis fejlődés, ami a lakosság felé 
egy nagyon pozitív dolog. Támogatta a javaslatot. Szerinte ez az összeg kezelhető ezért a változásért, 
fejlődésért. A csoportos beszedés a havi csekkekre vonatkozik, ez eseti megbízás, tehát ezt a banknál 
lehet kérni. 
 
Csányi Kálmán: El tudja fogadni, hogy történjen ilyen típusú fejlesztés, de egyenlőre csak egy ajánlat 
van. Október 31-ig kell a költségvetési koncepciót elfogadni. Nem nézett körül a piacon, hogy van-e más, 
hasonló jellegű program. Nincsenek döntési kényszerben. Szerinte a képviselő-testület kifejezi abbéli 
szándékát, hogy szeretne ilyen típusú fejlesztést a Polgármesteri Hivatalban, hogy az adózást könnyebben 
meg lehessen valósítani, felkérik a jegyzőt, hogy esetleg nézzen körül a piacon, van-e még más, hasonló 
program és milyen feltételekkel. 
 
Vezér Ákos: Megjegyezte, sajnálja, hogy a polgármestert nem sikerült meggyőzni, nem támogatja ezt a 
dolgot. A bosszankodást a leporellós papírra mondta, tehát azon bosszankodik a polgár. A csoportos 
átutalást nem tudja. A Hivatal kiküldi az értesítőt, hogy milyen számlára kell fizetni, de azt nem tudják 
előre, hogy melyik polgár akar átutalni és melyik fogja csekken befizetni, hiszen a polgárnak is 
változhatnak a körülményei, az anyagi helyzete, a számlaszáma, stb.. Tudomása szerint, jelenleg ez nincs 
a nyilvántartásban, tehát most is kap mindenki csekket és aki átutalással intézi, az kidobja a csekket. 
Valószínűleg ez a rendszer megmaradna, mert az átutalásokat nem tudják külön kezelni. Megjegyezte, a 
Hivatal, amely évtizedek óta átutalással intéz nagyon sok mindent, mégis csekkes telefon, víz és egyéb 
számlákat kap. Biztos, hogy nem fognak tudni három ajánlatot szerezni, mert tudomása szerint ez az egy 
cég van a piacon, ők keresték meg. Ez a cég ezért tudja ilyen magasan tartani az árat, mert ők fejlesztették 
ki ezt a programot. A piac meglehetősen korlátozott, a nagyvárosok valószínűleg már mind ráálltak erre, 
most a kisebbek felé is próbálnak elmozdulni. Ha a testület azt mondja, hogy ne legyen, akkor csinálják 
tovább úgy, ahogy eddig volt, mert eddig is megoldották. Arra gondolt, ha a lakos megkapja ezt, akkor 
egy pozitívabb visszajelzést kap az önkormányzat felől, mintha figyelne rá e tekintetben, hogy 
normálisabban kapja meg az értesítőket. 
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Csányi Kálmán: Egyetértett azzal, hogy erre a fejlesztésre szükség van. Azt nem akarja elhinni, hogy 
egyetlenegy cég, egyetlenegy szoftver van Magyarországon, amely ezt a dolgot tudja. Miközben azon 
vitatkoznak, hogy 673 ezer forintért megcsináltathatják-e a fűtéskorszerűsítést egy árajánlat alapján, hogy 
jogszabályszerűen történjen minden, közben… Ismertette határozati javaslatát, mely szerint a képviselő-
testület támogatja azt a fejlesztést, amely a leporellós adónyomtatványok helyett olvasható 
papírnyomtatványok csekkel történő ellátást fogja megvalósítani, felkéri a jegyzőt, hogy keressen még 
más lehetőségeket is, amely alapján a képviselő-testület tud dönteni és amennyiben nincs más a piacon, 
akkor ezt a költséget építsék be a költségvetésbe. 
 
Szőke Erzsébet: Javasolta, hogy fogadják el az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. 
 
Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
304/2014. (VIII. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2015. január 1-től a 
Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal adóhatósági munkájához 4 éves bérleti díj megfizetésével 
megrendeli a Konica Minolta dokumentumkezelő készüléket és Planetpress szoftvert a Konica Minolta 
Magyarország Üzleti Megoldások Kft-től. A bérleti díj költségét az adott évi költségvetésébe betervezi. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester, Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
 

Tüke László: Elmondta, a korábbi hónapokban testületi ülésen egy bizonyos párt hozott egy olyan 
javaslatot, hogy helyezzenek el rovásírásos táblát a település határában. Ők fatáblában gondolkoztak és 
egyet készítettek, amit a templomkertben helyeztek el. Szerinte ettől függetlenül önakaratukból és nem 
külső nyomásra elhelyezhetnének a bevezető utaknál fémtáblát a jelenlegi települési táblák formájának 
megfelelően. 
 
Csányi Kálmán: Javasolta, hogy 28. napirend pontként tárgyalják a témát. Szavazásra bocsátotta a 
javaslatot. 
 

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

305/2014. (VIII. 28.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint 
módosítja: 
Napirendek előtt: 
- Tájékoztató a két ülés közti eseményekről 
- Kérdések, interpellációk 
Napirend 1. pontja 

A Dunaújvárosi Tűzoltó-parancsnokság beszámolója 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 2. pontja 
Szennyvíz búvárszivattyú beszerzése 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 3. pontja 

Javaslat a város víziközműveinek 15 éves gördülő fejlesztési tervével kapcsolatosan 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 4. pontja 
Javaslat a Helyi Választási Bizottság megválasztására 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
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Napirend 5. pontja 
Javaslat nemzetiségi szavazókör szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztására 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 6. pontja 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 7. pontja 
Tájékoztató Pusztaszabolcs Város Önkormányzat gazdálkodásának 2014. I. félévi 
helyzetéről 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 8. pontja 

Beszámoló a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság értéktári feladatainak ellátásáról 
Előterjesztő: Tüke László képviselő, a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság elnöke 

Napirend 9. pontja 
Önkormányzati támogatás felfüggesztésének megszüntetése 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 10. pontja 

A Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány pályázata „A vasutas 
családok története” című kiadvány megjelentetésére 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 11. pontja 

Kérelem székhely bejegyzés céljából 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 12. pontja 
Fűtéskorszerűsítésre vonatkozó kérelem 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 13. pontja 

A Római Katolikus Egyházközség pályázata a 2014. évi orgonahangversenyek 
megrendezéséhez 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 14. pontja 

Az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének módosítása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 15. pontja 
Közbeszerzési eljárás lefolytatása a „KEOP-2014-4.0.10/F – Épületenergetikai fejlesztés a 
pusztaszabolcsi iskolában” című pályázat megvalósítására 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 16. pontja 

Speciális étkezés biztosítása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 17. pontja 
Fogorvosi körzet elszámolása a klímabeszerzéshez biztosított egyszeri önkormányzati 
támogatásról 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 18. pontja 

Árok u. 1/3. ingatlannal kapcsolatos kérelem 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 19. pontja 
Javaslat a közterületek elnevezéséről és a házszám megállapításáról szóló rendelet 
megalkotására 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 20. pontja 

Javaslat a hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítására 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

Napirend 21. pontja 
Hulladékgazdálkodási Társulási Megállapodás valamint a Társulási Tanács módosítása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
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Napirend 22. pontja 
Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével és elszállításával 
kapcsolatos közszolgáltatás ellátására 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 23. pontja 

Javaslat a települési folyékony hulladék kezelésére vonatkozó 2009. évi közszolgáltatási 
díjak megállapításáról szóló rendelet hatályon kívül helyezésére 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 24. pontja 

Javaslat elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

Napirend 25. pontja 
Polgármester szabadsága 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 26. pontja 

Javaslat helyiség bérletére vonatkozóan 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 27. pontja 
Ajánlat a megszemélyesített adódokumentumok és csekkek nyomtatási rendszerére 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 28. pontja 

Rovásírásos helységnévtábla elhelyezése 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Napirend 28. pontja 
Rovásírásos helységnévtábla elhelyezése 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
Csányi Kálmán: Elmondta, ugyanazokkal a feltételekkel helyeznék ki a helységtáblát, mint ahogy 
korábban meghatározták, de most az önkormányzat dönt és nem azért, mert valaki kérte. 
 
Kátai György: Nem támogatta a javaslatot. 
 
Csiki Szilárd: Megkérdezte, ennek az anyagi vonzatát kiszámolta-e valaki, vagy most csak arról 
döntenek, hogy legyen ilyen? 
 
Csányi Kálmán: Most döntenek róla, majd az anyagi vonzat ismeretében készítenek előterjesztést és 
később döntenek a megvalósításáról. 
Szavazásra bocsátotta a javaslatot, mely szerint a képviselő-testület Pusztaszabolcs település határánál 
fém rovásírás feliratú táblát helyez el a település nevének megjelölésével, és felkéri a polgármestert, 
kérjen árajánlatokat, amelyek ismeretében dönt a képviselő-testület a megvalósításról. 
 

A Képviselő-testület 7 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

306/2014. (VIII. 28.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a település határát keresztező 
közutak mellett székely-magyar rovásírásos fém helységnévtáblát helyez el. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy szerezzen be árajánlatokat, majd azok ismeretében 
készítsen előterjesztést és terjessze a képviselő-testület elé. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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20.45 órakor Csányi Kálmán polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

Csányi Kálmán 
polgármester 

 
 
 
 
 

Vezér Ákos 
jegyző 

Csiki Szilárd Paál Huba 
jegyzőkönyv-hitelesítők 

 


