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Jegyzőkönyv 

 
Készült Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. július 30-án 8.00 órakor 
a Polgármesteri Hivatal Üléstermében (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.) 

megtartott rendkívüli nyílt üléséről 
 
Jelen voltak: Csányi Kálmán polgármester 
 Tüke László alpolgármester 
 Czöndör Mihály, Csiki Szilárd, Kovács Dénes, Majda Benedek, Paál Huba, 

Simonné Zsuffa Erzsébet - képviselők 

Meghívottak: Dr. Nagy Éva jegyző 
 Szotyori-Nagy Istvánné aljegyző 
 Bartókné Piller Magdolna Óvodavezető 
 Budai Ilona Óvodavezető-helyettes 
 Králl Gáborné Óvodapedagógus 
 Virág Mária kommunikációs referens 
 Ekkerné Nagy Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
 
Csányi Kálmán: Köszöntötte a megjelenteket, az ülést megnyitotta. Ismertette a rendkívüli ülés 
összehívásának okát. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a 9 fő megválasztott 
képviselőből 8 fő megjelent. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Simonné Zsuffa Erzsébet és 
Csiki Szilárd képviselőket. 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
327/2015. (VII. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Simonné Zsuffa Erzsébet és 
Csiki Szilárd képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Csányi Kálmán: Ismertette napirend-tervezetét. Javasolta, hogy a meghívó szerint állapítsák meg a mai 
ülés napirendjét. 
Szavazásra bocsátotta határozati javaslatát. 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
328/2015. (VII. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg: 
Napirend 1. pontja:  

Javaslat Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde Szakmai Programjának elfogadására 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

Javaslat Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde Szakmai Programjának elfogadására 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
Csányi Kálmán: Köszöntötte a Városi Óvoda és Bölcsőde intézményétől megjelent vendégeket. 
Elmondta, hogy az intézmény szakmai programjának tekintetében a működést engedélyező szerv 
szakértői áttanulmányozták a szakmai programot és annak kisebb átdolgozását javasolták, majd az 
átdolgozott és a fenntartó Képviselő-testület által ismételten elfogadott szakmai program hiánypótlásként 
történő megküldését a megadott 30 napos határidőig. Az átdolgozandó anyagot pénteken kaptuk meg a 
hiánypótlásra, ekkor tájékoztattuk a külső szakértőnket, aki hétfőre visszaküldte számunkra a programot. 
Ezt követően az anyagot az óvodavezető, az óvodavezető-helyettes és a szakmai vezető vizsgálta. Kedd 
délután egyeztetés történt a jegyző és aljegyző asszonnyal. Szerdára végleges formában elkészült az 
átdolgozott és véleményezett szakmai program, mely alapján jelen előterjesztéssel került a mai ülés 
napirendjére. A Kormányhivatali végzés, amelyben ezen hiánypótlást elrendelték kimaradt a kiküldött 
anyagból, ezért helyszíni kiosztással most kapták meg a képviselők. Felmerült annak a lehetősége, hogy 
csak az átdolgozott és javított részeit küldjük el a szakmai programnak, azonban a jegyző asszony 
álláspontja az volt, hogy a teljes szakmai programot kell elfogadnia a Képviselő-testületnek, ezért a teljes 
anyag kiküldésre került. Kérdések vélemények kifejtésére a vitát megnyitotta. 
 
Paál Huba: Egy formai problémára hívta fel a figyelmet, mely szerint a tartalomjegyzék 1.2 pontjának 
ötödik sorában benne maradt „Hiba! A könyvjelző nem létezik.” szöveg. Javasolja, hogy legyen javítva az 
oldalszám 8. oldalra és ennek az alcíme legyen: „Érdekképviseleti Fórum tagjai, feladata és 
működtetése.” 
 
Csányi Kálmán: Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy azért hívott össze rendkívüli ülést, mert az 
előzetes szakértői vélemény július 2-án készült el, július 17-re dátumozta a Kormányhivatal és július 24.-
én érkezett meg a hivatalunkhoz. Végzésükben kiemelték, hogy az átdolgozott programot a módszertan 
által ismételten véleményezni szükséges. Fontosnak tartotta a 30 napos határidő betartását szem előtt 
tartva a szeptember 1-jei kezdést, a bölcsőde megnyitását. Előre felvette a telefonos kapcsolatot a 
megfelelő szervekkel, hogy az átdolgozott anyag postázásra kerül és határidőben teljesítettük a 
hiányosságokat, hogy mielőbb folytatódjon az engedélyezési eljárás. Elmondta, hogy az építésügyi 
hatóságtól megérkezett az előzetes szakhatósági állásfoglalás a bölcsőde kialakításával kapcsolatosan, 
amelyben a szakhatóság feltétel nélkül mindent elfogadott.  
Egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, ezért a vitát lezárta, a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
329/2015. (VII. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde 
(2490 Pusztaszabolcs, Deák Ferenc utca 21/1.) által működtetni kívánt Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és 
Bölcsőde (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 65.), mint telephely engedélyes szakmai programját – az 
előterjesztésben felsorolt kiegészítésekkel és módosításokkal – elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az elfogadott szakmai programot a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályának (8000 
Székesfehérvár, Piac tér 12-14.) a szolgáltatói nyilvántartásban történő rögzítés céljából hiánypótlás 
keretében küldje meg.  
 
Felelős:   Dr Nagy Éva 
    jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
820 órakor Csányi Kálmán polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. 
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K. m. f. 
 
 
 
 

Csányi Kálmán 
polgármester 

 
 
 
 
 

dr. Nagy Éva 
jegyző 

Csiki Szilárd 
képviselő 

Simonné Zsuffa Erzsébet 
képviselő 

 
 

jegyzőkönyv-hitelesítők 
 


