Ikt.szám: 32-14/2016.

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2016. JÚNIUS 7-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

JEGYZŐKÖNYVE

HATÁROZATOK SZÁMA:
245, 246, 247, 248/2016. (VI. 7.)
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Jegyzőkönyv

Készült Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. június 7-én 16.15 órakor
a Polgármesteri Hivatal Üléstermében (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.)
megtartott rendkívüli nyílt üléséről

Jelen voltak:

Csányi Kálmán
polgármester
Tüke László
alpolgármester
Czöndör Mihály, Horváth Zoltán, Majda Benedek - képviselők

Meghívottak:

dr. Nagy Éva
Horváth Éva

jegyző
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 5 fő megjelent. Elmondta, hogy Csiki Szilárd és Paál Huba képviselők jelezték, nem tudnak
részt venni a mai ülésen. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Horváth Zoltán és Majda Benedek
képviselőket.

A Képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
245/2016. (VI. 7.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Horváth Zoltán és Majda Benedek
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
Csányi Kálmán: Ismertette napirend-tervezetét. Elmondta, hogy két napirendi pontot szeretne javasolni.
Az 1. napirendi pont címét a következőre módosítaná: „Néhai id. Kasztner Lászlónak az önkormányzat
saját halottává nyilvánítása”. A 2. napirendi pont pedig a „József Attila Általános Iskola tornatermének
bérbeadása” című előterjesztés lenne. Mindkettőt sürgősen kell tárgyalni, nem tudnak vele várni a soros
képviselő-testületi ülésig. Szavazásra bocsátotta határozati javaslatát.
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
246/2016. (VI. 7.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg:
Napirend 1. pontja:
Néhai id. Kasztner Lászlónak az önkormányzat saját halottává nyilvánítása (szóbeli)
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Napirend 2. pontja:
József Attila Általános Iskola tornatermének bérbeadása
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
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Napirend 1. pontja:
Néhai id. Kasztner Lászlónak az önkormányzat saját halottává nyilvánítása (szóbeli)
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Csányi Kálmán: Ismertette határozati javaslatát, mely szerint a képviselő-testület néhai id. Kasztner
Lászlót Pusztaszabolcs Város Önkormányzat saját halottjává nyilvánítja és a számlával igazolt temetési
költséget bruttó 300 ezer Ft-ig a dologi kiadásra tervezett előirányzatból biztosítja. Hozzátette, Czöndör
Mihály képviselő javasolta az önkormányzat halottává nyilvánítást. Támogatta a javaslatot és hozzátette,
hogy id. Kasztner László nemcsak önkormányzati képviselő volt, hanem sok társadalmi önkéntes
tevékenységben is részt vett, mint például a Polgárőrség tagja volt és a kiskert mozgalomban is
közreműködött. Ezek az utóbbi évek történései voltak, de a rendszerváltozás előtti időszakban a postás
szakszervezeten keresztül olyan tevékenységet folytatott, amely mindig a közösséget támogatta.
Tüke László: Megkérdezte, hogy id. Kasztner László feleségével történt-e kapcsolatfelvétel ez ügyben,
tehát tud-e róla, hogy az önkormányzatnak ilyen szándéka van.
Csányi Kálmán: A kérdésre válaszolva elmondta, tegnap felkereste ez ügyben. Először vacillált az
özvegy, de aztán a lánya meggyőzte, hogy ez nem a pénzről szól, hanem az elismerésről. Megköszönték
és elfogadták. Azért is változtatta meg a napirendi pont címét, mert nem a pénzügyi részéről szól, hanem
az önkormányzat halottává nyilvánításról és azt szerette volna kicsit korrigálni.
Szavazásra bocsátotta korábban ismertetett határozati javaslatát.
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
247/2016. (VI. 7.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy néhai id. Kasztner Lászlót
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat saját halottjává nyilvánítja és a számlával igazolt temetési költséget
bruttó 300 ezer Ft-ig a dologi kiadásra tervezett előirányzatból biztosítja.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
Napirend 2. pontja:
József Attila Általános Iskola tornatermének bérbeadása
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Csányi Kálmán: Elmondta, Ambrus Emil azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy a szokásos
kosárlabda tábort szeretné megszervezni a tornateremben. Az összeg megegyezik azzal, amit az aerobik
tábor esetében 1 órára visszabontva kérnek. Ez napi 1.550,- Ft + Áfa összeget jelent. Mások többet
szoktak fizetni, de itt gyerekekről van szó. Remélhetőleg sikerül megszervezni a tábort. A kérelmet utolsó
pillanatban adták be, szerencséje volt a kérelmezőnek a mai rendkívüli testületi ülés miatt.
A vitát megnyitotta, majd mivel senki sem jelezte hozzászólási szándékát, ezért a vitát lezárta.
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
248/2016. (VI. 7.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2016. június 16-tól
2016. június 24-ig (2016. június 17. kivételével) bérbe adja a József Attila Általános Iskola tornatermét
(2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14.) Ambrus Emil (2490 Pusztaszabolcs, Mikszáth K. u. 50.)
részére napi 2 órára kosárlabda tábor céljára, napi 1.575,- Ft + Áfa összegért azaz összesen 12.000,- Ft
összegért (6 nap x 2.000,- Ft).
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a helyiség használatára vonatkozó bérleti szerződés
aláírására.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
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16.21 órakor Csányi Kálmán polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

K. m. f.

Csányi Kálmán
polgármester

dr. Nagy Éva
jegyző

Horváth Zoltán

Majda Benedek
jegyzőkönyv-hitelesítők

