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Jegyzőkönyv 

 
Készült Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2017. május 31-én 16.15 órakor 
a Polgármesteri Hivatal Üléstermében (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.) 

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

Simonné Zsuffa Erzsébet – képviselők 

Meghívottak: dr. Nagy Éva jegyző 
 dr. Kapitány Csilla aljegyző 
 Wasserné Ősi Márta Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője 
 Budai Ilona Psz-i Városi Óvoda és Bölcsőde vezetője 
 Adorjánné Bozsódi Irén Psz-i Szociális és Gyermekjóléti Intézmény vezetője 
 Kindl Gábor Agárdi Farm Kft. képviseletében 
 Dr. Szücs Gábor ügyvéd 
 Kissné Fekete Éva Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője 
 Milvius Gabriella Faunus Kft. ügyvezetője 
 Zserdin Balázs Pusztaszabolcsi Sport Club vezetője 
 Mezőné Kelemen Ilona gyermekvédelmet segítő pedagógus 

Psz-i József Attila Általános Iskola 
 Gulyás Judit gyermekvédelmi megbízott Manóvár Óvoda 
 Lepsényiné Szépi Gabriella gyermekvédelmi felelős Zsiráf Óvoda 
 Sebőkné Szántó Mónika gyermekvédelmi felelős Psz-i Város Óvoda és Bölcsőde 
 Nemet József Sebes Folyó Alapítvány vezetője 
 Keisz Gellért tervező 
 Koltai Zsuzsanna Szabolcs Híradó főszerkesztője 
 Horváth Éva jegyzőkönyvvezető 
 
 
A jelenlévők meghallgatták a Himnuszt. 
 
Csányi Kálmán: Köszöntötte a megjelenteket, az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, mivel a 9 fő megválasztott képviselőből 7 fő megjelent. Elmondta, Csiki Szilárd 
képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésen, valamint Horváth Zoltán képviselő jelezte, hogy 
később érkezik munkahelyi elfoglaltsága miatt. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Majda Benedek és 
Paál Huba képviselőket. Szavazásra bocsátotta határozati javaslatát. 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
175/2017. (V. 31.) határozata 
A jegyzőkönyv-hitelesítők felkéréséről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Majda Benedek és Paál Huba 
képviselőket a mai nyílt ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Csányi Kálmán: Ismertette napirend-tervezetét. Javasolta, hogy vegyék fel napirendre „Az egyes 
településrendezési sajátos jogintézmények a településkép védelméről és az arculati kézikönyv 
készítéséről, valamint a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok partnerségi 
egyeztetésének szabályairól szóló rendelet megalkotásáról”, valamint a „Közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatásra pályázat” című előterjesztéseket. Javasolta tovább, hogy a meghívóban 23. 
napirendi pontként szereplő „Árajánlatok kőzúzalékos út építésére” című előterjesztést ne tárgyalják a 
mai napon, mert nem érkezett be annyi árajánlat, amely alapján tudnának dönteni. Tegnap és ma érkeztek 
meg 10 nap után azok az érdeklődők, akiknek kiküldték, hogy adjanak be árajánlatot. Szerinte a 
következő testületi ülésen tudnak csak ebben a kérdésben dönteni. A Humán Bizottság azt javasolta, hogy 
a „Közvilágítás karbantartás, üzemeltetés” című előterjesztést is egyelőre vegyék le a napirendről, 
miközben a Településfejlesztési Bizottság határozatban javasolt egy döntést. Azért javasolta a Humán 
Bizottság, hogy még más cégektől is kérjenek be árajánlatot, mert a Pénzügyi Bizottság külsős tagja is 
jelezte, hogy ők is alacsonyabb összegért vásárolják az áramot, mint amit jelen pillanatban az 
önkormányzatnak ajánlottak, tehát járják jobban körbe és a következő testületi ülésen tárgyalják. Ez a 
javaslat, majd erről külön-külön fognak dönteni. Időpontokat mondott, miszerint van egy olyan 
elképzelés, hogy a 2. napirendi pontot 17 órától tudnák tárgyalni, akkor érkezik meg a vendég; a 11. 
napirendi pontot 17.30 órától, a 16. napirendi pontot 18.30 órától és a Sport Club egyesület elnöke jelezte, 
hogy 19 óra után tud csak részt venni az ülésen, mert munkahelyi elfoglaltsága van. Ezért javasolta, hogy 
ez utóbbit a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület támogatási kérelme után tárgyalják, tehát valamikor 
a mostani 21. napirendnek megfelelően. 
 
Paál Huba: Megkérdezte, hogy esetleg nem volna-e célszerű, hogy az óvodavezetői pályázatot is kicsit 
előbbre vegyék. Ha a cikolai ingatlan ügye későbbre kerül, akkor szerinte 2. napirendi pontnak. 
 
Csányi Kálmán: Javasolta, hogy először arról döntsenek, hogy az új napirendi pontokat felveszik-e 
napirendre. 
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint a képviselő-testület felveszi napirendjére „Az 
egyes településrendezési sajátos jogintézmények a településkép védelméről és az arculati kézikönyv 
készítéséről, valamint a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok partnerségi 
egyeztetésének szabályairól szóló rendelet megalkotásáról”, valamint a „Közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatásra pályázat” című előterjesztéseket. 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
176/2017. (V. 31.) határozata 
Előterjesztések napirendre vételéről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mai ülésén felveszi 
napirendjébe „Az egyes településrendezési sajátos jogintézmények a településkép védelméről és az 
arculati kézikönyv készítéséről, valamint a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok 
partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló rendelet megalkotásáról”, valamint a „Közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatásra pályázat” című előterjesztéseket. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Csányi Kálmán polgármester megállapította, hogy 7 igen szavazattal a képviselő-testület elfogadta a 
javaslatot. 
Szavazásra bocsátotta azt a polgármesteri határozati javaslatot, mely szerint a kőzúzalékos útépítésre 
vonatkozó döntést ne tárgyalják a mai napon. 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
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177/2017. (V. 31.) határozata 
Előterjesztés napirendről történő levételéről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mai ülésén nem tárgyalja az 
„Árajánlatok kőzúzalékos út építésére” című előterjesztést. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Csányi Kálmán polgármester megállapította, hogy 7 igen szavazattal a képviselő-testület elfogadta a 
javaslatot. 
Szavazásra bocsátotta azt a bizottsági javaslatot, mely szerint a „Közvilágítás karbantartás, üzemeltetés” 
című előterjesztést ne tárgyalják a mai ülésen. 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
178/2017. (V. 31.) határozata 
Előterjesztés napirendről történő levételéről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mai ülésén nem tárgyalja a 
„Közvilágítás karbantartás, üzemeltetés” című előterjesztést. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Csányi Kálmán polgármester megállapította, hogy 7 igen szavazattal a képviselő-testület elfogadta a 
javaslatot. 
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint a képviselő-testület elfogadja azokat az 
időpontokat, amelyeket a polgármester felsorolt és annál előbb nem tárgyalják és annak megfelelően, ha 
kell, akkor módosítják a napirendi pontok sorrendjét. 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
179/2017. (V. 31.) határozata 
Napirendi pontok tárgyalásának időpontjáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a polgármester által 
felsorolt napirendi pontokat az alábbi javasolt időpontokban tárgyalja és amennyiben szükséges, ennek 
érdekében módosítják a napirendi pontok sorrendjét is: 
- a napirendi-tervezetben szereplő 2. napirendi pontot 17 órától, 11. napirendi pontot 17.30 órától, 16. 
napirendi pontot 18.30 órától és a 12. napirendi pontot 19 órától tárgyalják. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Csányi Kálmán polgármester megállapította, hogy 7 igen szavazattal a képviselő-testület elfogadta a 
javaslatot. 
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint 2. napirendi pontként tárgyalják a 
„Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde óvodavezető munkakör ellátására érkezett pályázat 
elbírálása” című előterjesztést. 
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A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
180/2017. (V. 31.) határozata 
Napirend-tervezet módosításáról 
 
Pusztaszabolcs Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 
óvodavezető munkakör ellátására érkezett pályázat elbírálása” című előterjesztést 2. napirendi pontként 
tárgyalja. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Csányi Kálmán polgármester megállapította, hogy 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással a képviselő-
testület a javaslatot elfogadta. 
Szavazásra bocsátotta napirend-tervezetét az elfogadott módosítások figyelembevételével. 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
181/2017. (V. 31.) határozata 
A mai nyílt ülés napirendjének meghatározásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg: 

Napirendek előtt: 
- Tájékoztató a két ülés közti eseményekről 
- Kérdések, interpellációk 

Napirend 1. pontja 
A 2017/2018-as nevelési évre vonatkozó óvodatej program 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 2. pontja 

Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde óvodavezető munkakör ellátására érkezett 
pályázat elbírálása 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
Napirend 3. pontja 

Pusztaszabolcs (Felsőcikola) 0229/18. hrsz. ingatlan adásvételi szerződése 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 4. pontja 
Bérleti szerződés fotovoltaikus erőmű létesítésére a Pusztaszabolcs (Felsőcikola) 
0229/18. hrsz. ingatlanon 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 5. pontja 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi ellátásának átfogó értékelése 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 6. pontja 
Beszámoló a védőnői szolgálat 2016. évi munkájáról 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 7. pontja 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 8. pontja 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2016. évi zárszámadási rendeletének módosítása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
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Napirend 9. pontja 
Az önkormányzat 2017. májusi mutatószám felméréséből adódó állami támogatás 
lemondása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 10. pontja 

Pályázati önrész biztosítása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 11. pontja 
Döntés a „Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása” tárgyában pályázati eljárásról 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 12. pontja 

A Szabolcs Híradó ingyenes terjesztése Pusztaszabolcs lakosai számára 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 13. pontja 
Kártérítési igény elbírálása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 14. pontja 

Bérleti díj csökkentés iránti kérelem 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 15. pontja 
Szabolcs vezér csobogójának terve (szóbeli) 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 16. pontja 

Beszámoló a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról 
Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző  

Napirend 17. pontja 
Az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének módosítása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 18. pontja 

Magyar Önkormányzatok Szövetségében tagsági jogviszony megszüntetése 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 19. pontja 
Római Katolikus Egyházközség elszámolása a Boldogasszony Közösségi Ház 2016. évi 
működéséhez nyújtott önkormányzati támogatásról 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 20. pontja 

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület támogatási kérelme 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 21. pontja 
Pusztaszabolcsi Sport Club támogatási kérelme 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 22. pontja 

ASP központhoz történő csatlakozás érdekében megvalósítandó projekt tevékenységek 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 23. pontja 
Árajánlatok a Szent István u. 28. 1. lakás felújítására 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 24. pontja 

Az egyes településrendezési sajátos jogintézmények a településkép védelméről és az arculati 
kézikönyv készítéséről, valamint a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok 
partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló rendelet megalkotásáról 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
Napirend 25. pontja 

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra pályázat 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
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Határidő: azonnal 
 
 
Csányi Kálmán polgármester megállapította, hogy 7 igen szavazattal a képviselő-testület elfogadta a 
határozati javaslatot. 
 
 
Tájékoztató a két ülés közti eseményekről 
 
 
Csányi Kálmán: Április 28-án szerepel a TOP pályázatokról szóló rövid tájékoztató. A képviselők 
számára a pályázatok költségvetését tartalmazó anyag került az asztalra. 
Május 11-én Dunaújvárosban volt a menetrend egyeztetésén. Ott is elmondta a korábbi években már 
ismertetett gondolatait, azaz, hogy egy IC vonatpár álljon meg Pusztaszabolcson Pusztaszabolcs-Pécs 
viszonylatában; legyen autóbusz közlekedési lehetőség Pusztaszabolcs és Adony között, hogy az 
okmányirodát a közösségi közlekedés e formájával is el lehessen érni; a dunaújvárosi belső buszjáratok 
csatlakozzanak a vonatok érkezéséhez, illetve indulásához. Érdemben majd írásban fogunk választ kapni 
ezekre a kérdésekre. Mellette tájékoztatták arról, hogy a vasútfelújítás 2021-es befejezéséig a 
vonatmenetrendben nem várható érdemi változás, ha csak az építkezés ezt nem követeli meg. Várható, 
hogy 30 perccel el fogják tolni az érkezési és indulási időpontokat, illetve, hogy 2018. március 1-jétől 
Érd-Felső és Háros közt vágányzár lesz. Azon még dolgoznak, hogy át kell-e szállni Érd-Alsónál, vagy 
pedig milyen más módon tudják megoldani az utasok leszállítása nélkül a közlekedést Budapest irányába. 
Ezt problémának látja. 
A Balonnyal kötött együttműködési megállapodásról írt a csallóközi helyi újság, amely cikk fénymásolata 
a képviselők részére az asztalra került. 
A május 22-én érintett bírósági tárgyalás egy másik ügyet tárgyalt, mint amit május 4-én már érintett. 
Május 24-én késő délelőtt a jegyző asszonnyal és Czöndör Mihállyal, a Településfejlesztési Bizottság 
elnökével bemutatkozó látogatást tettek a TÜZÉP-telep helyén létrejövő új vállalkozásnál, az Airtronics 
Kft-nél. Haller László ügyvezető igazgató bemutatta a cég tevékenységét, a légkondicionáló berendezések 
kereskedelmét és az újonnan kialakított korszerű raktárhelyiséget. Kérte a segítségünket, hogy a volt 
lemezüzem hasznosítására vonatkozóan adjunk kontaktot, hogy a részleteket tovább tudják egyeztetni. 
Kérte a jegyző asszonytól, hogy címváltoztatási kezdeményezését pozitívan bírálja el a Hivatal. 
Május 26-án Mentős nap volt. A nyílt nap lehetőséget adott arra, hogy a Heitz Élfurnér Művek Kft. 
képviselője is megismerkedhessen a mentősök mindennapi gondjaival. 
Május 28-án a gyermeknapi rendezvényen vett részt a Művelődési Házban. 
Május 29-én késő délután a védőnői kismotor karbantartás utáni átvételében segédkezett.  
Május 30-án délelőtt a Vodafone képviselője kereste meg, hogy bemutassa szolgáltatásaikat és ígérte, 
hogy írásban is fog küldeni árajánlatot erre vonatkozóan. 
Késő délután a Mezőföldi Híd Egyesület tartotta közgyűlését, amelyen elfogadták a 2016. évi 
zárszámadást a 2017. évi költségvetést, valamint azt a 4 db pályázati felhívást, amelyre várhatóan 
novemberben lehet majd benyújtani pályázatot, illetve megválasztották a 9 fős bírálóbizottságot, aki majd 
a pályázatokról fog dönteni. Ennek a testületnek ő is tagja. 
Május 31-én reggel Liber Attila mezőőr kereste meg azzal a levéllel, amit az ügyészségtől kapott. Az 
ügyészség tájékoztatta, hogy a zaklatás miatt tett feljelentés gyanúsítása alól felmentették. A 
továbbiakban egyeztetést kíván tartani a mezőőr számára felkért ügyvéddel, illetve a Hivatal jogászaival, 
hogy kérjenek-e kártérítési igényt a vádlóval szemben, illetve esetleg a hamis vádlói szerep miatt 
tehetnek-e feljelentést. 
Délelőtt folyamán a Dunaújvárosi Munkaügyi Központban kellett adategyeztetést végeznie a 3 
munkavállaló ügyében. 
Május 25-én szabadságon volt. 
Várta a további kérdéseket, interpellációkat. 
 
Czöndör Mihály: Megköszönte a bőséges írásbeli és szóbeli tájékoztatást a polgármesternek. A kérdései 
előtt gratulál a védőnői szolgálatnak, mivel az ellenőrzésük során pozitív jelzőkkel illeték a munkájukat. 
Köszönet a munkájukért. A Velencei tó környéki turizmus stratégiájában betöltendő várható szerepünkkel 
kapcsolatban kérdése, hogy bővebben mit takar ez, mi lenne a mi szerepünk. Jó lenne, ha előre vinné a 
turizmusunkat. Az önkormányzati ingatlangazdálkodási konferencián vett részt a polgármester úr, ahol a 
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MÁV épületek sorsáról beszélt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkárával, aki 
elmondta, hogy nem kívánják a tulajdonunkba adni, hanem vagyonkezelési szerződést kívánnak kötni az 
önkormányzattal. Nem érti, hogyan várják el az önkormányzattól az épületek saját költségen történő 
felújítását, ha nem az önkormányzat tulajdona. A TOP pályázat nyertesei is ismertté váltak, de sajnos mi 
nem vagyunk köztük. Szkeptikus a témában, a Zöld Város pályázat vajon megvalósul-e a közeljövőben. 
A Móron átadott Széchenyi díjhoz hozzáteszi, hogy ezúttal is gratulál az Agrár Zrt-nek az elnyert megyei 
díjhoz. Szeretné kiemelni, hogy ezen a megyei rendezvényen 4 középiskolás tanulóval együtt részt vett, 
ahol Hungarikum játékot mutattak be. A B3 takarékszövetkezettel a számlavezetésről történő 
egyeztetéssel kapcsolatban azt hallotta, hogy amennyiben az önkormányzat nem köt szerződést velük, 
akkor heti 3 napot nem nyitnak ki. Nem tudja ennek a valóságtartalmát, de a szolgáltatásban ez 
fennakadásokat okozhat. A cikolai vízbázis területén nem tartja jónak a kamionparkolást. Nem tudja, 
hogy a Stadler PQS takarító cég vajon hány embert tud alkalmazni a most végzett közcélú munkások 
közül. A pázmándi Motoros Egyesület képviselője megkereste a polgármester urat, hogy ötven veterán 
autóval megpihenhessenek, melynek hatására a felajánlották a Szabolcs liget tér területét. Gondoltak 
ivóvíz vételi lehetőség, valamint mosdó használat biztosítására? A Szabolcs liget kapcsán felmerülő 
lehetséges fejlesztésekről, valamint az önkéntes katonai szervezet szervezéséről is szívesen hallana 
bővebben.  
 
Paál Huba: A TOP pályázattal kapcsolatban kérdezte, hogy sikerült-e közelebbi információt kapni a 
tekintetben, hogy mikorra várható a döntés? Az EFOP 1.2.2.9. számú pályázattal kapcsolatban 
érdeklődött, hogy milyen konzorciumban vesznek részt? A szociálisan rászoruló gyermekek 
táboroztatásával kapcsolatban észrevételezte, hogy nincs bővebb információ arról, hogy milyen 
feltételekkel tudnak bekapcsolódni.  
 
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy az öt TOP pályázatból kettőt pozitívan elbíráltak, és háromról még nincs 
hír. Arra a kérdésre nem tudott válaszolni, hogy mikorra várható a döntés, mert ez nem az ő 
kompetenciája. Minden egyes végleges döntés előtt még egyszer a Megyei Közgyűlésnek jóvá kell 
hagynia, melyről zárt ülésen döntenek. A B3 takarékszövetkezettel kapcsolatos hírről elmondta, hogy 
valóban igaz, hogy Adony és Pusztaszabolcs nyitva tartását összehangolják, tehát egy személyzettel látják 
el a két fiókot, és jelezték, hogy amennyiben van olyan önkormányzat, aminek nagyobb a forgalma, 
abban az esetben biztosítható lenne a pusztaszabolcsi teljes nyitvatartás. Ebben a hónapban a 
zárszámadással kapcsolatos teendők miatt nem volt alkalmuk tüzetesebben végiggondolni a dolgot. A 
vízbázis kérdésre elmondta, hogy amennyiben a tulajdonba kerül a terület, próbálnak majd olyan 
tevékenységet találni oda, ami a vízbázist nem veszélyezteti. A PQS cég a közcélú munkásokra gondolt, 
úgy tudja, hogy egy kulturális közfoglalkoztatott el is helyezkedett náluk. A „Nők a családban és 
munkahelyen” konzorciumi pályázatról elmondta, hogy öt településről van szó. A pázmándi Motoros 
Egyesülettel nem beszéltek a részletekről, egyelőre parkolási lehetőséget kértek, azt, hogy 
betekinthessenek a Hagyományok Házába. A Szabolcs ligetben nagy vita van a szennyvíz elvezető cső 
kicserélésével kapcsolatosan, mivel közterületen van, kinek a feladata. Az önkéntes katonai szervezet 
várja az önkénteseket, akik katonai vészhelyzetben rendelkezésre állnak. A szociálisan rászoruló 
gyermekek táboroztatása július második hetében lesz Adonyban, 20-22 fővel számolnak.  
 
Czöndör Mihály: Megköszönte a tájékoztatást. A B3 takarékkal kapcsolatban elmondottakra reagálva 
elmondta, hogy zsarolásnak érzi, sérül a pusztaszabolcsi emberek banki szolgáltatási igénybe vételi 
lehetősége. Javasolta, hogy nézzenek utána, milyen más banki szolgáltatást tudnának a városba hozni.  
 
Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
182/2017. (V. 31.) határozata 
A két ülés közti eseményekről szóló tájékoztatóról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt 
időszak eseményeiről szóló polgármesteri tájékoztatót tudomásul veszi. 
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Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Csányi Kálmán polgármester megállapította, hogy 7 igen szavazattal a képviselő-testület elfogadta a 
javaslatot. 
 
 
Kérdések, interpellációk 
 
Czöndör Mihály: Június 4-én lesz a Nemzeti Összetartozás napja, melynek alkalmából az egynyári 
virágok elültetését javasolta elvégezni. A Cikolai-tó régen egy horgász paradicsom volt, jelenleg azonban 
áldatlan állapotok uralkodnak a területen. A korábbi rend visszaállítása érdekében kéri a polgármester 
urat, hogy amit csak tud, tegyen meg.  
 
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy május 14-e előtt még elég hideg volt ahhoz, hogy a nyári virágokat 
elültessék. Már megkezdték a virágosítást. A Cikolai-tó ügyében elmondta, hogy az információja, hogy 
húsz éves bérletre írta ki az állam ennek a területnek a hasznosítását, döntés alatti időszakban vannak.  
 
Majda Benedek: Gyermeknap alkalmával kint jártak a játszótéren. Észrevételezi, hogy csikorognak a 
hinták csapágyai. Kérte, hogy a városgondnokság nézze át a karbantartási munkálatok elvégzése és a 
balesetmegelőzés érdekében  
 
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy Mészáros István ismét dolgozni fog. A délelőtti időszakokban az lesz a 
feladata, hogy a játszótér karbantartását ellássa.  
 
Paál Huba: Elmondta, hogy sokat jár a temetőbe, amikor is sokan megállítják, nem megfelelő számú 
sírhelyre panaszkodva. Kérte, hogy tegyenek a probléma megszüntetés érdekében intézkedéseket.  
 
Csányi Kálmán: Az észrevételeket tudomásul vette, lezárta a napirendi pontot.  
 
 
Napirend 1. pontja 

A 2017/2018-as nevelési évre vonatkozó óvodatej program 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
 
Csányi Kálmán: Köszöntötte az Agrár Zrt. jelenlévő képviselőjét, Juhász András urat. Hozzátette, azért 
kellett 1. napirendi pontként tárgyalni ezt a témát, mert még mai nap el kell küldeniük, neki pedig alá kell 
írnia ehhez a megállapodást, ami miatt szünetet fognak tartani, hogy ezt meg tudják ejteni. Elmondta, 
hogy ezt a napirendi pontot két bizottság tárgyalta és támogatta a javaslatot. 
Mivel senki sem jelezte hozzászólási szándékát, ezért a vitát lezárta. 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
183/2017. (V. 31.) határozata 
A 2017/2018-as nevelési évre vonatkozó óvodatej programról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az óvoda- és iskolatej program 
szabályozásáról szóló 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet alapján az óvodatej 2017/2018. nevelési évre 
vonatkozó biztosítására 2018. május 31-ig szállítási szerződést köt a Pusztaszabolcsi Agrár Zrt-vel 
(2490 Pusztaszabolcs, Szabolcs puszta). 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szállítási szerződés aláírására. 
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Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: 2017. május 31. 
 
 
Csányi Kálmán polgármester megállapította, hogy 7 igen szavazattal a képviselő-testület elfogadta a 
javaslatot. 
 
Csányi Kálmán polgármester 16.57 órakor szünetet rendelt el. A Képviselő-testület ülése 17.03 órakor a 
2. napirendi pont tárgyalásával folytatódott. A polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, 
mivel a megválasztott 9 fő képviselőből 7 fő jelen van. 
Elmondta, hogy a 17 órai időpontra megérkezett Kindl Gábor úr, ezért javasolta, hogy 2. napirendi 
pontként tárgyalják a „Pusztaszabolcs (Felsőcikola) 0229/18. hrsz. ingatlan adásvételi szerződése” című 
előterjesztést, így 3. napirendi pont lesz a „Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde óvodavezető 
munkakör ellátására érkezett pályázat elbírálása” című előterjesztés. 
Szavazásra bocsátotta javaslatát. 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
184/2017. (V. 31.) határozata 
Napirend módosításáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete mai nyílt ülésének napirendjét úgy módosítja, 
hogy 2. napirendi pontként tárgyalja a „Pusztaszabolcs (Felsőcikola) 0229/18. hrsz. ingatlan adásvételi 
szerződése” című előterjesztést, így 3. napirendi pont lesz a „Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 
óvodavezető munkakör ellátására érkezett pályázat elbírálása” című előterjesztés. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Napirend 2. pontja 

Pusztaszabolcs (Felsőcikola) 0229/18. hrsz. ingatlan adásvételi szerződése 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
Csányi Kálmán: Köszöntötte Kindl Gábort. A vitát megnyitotta.  
 
Paál Huba: Kiderült, hogy nincs vízjogi engedély, aminek megszerzése nem kevés költség. Kérdezte, 
hogy ezt nem lehetne figyelembe venni a vételárnál? Beindul a területen egy gazdálkodási tevékenység. 
Kérdezte, hogy mennyi és milyen állat állomány lesz, a vízigény milyen mértékű lesz majd? 
 
Kindl Gábor: Köszöntötte a jelen levőket. Elmondta, hogy a vételár nem tárgyalóképes. Az Agárdi Farm 
Kft. stratégiájában nem szerepel a cikolai állattenyésztési telepnek a további működtetése. Jelenleg ott 
lévő állatok Seregélyesre kerülnek. A vízigényüket nem tudta megmondani, mert lehetséges, hogy bérbe 
fogják adni a helyet.  
 
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy a cikolai gerinchálózat kiépítésének előfeltétele az üzemeltetési 
engedély megléte.  
 
Tüke László: A cikolai emberek ivóvízellátását biztosítani kell, és ha az önkormányzat a kezébe veszi a 
dolgot, nagyobb üzembiztonságot tudnak garantálni, mint egy külsős cég, akinek nem profilja a vízellátás 
biztosítása. Az önkormányzatnak nincsenek ipari területei, mely idecsalogatná a beruházókat. A telepek 
vízellátása ezek szerint nem szükséges, mivel a gazdasági tevékenységet átcsoportosítják máshová, de 
esetleg kiadhatják másnak a területet. Az önkormányzatnak mindenképp prioritást kell élveznie. Nem 
tudni mekkora az ott levő kút vízhozama, ebből a cikolaiak mennyit használnak.  
 



 11 

Csányi Kálmán: Elmondta, hogy havi átlagban a cikolai lakosság 450 köbméter vizet használ el.  
 
Paál Huba: A szerződés 2.1. pontjáról kérdezte, hogy mire vonatkozik ez a rész, a vételárra, vagy a 
fizetésre? 
 
Kindl Gábor: Elmondta, hogy a kút jelenleg is a cikolai lakosok vízellátását szolgálja.  
 
Dr. Nagy Éva: Elmondta, hogy a 2.1. pont arról szól, hogy nem kell előre fizetni.  
 
Csányi Kálmán: Mivel senki sem jelezte hozzászólási szándékát, ezért a vitát lezárta. 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
185/2017. (V. 31.) határozata 
A Pusztaszabolcs (Felsőcikola) 0229/18. hrsz. ingatlan adásvételi szerződéséről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztés melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és az Agárdi Farm Állattenyésztő és 
Növénytermelő Kft. (8111 Seregélyes, Elzamajor 0101/34.) között létrehozni kívánt adásvételi szerződést 
a Pusztaszabolcs 0229/18. hrsz. ingatlan, valamint annak valamennyi tartozéka vonatkozásában, bruttó 
24.736.394,- Ft, azaz bruttó huszonnégymillió-hétszázharminchatezer-háromszázkilencvennégy forint 
áron, mely összeg fedezetét az önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezett eszközhasználati díj 
terhére biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 
Felelős: Csányi Kálmán, polgármester 
Határidő: azonnal- határozat elfogadására 
                2017. június 9. – szerződés aláírására 
 
 
Csányi Kálmán polgármester megállapította, hogy 7 igen szavazattal a képviselő-testület elfogadta a 
javaslatot. Megköszönte Kindl Gábor úrnak, hogy rész tudott venni az ülésen és hozzátette, hogy majd 
egyeztetnek a szerződés aláírásának pontos időpontjával kapcsolatosan. Németh István ügyvéd úr 
szerdánként a Hivatalban szokott lenni, a jegyző asszony leegyezteti, majd találnak egy közös időpontot 
és el tudják indítani a folyamatot. 
 
Kindl Gábor, az Agárdi Farm Kft. képviseletében: Megköszönte a meghívást és sok sikert kívánt a 
működtetéshez, mert szerinte jó kezekbe kerül és végre azoknak a kezébe kerül ez a létesítmény, akikhez 
tartozik. 
 
Csányi Kálmán polgármester rátért a 3 napirendi pont tárgyalására. 
 
 
Napirend 3. pontja 

Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde óvodavezető munkakör ellátására érkezett 
pályázat elbírálása 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
 
 
Csányi Kálmán: Köszöntötte Budai Ilona pályázót. Elmondta, hogy a Humán Bizottság tárgyalta, amely 
elfogadta azt a javaslatot, hogy a pályázót nevezzék ki. A bizottság ülése előtt volt egy szakmai bizottsági 
ülés, amelyen támogatták ezt a döntést. Ez a döntés az előterjesztés kiegészítéseként kiosztásra került, 
tehát láthatja mindenki, hogy a szakmai bizottság is támogatta Budai Ilona óvodavezető kinevezését. 
Megkérdezte Budai Ilonát, hogy szeretne-e szólni, még mielőtt a képviselők kérdeznének? 
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Budai Ilona pályázó: Nyilatkozott, hogy nem szeretne hozzáfűzni semmit, a szakmai bizottságon, a 
Humán Bizottságon elhangzottaknak megfelelően és a pályázatában leírtaknak megfelelően szeretne 
pályázni. 
 
Csányi Kálmán: Megjegyezte, hogy ezt egyelőre tudomásul veszik. Megkérdezte a képviselőket, hogy 
szeretnének-e kérdést megfogalmazni a pályázóhoz, illetve véleményt megfogalmazni a pályázattal 
kapcsolatosan? 
Mivel senki sem jelezte hozzászólási szándékát, ezért a vitát lezárta. 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. Hozzátette, jegyző asszony jelezte, hogy 
legalább 5 igen szavazatra van szükség ahhoz, hogy érvényes legyen a döntés. 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
186/2017. (V. 31.) határozata 
A Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői munkakörének betöltéséről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat fenntartásában lévő 
Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde (székhelye: 2490 Pusztaszabolcs, Deák F. u. 21/1.) 
intézményvezetői munkakörének betöltésével, ezáltal az óvodavezetői (magasabb vezető) feladatok 
ellátásával, határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezése mellett  
 

Budai Ilona (2490 Pusztaszabolcs, Vasút u. 17/1.) pályázót  
megbízza. 

 
A vezetői megbízás időtartama 2017. július 1- 2022. július 31. napjáig szól. 

 
Illetmény és juttatások: A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a nemzeti köznevekésről szóló 
2011. évi CXC törvény 7-8. melléklete, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 
326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 38. § (3) bekezdése alapján, figyelemmel a rá irányadó fizetési 
osztályra és fokozatra (4. fizetési osztály mesterpedagógus, főiskola végzettség, 13 fokozat) az 
óvodavezető alapilletménye 416.225,- Ft, vezetői pótléka:  70.847,- Ft, melyre tekintettel illetményének 
havi összege 487.100,- Ft. 
 
A munkavégzés helye: 2490 Pusztaszabolcs, Deák F. u. 21/1. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kinevezési okmány elkészítéséről és a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
              dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: 2017. július 1. 
 
 
Csányi Kálmán polgármester megállapította, hogy 7 igen szavazattal Budai Ilonát óvodavezetővé nevezi 
ki a képviselő-testület. Gratulált a pályázónak és sok sikert kívánt az elkövetkezendő időszakhoz, 
kitartást, nyugalmat akkor is, amikor nincs nyugalom, mert időnként ezekre a képességekre nagyon nagy 
szükség van és jó kedvet mindehhez. 
 
Budai Ilona pályázó: Megköszönte a bizalmat és hozzátette, igyekszik továbbra is a legjobb tudása szerint 
végezni munkáját. Ahogy a polgármester úr is mondta, nagy szükség van a türelemre, kitartásra, mert az 
előbb értesítették, hogy a bölcsődében valószínű csőtörés van. 
 
Csányi Kálmán: Jelezte, hogy ezt a problémát be kellene jelenteni az ügyintézőnek a Hivatalban, hogy a 
biztosítási összegeket le tudják hívni. 
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Rátért a 4. napirendi pont tárgyalására. 
 
 
Napirend 4. pontja 

Bérleti szerződés fotovoltaikus erőmű létesítésére a Pusztaszabolcs (Felsőcikola) 
0229/18. hrsz. ingatlanon 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy a bérleti szerződés akkor tud életbe lépni, hogyha valamelyik pályázati 
fél visszalép ebből a konstrukcióból. A vitát megnyitotta.  
 
Paál Huba: Elmondta, hogy nincsenek benne a konzorciumban, így ebben a formában nem tudja 
támogatni, viszont javasolta, hogy tegyenek szándéknyilatkozatot a tekintetben, hogy az ingatlan 
tulajdonba kerülését követően bérbe kívánják adni.  
 
Csányi Kálmán: Amennyiben mégis szerződést tudnak kötni, nem lesz idő egy rendkívüli ülésre. Csak 
abban az esetben írhatja alá a szerződést, ha a feltételek teljesülnek, illetve változatlanok maradnak.  
 
Tüke László: A polgármesternek meg kell adni a lehetőséget arra, hogy azonnal tudjon lépni, amikor 
szükséges, hogy megvalósulhasson a fotovoltaikus erőmű. 
 
Csányi Kálmán: Megállapította, hogy senki sem jelezte további hozzászólási szándékát, ezért lezárta a 
vitát. A bizottságok is és alpolgármester úr is támogatta, Paál Huba képviselő pedig nem támogatta ebben 
a formában, úgy érzi, hogy van még idejük erről tárgyalni. Maga részéről ezt nem érzi. Először az eredeti 
határozati javaslatot fogja szavazásra feltenni. Ha ez nem élne meg, akkor fogja feltenni a 
szándéknyilatkozatról szóló javaslatot. 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
187/2017. (V. 31.) határozata 
Bérleti szerződés fotovoltaikus erőmű létesítéséről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztés melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és az MVM Hungarowind 
Szélerőmű Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-
209.) között létrehozni kívánt bérleti szerződés tervezetét. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, amennyiben a szerződő partner 
ajánlatát a Pusztaszabolcs 0229/18. hrsz. ingatlan tulajdonjogának Önkormányzat által történő 
megszerzését követően fenntartja.  
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Csányi Kálmán polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 5 igen és 2 nem szavazattal a 
határozati javaslatot elfogadta. 
 
 
Rátért az 5. napirendi pont tárgyalására. 
 
 
Napirend 5. pontja 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi ellátásának átfogó értékelése 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
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Csányi Kálmán: Köszöntötte a megjelent vendégeket név szerint minden intézménytől és a 
civilszervezetektől. A témakört a Humán bizottság tárgyalta és az átfogó értékelés határozati javaslatát 
elfogadta. Várta a hozzászólásokat. 
 
Simonné Zsuffa Erzsébet: Megköszönte az átfogó értékelés anyagát. Nagyon részletes, teljes betekintést 
kaptak a hátrányos helyzetű családokról, gyerekekről, nagyon jó grafikonok vannak az anyagban. 
Tiszteletét fejezte ki azoknak a civilszervezeteknek is, akik segítik a hátrányos helyzetű családokat, 
megkönnyítik hétköznapjaikat. Minden segítség elkel ebben a városban, mert látja, hogy egyre több a 
rászoruló család. Olvasta az Alba Caritas, a Sebes Folyó Alapítvány és a Rákellenes Liga beszámolóját, 
nagy köszönet és tisztelet azért, amit tesznek a városunkban a szegényekért. Hiányolta egy másik nagy 
szervezet, a Vöröskereszt beszámolóját, amire nem lettek felkérve, hogy ők is írják le, mit tettek a 
városban a nehéz sorsú családokért. Márpedig a Pusztaszabolcsi Vöröskereszt a megyénél is elismert 
helyen áll, nagyon sokat tesznek a szegény sorsú családokért. Örömmel le fogja írni 2018-ban, hogy mit 
tettek 2017-ben. Hozzáfűzte, hogy 2016-ban több mint 100 zsák ruhát, cipőt tudtak összegyűjteni a 
rászorulóknak, több mint 60 családnak sikerült kiszórni ezeket a ruhákat, gyermekes családoknak. A 
Vöröskereszt a gyermeknapon részt vett délelőtt sportprogrammal a gyermekeknek, 50-60 gyermeket, 
felnőttet mozgatott meg. A Mikulási ünnepség, ami 3 éve elindult a Vöröskeresztnek a 
Mikulásünnepsége, a hátrányos helyzetű gyermekek miatt indították el. Mostmár nemcsak a hátrányos 
helyzetű gyermekeket, hanem mindenkit szeretettel láttak, a rendezvény nyitott volt. Az idén 126 
csomagot osztottak ki. Úgy gondolta, hogy ez is említésre méltó, belekerülhet kiegészítésként az anyagba. 
18 családnak sikerült télen fát szerezniük. Önkéntesként ők fizették ki a fuvardíjat, úgy gondolja, hogy 
azoknak az embereknek, akik a Vöröskeresztben dolgoznak és majdnem 60 fő önkéntesről van szó, ők is 
megérdemelnek egy nagy köszönetet, mert munka mellett nagyon sokat dolgoztak a városban élő 
rászorult gyerekekért, idősekért. Elmondta, hogy a családsegítőben havi szinten, sokszor járt bent. Látta, 
hogy milyen emberfeletti munkát végeznek az ott dolgozók. Nagyon nagy problémának tartotta, hogy az 
ő fizetésük vetekszik azokéval, akik bemennek hozzájuk segítséget kérni. Sajnálatos módon nincsenek 
elismerve a családsegítő munkatársai. Remélte, hogy egy jobb környezet biztosításával segíteni tudnak a 
jövőben a családsegítőnek. Nagyon köszönte Adorjánné Bozsódi Irénnek a munkájukat. 
 
Csányi Kálmán: Sajnálatát fejezte ki, amiért a képviselőasszony nem vett részt a Humán Bizottság ülésén 
ahol szakmai csoport tárgyalta az átfogó értékelést. 
 
Paál Huba: Gratulált az anyag elkészítéséhez minden egyes felelősnek. Nagyon fontosnak tartotta ezt az 
anyagot, nagyon jó jellemző adatai vannak és egy képet mutat Pusztaszabolcsról. A felvetődött 
problémákra megoldást kellene találni. Köszönetét fejezte ki, mert nem könnyű a mai gyerekekkel, illetve 
az ilyen problémákkal. Kérdése, hogy az együttműködés hogyan zajlik a gyermekvédelemben résztvevők 
között, mert úgy sokkal célirányosabban lehetne a problémákat kezelni. Ez a jövő útja, az egységes kép 
kialakulásához. Örvendetesnek tartotta a népesség kismértékű növekedését, a születések-halálesetek 
arányának javulását. Ez bíztató adat. 
 
Simonné Zsuffa Erzsébet: Elmondta, hogy nem bizottsági tag, nem vesz részt bizottsági ülésen. Kérdése, 
hogy milyen szakmai csoport az, akinek nem hiányzik egy olyan nagy szervezet, aki hétről hétre, 
hónapról hónapra dolgozik a városban a gyerekekért és az idősekért. Úgy gondolta, hogy elég legyen már 
ebből az elszigetelésből, szervezetek közti szelektálásból. El kell ismerni annak a munkáját, aki dolgozik 
és aki jól dolgozik. Nem irigykedni, nem gonoszkodni, hanem elismerni kell. 
 
Dr Nagy Éva: Elismerte mulasztását abban, hogy a Vöröskereszt szervezete nem kapott ilyen felkérést, 
mert az ügyintéző által elkészített leveleket ő írta alá, és valóban elkerülte a figyelmét. Feljegyezte 
magának, hogy a jövőben ez ne legyen probléma, ne ismétlődjön meg. Megköszönte az utólagos 
tájékoztatást. Hozzáfűzi, hogy a kötelező jelzőrendszer tagjaként részt vesz a gyermekvédelem 
munkájában, amelyet az egyik legnehezebb területnek tart, ezt maga is 10 évig tapasztalta szakmai 
munkája során. Meggyőződése, hogy ugyanúgy, ahogy a köztisztviselők részére, itt is kijárna a nagyobb 
anyagi megbecsülés a „kiégés”kompenzálására illetve hogy legyenek a pályán szakemberek. 
 
Csányi Kálmán: Megadta a szót Kissné Fekete Éva intézményvezető asszonynak. 
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Kissné Fekete Éva Megköszönte a meghívást. A Család és Gyermekjóléti Központ részéről tájékoztatni 
szeretné a Képviselő-testületet a munkájukról. 2016. januártól feladatuk a járás településeinek szolgálatait 
támogatni illetve összefogni az ott folyó munkát. Az elmúlt év tapasztalatai Pusztaszabolcs tekintetében, 
hogy nagyon jól működő család és gyermekjóléti szolgálata van a településnek, ahol egy kifejezetten jó 
együttműködést és munkakapcsolatot ápol a központtal. Kiemelte a példaértékű jelzőrendszer 
működtetését, a többi településhez képest ez kiemelkedő. A jelzőrendszer tagjai közül is kiemelendők az 
egészségügyi szolgáltatók, orvosok, védőnők. 74 jelzés, igen magas szám. A központ különböző 
tanácsadásokat működtet, mint pl. pszichológus, jogász, családkonzultáció, gyógypedagógus, de csak 
Dunaújvárosban vehetők igénybe. Az utazás miatt nehezen megoldható, hogy ezt igénybe vehessék a 
gyermekek és szüleik. Pusztaszabolcson van pszichológus, tehát itt helyben ez igénybe vehető 
szolgáltatás. Hozzáfűzi, hogy általánosságban a felnőtt lakosság gondozása a gyermekvédelemmel 
szemben a háttérbe szorult, azonban Pusztaszabolcsra ez nem jellemző. Köszönhetően a jól működő 
jelzőrendszernek, civilszervezeteknek az idősgondozás és felnőtt családsegítés is magas szinten működik, 
igen nagy figyelem fordítódik a felnőtt lakosságra is. Megköszönte a meghívást. 
 
Csányi Kálmán: Köszönetét fejezte ki a dícsérő szavakért a gyermekvédelemben résztvevő összes érintett 
nevében. Hozzáfűzte, hogy van már olyan elérhető szolgáltatása a járási hivatalnak, amely helyben 
havonta egy alkalommal elérhető a polgármesteri hivatal épületében, a munkaügyi osztály tart 
ügyfélfogadást. Végig lehetne gondolni, hogy mely gyermekjóléti szolgáltatást lehetne még elérhetővé 
tenni ilyen módon. 
Összességében az átfogó értékelésről elmondta, hogy évről évre bővül a beszámolók köre, volt olyan év, 
amikor a középiskola sem volt ebben a körben. A szakmai bizottság ülésein kell elmondani elsősorban a 
véleményeket, és el kell különíteni, hogy civilszervezet vezetőjeként, vagy képviselőként tesszük ezt. 
 
Csányi Kálmán a vitát lezárta. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
188/2017. (V. 31.) határozata 
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
2016. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja. 
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki áldozatos munkájukért a gyermekvédelem területén 
dolgozóknak, a segítőknek és a civil szervezeteknek. 
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az átfogó értékelést küldje meg gyámhatóságnak. 
 
Felelős: Dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
Csányi Kálmán polgármester megállapította, hogy 7 igen szavazattal a képviselő-testület elfogadta a 
javaslatot. 
Szavazásra bocsátotta a határozat javaslatot, mely szerint 6. napirendi pontként tárgyalják a „Döntés a 
„Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása” tárgyában pályázati eljárásról” című előterjesztést. 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
189/2017. (V. 31.) határozata 
Napirend módosításáról 
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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mai nyílt ülésén 6. napirendi 
pontként tárgyalja a „Döntés a „Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása” tárgyában pályázati eljárásról” című 
előterjesztést, így a 6-10. napirendi pontok 7-11. napirendi pontok lesznek. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Csányi Kálmán polgármester megállapította, hogy 7 igen szavazattal a képviselő-testület elfogadta a 
határozati javaslatot. 
 
 
Napirend 6. pontja 

Döntés a „Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása” tárgyában pályázati eljárásról 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
 
Csányi Kálmán: Köszöntötte dr. Szücs Gábor ügyvéd urat, aki a szerződés előkészítésével volt megbízva 
és foglalkozott ezekkel az ügyekkel, illetve az egyik pályázót, a Faunus Kft. ügyvezetőjét, Milvius 
Gabriellát és alkalmazottját Milvius Attilát. Elmondta, hogy ezt a napirendi pontot két bizottság tárgyalta 
és mindkettő a határozati javaslatot támogatta. 
 
Dr. Szücs Gábor ügyvéd: Összefoglalta a lényeget, amely szerint április 3-án indul az ügy három 
gazdálkodó szervezet felkérésével és ennek nyomán kettő ajánlat érkezett be a bontási határidőre: a 
Faunus Kft. részéről, illetve a Junior Zrt. részéről. Mindkét ajánlat formailag, tartalmilag megfelelt az 
előírásoknak, tehát érdemi vizsgálatra alkalmasnak bizonyultak. Az ajánlattételi felhívásban foglaltak 
szerint 13 bírálati szempont volt, amit értékelni és utána pontozni kellett. Ennek a pontozásnak az 
elvégzését követően azt lehetett megállapítani, hogy a Faunus Kft. bírálati összpontszáma 9959 pont lett, 
míg a Junior Zrt-é 7803 pont. Tehát így a pontozás alapján a Faunus Kft. adta a kedvezőbb ajánlatot 
összességében. Elég komplex bírálat volt, ahogy mondta 13 tétel, különböző súlyszámokkal. Ennek 
nyomán lett a legjobb ajánlat megjelölve. A szakmai ajánlat rendben volt mindkét részről, tehát a 
mintaétrendek megfeleltek a vonatkozó rendelet előírásainak, illetve tudomása szerint az összeg, amit az 
ajánlati ár tartalmaz, az is megfelelő az erre rendelkezésre álló keretösszegre tekintettel. A bírálóbizottság 
javaslata az, hogy a Faunus Kft. legyen az eljárás nyertese. 
 
Csányi Kálmán: Megköszönte a tájékoztatást. Megkérdezte a Faunus Kft. képviselőjét, hogy szeretne-e 
szólni? 
 
Milvius Gabriella, a Faunus Kft. ügyvezetője: Elmondta, nagyon örülnek, ha folytathatják ezt a 
tevékenységet és igyekeznek megfelelni a szigorú elvárásoknak. 
 
(Horváth Zoltán képviselő 17.52 órakor megérkezett, a jelenlévő képviselők száma 8 fő.) 
 
Csányi Kálmán: Bejelentette, hogy Horváth Zoltán képviselő úr megérkezett, tehát 8 képviselő van jelen 
a testületi ülésen. 
Mivel senki sem jelezte hozzászólási szándékát, a vitát lezárta. 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
190/2017. (V. 31.) határozata 
„Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása” tárgyában hozott döntésről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „közétkeztetési szolgáltatás 
nyújtása” tárgyában a pályázati eljárást eredményesnek minősíti.  



 17 

Az eljárás nyertesének a  Faunus Kft-t (2490 Pusztaszabolcs, Szent István utca 11.) hirdeti ki tekintettel 
arra, hogy az ajánlata érvényes és – az ajánlatkérési felhívásban meghatározott értékelési szempontok 
alapján – a legkedvezőbb ajánlatnak minősül. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés és a bérleti szerződés 
aláírására. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Csányi Kálmán polgármester megállapította, hogy 8 igen szavazattal a képviselő-testület elfogadta a 
határozati javaslatot. Hozzátette, hogy holnap 8.30 órakor találkoznak a szerződés aláírása miatt. 
 
 
Napirend 7. pontja 

Beszámoló a védőnői szolgálat 2016. évi munkájáról 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy a Humán Bizottság tárgyalta és javasolta annak elfogadását. Hozzátette, 
a Humán Bizottság ülésén is szólt arról, hogy kérte a védőnőket, hogy térjenek ki külön a védőoltások 
kérdéskörére és írjanak egy kis beszámolót a védőoltások beadásáról. Van egy nagyon fontos mondat a 
jogszabályban: védőoltás akkor adható be, ha a gyerek egészséges. Tehát az orvosnak kell megállapítania, 
hogy a gyermek egészséges, vagy nem egészséges, ezért a doktor úr tájékoztatása szerint általában 
november és március közötti időszakban, az esetek 90 %-ában el szoktak csúszni az oltási időpontok, 
mert ha nem látja egészségesnek a gyereket, akkor nem adja be az oltást és ez az ő szakmai felelőssége. A 
Humán bizottsági ülésen is elmondta, a doktor úr egy 1,5 órás anekdotában elmesélte, hogy miért jutott 
erre a tapasztalatra, hogy erre mindenképpen szükség van. Ezt szakmailag elfogadta és mivel nem ért a 
gyógyításhoz, tudomásul kell venni, hogy ezeket a dolgokat be kell tartani. Ezt elmondta a bizottsági 
ülésen, de úgy gondolta, erről minden képviselőnek tudnia kell, nem csak azok, akik a Humán Bizottság 
ülésén jelen tudtak lenni. 
A vitát megnyitotta, majd mivel senki sem jelezte hozzászólási szándékát, a vitát lezárta. 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatával, amit a Humán Bizottság is támogatott. 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
191/2017. (V. 31.) határozata 
A védőnői szolgálat 2016. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a védőnői szolgálat 2016. évi munkájáról szóló 
beszámolóját elfogadja.  
A Képviselő-testület elismerését fejezi ki a védőnői szolgálat dolgozóinak lelkiismeretes munkájukért. 
 
Felelős: Beslényi Ildikó védőnő 
Határidő: azonnal 
 
 
Csányi Kálmán polgármester megállapította, hogy 8 igen szavazattal a képviselő-testület elfogadta a 
határozati javaslatot. 
 
 
Napirend 8. pontja 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
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Csányi Kálmán: Elmondta, hogy két bizottság tárgyalta: a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és 
Értéktár Bizottság. Mind a két bizottság támogatta ezt a szokatlan határozati javaslatot ebben az 
időszakban. Megváltoztak a külső szabályozók, ezért ezekhez kell alkalmazkodni. Ezt leírta az 
előterjesztésben, ezért ezt nem akarja ennél jobban részletezni. 
A vitát megnyitotta, majd mivel senki sem jelezte hozzászólási szándékát, a vitát lezárta. 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatait. 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
192/2017. (V. 31.) határozata 
Rendelet-tervezet szövegének elfogadásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 
szóló 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosítására vonatkozó rendelet-tervezet szövegét 
elfogadja. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Csányi Kálmán polgármester megállapította, hogy 8 igen szavazattal a képviselő-testület elfogadta a 
határozati javaslatot. 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2017. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 
szóló 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendeletét megalkotja. 
 
 
Csányi Kálmán polgármester megállapította, hogy 8 igen szavazattal a képviselő-testület a rendeletet 
megalkotta. 
 
 
Napirend 9. pontja 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2016. évi zárszámadási rendeletének módosítása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
 
Csányi Kálmán: Elmondta, mivel módosítottak a költségvetésen, ezért a zárszámadást is újra kell 
alakítani. Sőt, kicsit figyeljenek oda, hogy a rendelet-tervezetnek a szövegére egy módosítást nyújtottak 
be, mert picit módosították a szöveget, tehát nem „módosul”, hanem „helyébe … melléklet lép”. Tehát 
ezzel a módosítással történik. Remélhetőleg, hogy a Pénzügyi Bizottság nem tárgyalta külön ezt a 
módosítást, de ennek ellenére el tudja majd fogadni, ennek megfelelően jogszerűnek tartja. A szövegben 
történt módosítás, a számokban nem történt módosítási javaslat kiegészítés a Pénzügyi Bizottság ülése 
óta. 
A vitát megnyitotta, majd mivel senki sem jelezte hozzászólási szándékát, a vitát lezárta. 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatait figyelemmel a kiegészítésben szerepelő 
módosításra. 
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A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
193/2017. (V. 31.) határozata 
Rendelet-tervezet szövegének elfogadásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról 
szóló 6/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Csányi Kálmán polgármester megállapította, hogy 8 igen szavazattal a képviselő-testület a javaslatot 
elfogadta. 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2017. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 
Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló 6/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról 
szóló 6/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet megalkotja. 
 
 
Csányi Kálmán polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal a rendeletet 
megalkotta. 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
194/2017. (V. 31.) határozata 
Könyvvizsgálói jelentés elfogadásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról 
szóló könyvvizsgálói jelentést elfogadja. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Csányi Kálmán polgármester megállapította, hogy 8 igen szavazattal a képviselő-testület a javaslatot 
elfogadta. 
 
 
Napirend 10. pontja 

Az önkormányzat 2017. májusi mutatószám felméréséből adódó állami támogatás 
lemondása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
 
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadta ezt a határozati javaslatot, 
amely az előterjesztésben szerepel. Jelen pillanatban ilyen átmeneti állapotok vannak. Paál Huba 
képviselő annak idején, amikor a költségvetést elfogadták azt mondta, hogy szinte majdnem minden 
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alkalommal hozzá kell nyúlni majd a költségvetéshez, mert változó dolgok. Itt egy ilyen állami 
beavatkozás ezt jelenti, illetve látják, hogy vannak országos költségvetési törvény-módosítási 
kezdeményezések. Remélhetőleg a pályázatokból is fog valamiféle csurranni-cseppenni. 
A vitát megnyitotta, majd mivel senki sem jelezte hozzászólási szándékát, a vitát lezárta. 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát, amit a Pénzügyi Bizottság is elfogadott. 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
195/2017. (V. 31.) határozata 
Az önkormányzat 2017. májusi mutatószám felméréséből adódó állami támogatás lemondásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi az önkormányzatnak a 
Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. melléklet szerinti támogatásokat 
megalapozó adatait az előterjesztés szerint. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a lemondott állami támogatás miatt az önkormányzat 2017. 
évi költségvetési rendelet módosításának az előterjesztés szerinti beterjesztésére. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Csányi Kálmán polgármester megállapította, hogy 8 igen szavazattal a képviselő-testület elfogadta a 
javaslatot. 
 
 
Napirend 11. pontja 

Pályázati önrész biztosítása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén tett egy szóbeli kiegészítést, amely ehhez a 
napirendi ponthoz kapcsolódik és a Pénzügyi Bizottság a következő határozatot hozta: „Pusztaszabolcs 
Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a tornaterem felújítás 
pályázati önrész biztosítására az eredetileg az általános iskola csapadékvíz elvezetésére - a 
költségvetésben - betervezett 4 millió forintos összeg kerüljön átvezetésre, ennek megfelelően készüljön a 
2017. évi költségvetés módosításáról előterjesztés.” Hozzátette, erre azért van szükség, mert a 
tornateremhez tartozó öltözők felújítására vonatkozóan nyertek egy pályázatot, amiről már menetközben 
már kimondták, hogy nem kapja meg az önkormányzat és ezért a költségvetés tervezésekor ezzel az 
önrésszel már nem terveztek, tehát mind kiadás nem szerepel ez a feladat. Ahhoz, hogy ezt a közel 10 
millió forintos összeget ne veszítsék el, pályázati önrészt kell hozzá teremteni. Ennek egyik lehetősége az, 
hogy az általános iskolában történő felújítást egyelőre nem végeztetik el. Erről tájékoztatták az igazgató 
urat, hogy van egy ilyen elképzelés. Az igazgató úr örömét fejezte ki, hogy most tájékoztatta, mert 
600 millió forintos pályázat van az általános iskola felújításával kapcsolatosan, akkor ezt a részt is 
megpróbálja oda behelyezni. Reméli, hogy 600 millióról van szó és nem 650, vagy nem 498 millió, de 
600 millió forintról hallott ezzel kapcsolatosan, hogy a tankerület a pusztaszabolcsi iskolát választotta ki 
ennek a pályázatnak a beadására vonatkozóan. Nem az iváncsait, nem az adonyit, hanem a 
pusztaszabolcsit választották ki. Ez hároméves apró munka eredménye, amit Szajkó János annak idején a 
közmeghallgatáson kérdezett, hogy hol van a képviselő úr. Adott esetben itt van a képviselő úr, hogy a 
tankerületnél ezt a dolgot el lehessen érni. Amikor meglesz a teljes támogatási szerződés a pályázattal 
kapcsolatosan, akkor a szerződést a képviselő-testület fogja elfogadni. Egyelőre csak a fedezetnek a 
biztosításáról lenne szó ezzel a döntéssel, hogy előirányzat legyen biztosítva. 
A vitát megnyitotta, majd mivel senki sem jelezte hozzászólási szándékát, a vitát lezárta. 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi Bizottság határozati javaslatát. 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
196/2017. (V. 31.) határozata 
Pályázati önrész biztosításáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tornaterem felújítás pályázati 
önrész biztosítására az eredetileg az általános iskola csapadékvíz elvezetésére a 2017. évi költségvetésben 
betervezett 4 millió forintos összeg átvezetésre kerül. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy ennek megfelelően terjessze be a 2017. évi 
költségvetés módosításáról szóló előterjesztést. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Csányi Kálmán polgármester megállapította, hogy 8 igen szavazattal a képviselő-testület elfogadta a 
javaslatot. 
 
 
Napirend 12. pontja 

A Szabolcs Híradó ingyenes terjesztése Pusztaszabolcs lakosai számára 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
Csányi Kálmán: Mindhárom Bizottság támogatta az ingyenes terjesztést, egyedül a hirdetések színében 
volt eltérő javaslat.  
 
Czöndör Mihály: Elmondta, hogy Pusztaszabolcs az újság létrehozásában is úttörő szerepet játszott a 
rendszerváltás idején. Czöndör Mihályné volt, aki az újságot létrehozta a testület egyetértésével és 
támogatásával. Ebben az időszakban a legnagyobb példányszám 1200db volt. Czöndör Mihályné miután 
lemondott a főszerkesztőségről, az Önkormányzat vette át, jelenleg 500 példányban kerül kiadásra. 
Szerinte szükség van egy olyan akcióra, ami fellendíti az újságot, ezért jó ez a koncepció, hogy a 
település valamennyi lakója ingyen jusson hozzá az újsághoz, melyet tud is támogatni azzal a feltétellel, 
hogy a fő profil ne változzon.  
 
Paál Huba: Elmondta, hogy javulást érez a Szabolcs Híradó tekintetében a nyomdatechnikán. Javasolta, 
hogy kapja meg minden pusztaszabolcsi lakos, de próbáljanak meg a minőségén javítani.  
 
Csányi Kálmán: Szerinte volt egy szám, amiben ez komoly probléma volt és igen keményen dolgoztak 
azért, hogy a következő számban ezek a hibák ne forduljanak elő. Annak idején, amikor főszerkesztőként 
ő is tevékenykedett és 2006 környékén váltott egy nyomdával és egyszerűen borzadály volt a képek 
minősége. Amikor a második alkalommal is majdnem hasonló gondokkal kellett küzdeni, akkor nyomdát 
kellett váltani. Most úgy érzékeli, hogy ki tudták ezt a hibát küszöbölni, tehát nem jutottak még egyszer 
ebbe a hibába, ezért ezt a folyamatot tudják folytatni, remélhetőleg az együttműködés során egyre többet 
tanulnak és megismerik egymásnak a lehetőségét és ebből alakul ki egy nyomdatechnikailag is egyre jobb 
minőségű újság. 
Mivel senki sem jelezte hozzászólási szándékát, ezért a vitát lezárta. 
Kiegészítette a Településfejlesztési Bizottság javaslatát azzal, hogy „4 és 1 színnyomással is” történjen és 
a 25 %-os terjedelmi korlátot is a hirdetésre vonatkozóan elfogadná. Javasolta, hogy először erről 
döntsenek és utána egészről. 
Szavazásra bocsátotta a Településfejlesztési Bizottság javaslatát az általa javasolt kiegészítéssel. 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
197/2017. (V. 31.) határozata 
Üzleti terv szövegének módosításáról 
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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szabolcs Híradó 
önkormányzati újság ingyenes terjesztéséhez készített üzleti terv 9. oldalán meghatározottak szerint a 
hirdetési felület ne kizárólag 4 szín nyomással történjen, hanem 4 és 1 színnyomással is, továbbá az újság 
közéleti- és kulturális jellegének megőrzése érdekében az újságban a hirdetések aránya maximum 25% 
lehet. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Csányi Kálmán polgármester megállapította, hogy 7 igen szavazattal és 1 tartózkodással a képviselő-
testület a javaslatot elfogadta. 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát az elfogadott módosítással kiegészítve. 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
198/2017. (V. 31.) határozata 
A Szabolcs Híradó önkormányzati újság ingyenes terjesztéséről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2017. június 1-jétől a Szabolcs 
Híradó önkormányzati újság 2300 példányszámban kerüljön megrendelésre és ingyenes terjesztésű legyen 
minden pusztaszabolcsi lakos számára (a nyilvántartott háztartások száma szerint, háztartás/db). 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Szabolcs Híradó önkormányzati újság ingyenes terjesztéséhez 
készített üzleti terv 9. oldalán meghatározottak szerint a hirdetési felület ne kizárólag 4 szín nyomással 
történjen, hanem 4 és 1 színnyomással is, továbbá az újság közéleti- és kulturális jellegének megőrzése 
érdekében az újságban a hirdetések aránya maximum 25% lehet. 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a megvalósításhoz szükséges összeg az önkormányzat 2017. évi 
költségvetésében rendelkezésre áll. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2017. szeptemberi ülésre a tervezett hirdetési 
bevételek kerüljenek felülvizsgálatra. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Csányi Kálmán polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal és 
1 tartózkodással elfogadta. 
 
 
Napirend 13. pontja 

Kártérítési igény elbírálása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
Csányi Kálmán: A vitát megnyitotta. 
 
Dr. Nagy Éva: Ismertette a kártérítési igény okát, összegét. Elmondta, hogy véleménye szerint nem áll 
meg az önkormányzat kártérítési felelőssége, ugyanis a kérelmező nem tudta hitelt érdemlően igazolni a 
kiesett jövedelmét, ezen kívül ténylegesen nem ők foganatosították a lefoglalást, hanem a rendőrség, 
illetve nem voltak ügyfelek sem a rendőrség, sem a bíróság eljárásában. A Pénzügyi Bizottsági ülésen 
jelen volt a kérelmező.  
 
Paál Huba: Szerinte a kérelmező rossz helyre küldte a kártérítési igényét, hiszen az önkormányzat nem 
volt szereplője az ügynek. Mivel a mezőőrök munkaadója az önkormányzat, így ha ők nem szakszerűen 
jártak el, akkor a munkaadó a kártérítési eljárásba bevonható. Akkor viszont nem érti, miért nem kereste 
meg a bíróság az Önkormányzatot. Javasolta, egyezzenek meg peren kívül az igénylővel.  
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Csányi Kálmán: Elmondta, hogy a peren kívüli egyezséget azért nem támogatja, mert, ha a bíróság 
kimondja a kártérítési felelősséget, azt a biztosító már elfogadja, és fizet. Nem volt szembesítve a mezőőr 
és a földtulajdonos használója.  
 
Czöndör Mihály: A rendőrség jogszerűnek ítélte meg a mezőőr intézkedését és ők őrizték kilenc hónapig 
a gépeket, tehát nem az önkormányzat miatt nem tudtak füvet vágni, hanem a rendőrség miatt. 
 
Tüke László: Elmondta, hogy a kérelmezőben nincs meg a megegyezésre való hajlam. Több ügy is 
folyamatban van vele kapcsolatban. A kártérítési igényt eltúlzottnak találta.  
 
Csányi Kálmán: Mivel senki sem jelezte hozzászólási szándékát, ezért a vitát lezárta. 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
199/2017. (V. 31.) határozata 
Kártérítési igény elbírálásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a kártérítési felelősség nem 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzatát terheli, ezért úgy dönt, hogy Domak György által az 
Önkormányzat felé tett kártérítési igényt elutasítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Csányi Kálmán polgármester megállapította, hogy 8 igen szavazattal a képviselő-testület elfogadta a 
javaslatot. 
 
 
Napirend 14. pontja 

Bérleti díj csökkentés iránti kérelem 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
Csányi Kálmán: A vitát megnyitotta.  
 
Simonné Zsuffa Erzsébet: Véleménye szerint el kell gondolkodni azon, hogy az ötven százalékos bérleti 
díjemelés sok volt a vállalkozóknak. Szerinte segíteni kellene neki. Beszélni kellene vele, hogy csak egy 
üzletet béreljen, így csökkenne a bérleti díj. Csökkenteni kellene a bérleti díjat, soknak találja.  
 
Csányi Kálmán: A piaci árakhoz viszonyítva 60 % a bérleti díj.  
 
Tüke László: A bérleti díj nem magas a piaci árakhoz képest. Az önkormányzat bevételt remél, azért adja 
ki ezeket az üzleteket és ezek gazdasági társaságok. Amennyiben nem tud nyereséget termelni a bérlő, 
változtassa meg a profilját, esetleg adjon vissza egy üzletet. A csökkentéshez rendeletmódosítás 
szükséges, mert a bérleti díjak mindenkire egyenlően vonatkoznak.  
 
Horváth Zoltán: A bérleti díj csökkentés iránti kérelmet az ő javaslatára adta be a bérlő. Elmondta neki 
azokat a dolgokat, amik elhangzottak. Elmondta, tisztában van vele, hogy nagy az emelés mértéke, de 
pénzügyi oldalról szeretné, ha az önkormányzat bevételeit növelnék az ilyen üzleti alapon bérbeadott 
helyiségek díjai. Megköszönte a bizalmat, sajnos egy embernek nem adhatnak kedvezményt. 
 
Paál Huba: Szerinte az a megoldás, hogy ne támogassák a kérelmet, azzal a kiegészítéssel, hogy kérjék fel 
a polgármestert, folytasson tárgyalást a bérlővel az igénybevett terület esetleges csökkentéséről.  
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Csányi Kálmán: Megjegyezte, hogy maga részéről a bizottsági javaslathoz képest inkább Paál Huba 
képviselő kiegészítését tudná elfogadni, mert ez általánosabb, míg a bizottság javaslata eléggé konkrét, 
hogy melyik területről folytasson tárgyalásokat. 
Szavazásra bocsátotta a Paál Huba képviselő által javasolt kiegészítést, mely szerint a polgármester 
folytasson tárgyalást a bérlővel az igénybevett terület esetleges csökkentéséről. 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
200/2017. (V. 31.) határozata 
Bérlemény területének csökkentéséről folytatandó tárgyalásról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy folytasson 
tárgyalást Sárosdi Istvánnéval, a Pusztaszabolcs Sport u. 2/2. I-II. szám alatti üzletek bérlőjével az 
igénybevett terület esetleges csökkentéséről. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Csányi Kálmán polgármester megállapította, hogy 6 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással a 
képviselő a javaslatot elfogadta. 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát az elfogadott kiegészítéssel együtt. 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
201/2017. (V. 31.) határozata 
Bérleti díj csökkentés iránti kérelemről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztaszabolcs Sport u. 2/2.  
I-II szám alatti üzletek bérleti díját továbbra is fenntartja. 
A Képviselő-testület megérti és együtt érez Sárosdi Istvánné bérlővel az üzletek alacsony forgalma miatt, 
de megállapítja, hogy 452/2016. (XI. 30.) határozatán nem kíván változtatni. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy folytasson tárgyalást a bérlővel az igénybevett terület 
esetleges csökkentéséről. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: 2017. június 28. 
 
 
Csányi Kálmán polgármester megállapította, hogy 7 igen szavazattal és 1 tartózkodással a képviselő-
testület elfogadta a javaslatot. 
 
Csányi Kálmán polgármester 18.40 órakor szünetet rendelt el. A Képviselő-testület ülése 18.48 órakor a 
15. napirendi pont tárgyalásával folytatódott. A polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, 
mivel a megválasztott 9 fő képviselőből 8 fő jelen van. 
 
 
Napirend 15. pontja 

Szabolcs vezér csobogójának terve (szóbeli) 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
Csányi Kálmán: A vitát megnyitotta. 
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Keisz Gellért: Megköszönte a meghívást, üdvözölte a jelen levőket. Ismertette a terveket. Elmondta, hogy 
sütői mészkőből készülne a csobogó. A lábazati részen el tudná képzelni, hogy megjelenjen 
szövegszerűen, hogy a Képviselő-testület állíttatta. Két motívumot is javasol szerepeltetni, - a verebi 
leletek felnagyított változatát - a turul madárt, illetve az ágaskodó oroszlánt.  
 
Csányi Kálmán: A térrel kapcsolatos, korábban megfogalmazott elképzelések szerinte megvalósultak.  
 
Czöndör Mihály: Úgy látta, hogy közkedvelt a park, különböző korosztály látogatja. El tudná képzelni, 
hogy ifjú házaspárok itt fotózkodjanak esküvő után, amiből hagyomány is válhatna. 
 
Simonné Zsuffa Erzsébet: Megköszönte Keisz Gellért munkáját. Elmondta, hogy megszavazta a 
csobogót, azonban annak tudatában hány család éhezik a városban, nem csobogóra költené ezt a pénzt. A 
csobogó tervét soknak találta, szerinte egyszerű emberek nem fogják megérteni.  
 
Horváth Zoltán: Örült annak, hogy lesz csobogó, és a park kialakításának is örült. Véleménye szerint a 
magyarságtudatot fogja növelni a csobogó megvalósítása. Amennyiben lesz a park mellé egy magyarázó 
felirat, elgondolkodnak rajta az emberek. Olyan éke lesz a parknak, amivel büszkélkedhet majd a város, 
az önkormányzat, a Képviselő-testület. 
 
Paál Huba: A csobogó hatásának egyértelműnek kellene lennie. A későbbiekben a karbantartás nagy 
munkát jelent majd. A formát nem érzi odaillőnek. Egyetértett azzal, hogy információs anyagot 
helyezzenek el, hogy az emberek is megértsék. A lefolyó víz összegyűjtése, szűrése hova kerülne? 
Észrevételezte, hogy az egyik lámpa, ami a szobrot megvilágítja, zavaró, illetve a talpazatot megvilágítja, 
a szobrot nem.  
 
Czöndör Mihály: Elmondta, hogy rövidesen elkészül az értékleírás a térről, ez tartalmazza majd pontról 
pontra, mi mit jelent és tájékoztatást tud adni. Ezért is lesz jó dolog, ha a Szabolcs híradó mindenhova, 
minden háztartásba eljut. A szegénység egy feneketlen zsák. Nem lenne annyi pénz, hogy azt meg tudnák 
tölteni. Ő is és a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság is támogatja a csobogó tervét. 
 
Tüke László: Észrevételezte Simonné Zsuffa Erzsébet számára, hogy annak idején ő is megszavazta a 
csobogót és nem szép, hogy most kihátrál. Annak idején ő sem támogatta a csobogót, de a testület 
megszavazta és a képviselő asszony is egyértelműen mellette voksolt. Tudták mennyibe fog kerülni. Nem 
jó dolog, hogy először felstrófolja, megszavazza, aztán kihátrál belőle és így azt mondhatja, milyen sokat 
költenek erre, a szegényeknek pedig nem jut semmi. Az önkormányzat az elmúlt években sokkal többet 
fordított a nehézsorsú emberekre, mint azelőtt és ez így van jól. Szerinte hiba lenne nem befejezni ezt a 
teret, ahol az emberek összejöhetnek, beszélgethetnek, közösségek alakulhatnak. Meg fogja szavazni a 
csobogót, mert ez egy maradandó érték lesz.  
 
Majda Benedek: Elmondta, hogy a csobogó azt jelképezné, hogy a Magyarság beáramlik a Kárpát-
medencébe. Észrevételezte, hogy a rajzon a kör kerülete kisebb, mint a Kárpát-medence, ezért lefolyik az 
oldalára a domborzat, viszont a 3D-s megjelenítésben nagyon élesen elhatárolódik, szinte asztalként néz 
ki. Jobban szeretné ha az ívelt forma maradna. Elmondta, hogy nem egy vagy öt évre gondolkodnak ezzel 
a térrel, illtev csobogóval, hanem hosszú időre. Egy olyan dolgot adnak a jövő nemzedéknek, hogy 
összetartóbb társadalmat tudjanak építeni Pusztaszabolcson. Mint egy fundamentunként közös pontjuk 
legyen. Szerinte erre tökéletesen alkalmas.  
 
Keisz Gellért: Érti a problémát, benne is felmerült és keresi a megoldást. Egy szobrász nem úgy működik, 
hogy minden részlet előre ki van találva. Kérte, bízzák rá a továbbiakat. 
 
Simonné Zsuffa Erzsébet: Elmondta, hogy próbálja tisztességesen végezni a munkáját. Egy éve valóban 
igent mondott a csobogóra, de az ember bizalmat ad. Szeretné, hogyha minden ekkora figyelmet kapna 
ebben a városban. Van egy szép szobor, lesz egy szép csobogó, de nézzék meg mennyire igénytelenek a 
hirdetőtáblák. A maradandó az érték, ami a gyerekeknél kezdődik. A gyereknap színvonalon aluli. Nem 
tud tiszta szívvel igent nyomni egy csobogóra több millióért, amikor tudja mennyi éhező ember van.  
 



 26 

Majda Benedek: Kérdezte, hogy a kivitelezés mikorra várható? 
 
Keisz Gellért: Elmondta, hogy augusztus 20-ig elképzelhető, hogy elkészül.  
 
Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint a képviselő-testület 
megismerte a csobogó tervét, amelyet a Szabolcs vezér szobor parkjában helyez el, továbbá felhatalmazza 
a polgármestert, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetésében e célra betervezett összeg mértékéig 
rendelje meg a csobogó elkészítését. 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
202/2017. (V. 31.) határozata 
A Szabolcs vezér szobor parkjában elhelyezésre kerülő csobogó elkészítéséről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a csobogó tervét, amelyet a 
Szabolcs vezér szobor parkjában helyez el. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetésében e 
célra betervezett összeg mértékéig rendelje meg a csobogó elkészítését. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Csányi Kálmán polgármester megállapította, hogy 7 igen és 1 nem tartózkodással a képviselő-testület 
elfogadta a javaslatot. 
Megköszönte Keisz Gellért tájékoztatóját és ennek megfelelően folytatják tovább. 
 
 
Napirend 16. pontja 

Beszámoló a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról 
Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző  

 
 
Csányi Kálmán: Három bizottság tárgyalta, két bizottság kiegészítéssel fogadta el.  
 
Dr. Nagy Éva: Elmondta, hogy a népszavazásról szóló tájékoztatás kimaradt a beszámolóból, de erről már 
külön beszámoltak. A 16. oldalon levő táblázatban szereplő bírság összesen 610.000,-Ft volt, amiből még 
250.000-270.000,-Ft nem került behajtásra. Összesen 119 db kereskedelmi egység volt.  
 
Csányi Kálmán: A vitát megnyitotta. Elmondta, hogy mindhárom bizottság tárgyalta, elfogadta. Két 
bizottság azonos kiegészítést tett. 
Szavazásra bocsátotta a bizottságok kiegészítését, mely szerint a képviselő-testület fejezze ki köszönetét a 
köztisztviselőknek az elmúlt évben végzett munkájukért. 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
203/2017. (V. 31.) határozata 
Az elmúlt évben végzett munka köszönetéről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki a Polgármesteri Hivatalban 
dolgozó köztisztviselőknek az elmúlt évben végzett munkájukért. 
 
Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
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Csányi Kálmán polgármester megállapította, hogy 7 igen szavazattal és 1 tartózkodással a képviselő-
testület elfogadta a javaslatot. 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát az elfogadott kiegészítéssel együtt. 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
204/2017. (V. 31.) határozata 
A Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés f) pontja alapján a Pusztaszabolcsi Polgármesteri 
Hivatal 2016. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselőknek az elmúlt 
évben végzett munkájukért. 
 
Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: 2017. május 31. 
 
Csányi Kálmán polgármester megállapította, hogy 8 igen szavazattal a képviselő-testület elfogadta a 
javaslatot. Megköszönte a Hivatal munkáját. Reményét fejezte ki, hogy a 2017-es év kevesebb 
fluktuációval fog rendelkezni és ennek megfelelően kevesebb betanítási tevékenység lesz. 
Rátért a 17. napirendi pont tárgyalására. 
 
 
Napirend 17. pontja 

Az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének módosítása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy három bizottság tárgyalta. Mindhárom bizottság elfogadta. A Humán 
Bizottságnál eszmélt fel, hogy szükség lenne egy kiegészítésre. Ez most koncepcionális kérdés, ami 
látszólag technikai, de szeretné, ha végiggondolnák. Azt a javaslatot tette, hogy ne csak a csapadékvíz 
elvezető hálózat fejlesztésére írjanak ki közbeszerzési pályázatot, amit a pályázaton elnyertek, hanem az 
Erkel utcára a szennyvízcsatorna kiépítését is írják ki egy csomagban, mert ugyanarról a területről van 
szó. Előbb meg kell csinálni a szennyvízcsatornát, nem visszaállítják a szennyvízcsatornát és utána 
alakítják ki a csapadékvíz elvezetést. Annyira nem módosítja, hogy ne meghívásos közbeszerzési 
pályázatot írjanak ki, hanem teljesen nyilvánost. Elegendő a meghívásos, mert az értékhatár nem 
módosul. Ugyanez a másik esetében, mert a pályázatot csak az egészségügyi centrum 
energiakorszerűsítésére nyerték meg. De akkor tudják befejezni az energiakorszerűsítést teljes mértékben, 
ha a II. számú ütemet is megcsinálják. Tehát, hogy a II. számú ütemtervnek a kivitelezése is legyen a 
közbeszerzési kiírásban. Ez egy koncepcionális dolog, hogy nem külön-külön, hanem egyben írják ki, egy 
kivitelezővel csináltatják meg és nem külön közbeszerzési eljárást írnak ki az Erkel utcai 
szennyvízcsatornára, hanem megpróbálják az egészet egyben elvégezni. Az egészségügyi centrumra a 
pályázatot beadták, ott látták, hogy mekkora összeg van. A kettő nem fedi egymást, ezért kell még külön 
hozzátenni mindezeket a dolgokat, de vannak átfedések itt-ott, amott. 
A vitát megnyitotta, majd mivel senki sem jelezte hozzászólási szándékát, a vitát lezárta. 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát a Humán Bizottság által javasolt 
kiegészítéssel. 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
205/2017. (V. 31.) határozata 
Az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének módosításáról 
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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat módosított 2017. évi 
közbeszerzési tervét az előterjesztés szerint jóváhagyja az alábbi kiegészítéssel: 
„A közbeszerzés tárgya és mennyisége” oszlopban a „II. Építési beruházás” a következő lesz: 
„TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00001 
Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztés és az Erkel F. utca szennyvízcsatorna 
kiépítése 
TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00005 
Egészségügyi Centrum energetikai korszerűsítése és a II. számú ütemterv kivitelezése”. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Csányi Kálmán polgármester megállapította, hogy 8 igen szavazattal a képviselő-testület elfogadta a 
határozati javaslatot. 
 
 
Napirend 18. pontja 

Magyar Önkormányzatok Szövetségében tagsági jogviszony megszüntetése 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
Csányi Kálmán: A vitát megnyitotta. 
 
Paál Huba: Kérdezte, mi az indoka a jogviszony megszüntetésének? Hallotta, hogy körlevelet küldtek ki a 
FIDESZ vezetésű polgármestereknek, hogy fontolják meg a Magyar Önkormányzatok Szövetségéből való 
kilépést.  
 
Csányi Kálmán: Ebben az évben már nem ment el a Magyar Önkormányzatok Szövetsége által szervezett 
programokra, mert a meghívók alapján azt látta, hogy a tematikájában nem változott. Elmondta, hogy 
érkezett hozzájuk is egy ilyen tartalmú email, aminek olvasása közben már belső meggyőződésből tudta 
azt mondani, hogy teljes mértékben egyetért azzal, hogy Pusztaszabolcs Város Önkormányzat érdekeit 
nem tudja képviselni ez az önkormányzati szövetség, annak ellenére, hogy 2000 óta tagja vagyunk.  
 
Czöndör Mihály: Elmondta, hogy úgy tudja, hogy nem csak ez az egy önkormányzati szövetség létezik. 
Valóban igaz, hogy ettől a szövetségtől semmilyen támogatást nem kaptak, ami előre vitte volna a 
települést.  
 
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy ebből a szempontból két szövetség jöhet számításba. A környező 
települések a TÖOSZ-nak a tagjai, a másik lehetőség a Kisvárosok Szövetsége. Ezt még nem tudta 
átnézni, hogy ki, hova tartozik, de Rácalmástól Ercsiig, Szabadegyházától Adonyig mindenki a TÖOSZ-
nak a tagja. Inkább az a probléma, hogy vannak olyan programok, amikor tudnak jó dolgokat szervezni. 
Kapott is meghívót Szabadegyházára, ahol a TÖOSZ-nak volt rendezvénye, csak pont akkor volt az 
Államkincstár által tartott előadás a TOP pályázatokkal kapcsolatosan, ezért erre nem tudott elmenni. 
Lehet, hogy a TÖOSZ-ban kellene gondolkodniuk ehelyett a szervezet helyett. Elmondta, az indokait és 
reméli, hogy minden kérdésre adott választ. 
A vitát lezárta, mivel senki sem jelezte hozzászólási szándékát. 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
206/2017. (V. 31.) határozata 
A Magyar Önkormányzatok Szövetségében tagsági jogviszony megszüntetéséről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Önkormányzatok Szövetségében lévő 
tagsági jogviszonyának megszüntetéséhez hozzájárul. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tagsági jogviszonyt a Magyar 
Önkormányzatok Szövetségében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:68. § (2) 
bekezdése alapján megszüntesse. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Csányi Kálmán polgármester megállapította, hogy 6 igen., 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással a 
képviselő-testület elfogadta a javaslatot. 
 
 
Napirend 19. pontja 

Római Katolikus Egyházközség elszámolása a Boldogasszony Közösségi Ház 2016. évi 
működéséhez nyújtott önkormányzati támogatásról 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
 
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta és támogatta az eredeti határozati 
javaslatot. 
A vitát megnyitotta, majd mivel senki sem jelezte hozzászólási szándékát, a vitát lezárta. 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
207/2017. (V. 31.) határozata 
A Boldogasszony Közösségi Ház 2016. évi működéséhez nyújtott önkormányzati támogatás 
elszámolásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Római Katolikus 
Egyházközséggel a Közösségi Ház használatának szabályozására kötött szerződés 14. pontja alapján 
elfogadja a Pusztaszabolcsi Római Katolikus Egyházközség 2016. évi elszámolását a Boldogasszony 
Közösségi Ház működtetéséhez nyújtott 650.000,- Ft támogatásról. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Csányi Kálmán polgármester megállapította, hogy 8 igen szavazattal a képviselő-testület elfogadta a 
határozati javaslatot. 
 
 
Napirend 20. pontja 

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület támogatási kérelme 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy likviditási problémái vannak az egyesületnek. Novemberbe kell beadni a 
pályázatokat, és 2018 második félévére, 2019 elejére lehet a pénzeket majd felhasználni. 20 millió forint 
körüli összeg jut egy településre és ahhoz, hogy ez a munkaszervezet tudjon működni, ahhoz kell nekik 
egy olyan likvid pénz, amely segítségével ezt meg tudják oldani. Elmondta, hogy van még egy olyan 
probléma, hogy hitelfelvételkor felmerülő kamatot nem lehet elszámolni a működési költségek között. 
 
Paál Huba: Kérdezte, hogy miért nem áll már a saját lábára ez a szervezet? Előző évben is kértek 
támogatást, ami még visszatérítendő volt, amiről most még szó sincs. Nem támogatja. 
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Csányi Kálmán: Elmondta, hogy a szervezetet 2006-ban hozták létre, amikor felvettek körülbelül 2,4 
milliárd forintnyi összegnek a tíz százalékát, amelynek segítségével a likviditási problémáikat tudták 
kezelni. Közben kormányváltás történt, egyesületi vezetőváltás történt, és el lett költve ez az összeg, 
melyet valamilyen módon vissza kellett hozni, amit plusz még megfejelt az a büntetőjogi feljelentést, 
aminek következtében visszatartották a kifizetéseket. A támogatási szerződést 2017 februárjában a 
minisztérium és az egyesület vezetője aláírta, azonban a támogatás csak utólagos finanszírozással 
érkezhet meg. Mind a 17 önkormányzattól kértek ugyanilyen mértékű támogatást. A kifizetési kérelem 
után negyvenöt nappal lehet legkorábban megkapniuk azt az összeget amit korábban már felhasználtak.  
 
Czöndör Mihály: Kérdezte, hogy Pusztaszabolcs mennyi pénzt kapott eddig az egyesülettől? 
 
Csányi Kálmán: 2013-ban úgy emlékezett százmillió forint érkezett, mert a különböző gazdálkodó 
szervezetek is kaptak ilyen támogatást.  
 
Csányi Kálmán: Elmondta, tegnap az elnök úr azt mondta, hogy 4,6 millió forintos tartozásuk van a 
korábbi támogatásokból az önkormányzatok, illetve a cégek, gazdálkodók felé. Ebbe tartozik az 
önkormányzat 500 ezer forintos támogatása is, és ezt le kell dolgozni, illetve eddig nem volt kifizetési 
kérelem, mert nem volt támogatási szerződés, amely alapján lehetett volna beadni kifizetési kérelmet. 
Létrehoztak annak idején 2006-ban egy szervezetet egyetlenegy forrásból és forrás nem úgy csöpögött, 
mint ahogy le volt írva a nagykönyvben és a kívülállók számára ez úgy tűnik, hogy rosszul történő 
gazdálkodásról van szó. 
A vitát lezárta. 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
208/2017. (V. 31.) határozata 
Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület támogatási kérelméről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület 
(2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44.) részére az egyesület éves működési kiadásainak fedezete céljából az 
önkormányzat „az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadásra vonatkozó rendelkezésről” szóló 
32/2015. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 3.§ (1) bekezdése értelmében az önkormányzat 
költségvetésének működési tartaléka terhére 250.000,- Ft támogatást biztosít.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet 
módosításának beterjesztésére. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Csányi Kálmán polgármester megállapította, hogy 7 igen és 1 nem szavazattal a képviselő-testület a 
javaslatot elfogadta. 
 
 
Napirend 21. pontja 

Pusztaszabolcsi Sport Club támogatási kérelme 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
Csányi Kálmán: Ismertette a napirendi pontot. Megkérte Zserdin Balázst, mondja el a sportpályához való 
hozzáférhetőség kérdéskörében milyen egyeztetés történt a nem Pusztaszabolcsi Sport Club tagokra 
vonatkozóan. 
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Zserdin Balázs: Elmondta, hogy az előző évben beadott pályázat elsődleges célkitűzése az automata 
öntözőrendszer kiépítése volt. A pályázat sikeres volt, de eleve úgy adták be, hogy a pályát körbe kerítik. 
Van egy olyan szabály, hogy aki megyei első osztályba szeretne bejutni, klub licencet kell igényelni, 
amelynek része a pálya körbe kerítése. A pályára telepített érték, nem kevés, szeretnék védeni. Vannak 
olyan egyének, akik nem szabadidősport tevékenységekre használják a pályát. A körbekerítéssel ezek a 
tevékenységek kiszűrhetők. Egyeztetések történtek a feltett kérdést illetően, aminek következtében azt az 
ígéretet kapta, hogy több ember kulcsot fog kapni a pályára való bejutáshoz. Elmondta, hogy tervezik 
pályázat benyújtását kamera rendszer kiépítésére, hogy minél inkább tudják ellenőrizni az oda nem illő 
személyeket. Más településen is van kerítés a pálya körül és meg tudják oldani a hozzáférhetőséget. 
 
Horváth Zoltán: A Pénzügyi Bizottság támogatta a kérelmet, örömét fejezte ki a tekintetben, hogy 
rendeződik a kerítés kérdése. Véleménye szerint a legjobb megoldás az lenne, ha a kapu a futók előtt 
mindig nyitva állna. A kapura ki lehetne írni, hogy kizárólag sporttevékenységre használható a pálya.  
 
Paál Huba: Örült neki, hogy végre szebb formája lesz a kerítésnek. Teljes mértékben támogatható 
kérelem. 
 
Csányi Kálmán: Megköszönte a támogató gondolatokat. A vitát lezárta, mivel senki sem jelezte 
hozzászólási szándékát. Elmondta, lényegében választ kaptak a Pénzügyi Bizottság kérdésére, ezért az 
eredeti határozati javaslatot teszi fel szavazásra és reméli, hogy amit Zserdin Balázs elmondott, azt be is 
tudják tartatni. 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatával 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
209/2017. (V. 31.) határozata 
A Pusztaszabolcsi Sport Club támogatási kérelméről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Sport Club (2490 
Pusztaszabolcs, Dózsa Gy. u. 15.) részére, pályázati önrész biztosítása céljából Pusztaszabolcs Város 
Önkormányzatának „a helyi civil szervezetek és egyházak támogatási rendjéről” szóló 32/2016. (XII. 20.) 
önkormányzati rendelet 4.§ (3) bekezdése cf) pontja értelmében az önkormányzat költségvetésében a 
működési tartalék terhére 400.000,- Ft támogatást biztosít.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet 
módosításának beterjesztésére. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: 2017.06.06. 
 
Csányi Kálmán polgármester megállapította, hogy 8 igen szavazattal a képviselő-testület elfogadta a 
javaslatot. 
 
 
Csányi Kálmán polgármester 20.11 órakor szünetet rendelt el. A Képviselő-testület ülése 20.20 órakor a 
22. napirendi pont tárgyalásával folytatódott. Simonné Zsuffa Erzsébet és Horváth Zoltán képviselők az 
ülés szünetében távoztak. A létszám 6 fő. A polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, 
mivel a megválasztott 9 fő képviselőből 6 fő jelen van. 
 
 
Napirend 22. pontja 

ASP központhoz történő csatlakozás érdekében megvalósítandó projekt tevékenységek 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
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Csányi Kálmán: Elmondta, hogy két bizottság tárgyalta, mindkét bizottság támogatta a határozati 
javaslatot. 
A vitát megnyitotta, majd mivel senki sem jelezte hozzászólási szándékát, a vitát lezárta. 
Megállapította, hogy a jelenlévő képviselők száma 7 fő, mivel Horváth Zoltán képviselő 20.25 órakor 
megérkezett. 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
210/2017. (V. 31.) határozata 
ASP központhoz történő csatlakozás érdekében megvalósítandó projekt tevékenységekről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete szerződés köt az Albacomp RI Kft-vel (8000 
Székesfehérvár, Mártírok útja 3/b) a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00680 számú „Pusztaszabolcs 
Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása” című projekt megvalósítása érdekében az 
ajánlatban szereplő tevékenységek ellátása és eszközök beszerzése érdekében összesen bruttó 
5.989.060,- Ft értékben. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a projekt megvalósítása érdekében kötendő szerződés 
aláírására. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: 2017.06.09. 
 
Csányi Kálmán polgármester megállapította, hogy 7 igen szavazattal a képviselő-testület elfogadta a 
határozati javaslatot. 
 
 
Napirend 23. pontja 

Árajánlatok a Szent István u. 28. 1. lakás felújítására 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
Csányi Kálmán: Elmondta, abban reménykedtek, hogy lesz több árajánlat, ezért egy bizottság sem 
tárgyalta, hogy nehogy véletlenül bennfentes információval rendelkezzen esetleg egy másik cég. De 
igazából nem kaptak árajánlatot a többi cégtől. Egyetlen árajánlatot kaptak. Az előterjesztés utolsó 
oldalán van a tételes árajánlat. Meg akarta kérdezni Simonné Zsuffa Erzsébet képviselőtől, hogy 
megkapta-e a legutóbbi alkalommal kért egészségügyi centrumra vonatkozó tételes árajánlatot, de mire 
meg tudta volna kérdezni, addigra távozott. Erről a 2 millió 704 ezer forintról szól. Jelen pillanatban a 
költségvetésben van erre lehetőség. Igazából a céljuk az, hogy lakjon ott valaki. Úgy tűnik, hogy találnak 
is valakit. A rendőrlakásból kiköltöző hölgy először hazaköltözik, aztán tanév nyitáskor lehet, hogy 
elfogadná, mert nem kell neki olyan nagy lakás, mint a rendőrlakás. 
A vitát megnyitotta, majd mivel senki sem jelezte hozzászólási szándékát, a vitát lezárta. 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
211/2017. (V. 31.) határozata 
A Pusztaszabolcs, Szent István u. 28.1. lakás felújításáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonában lévő 2490 
Pusztaszabolcs, Szent István u. 28. (973. hrsz.) 1. szám alatti lakást felújítja. A felújítással az 
E-Kovács-Bau Kft-t (képviseli: Kovács Endre üzletvezető, 2490 Pusztaszabolcs, Gépállomás u. 14., 
adószám: 22971957-2-07, Cg. 07-09-019203/7) bízza meg bruttó 2.704.694,- Ft összegben. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a kivitelezővel a vállalkozási szerződés aláírására. 
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Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Csányi Kálmán polgármester megállapította, hogy 6 igen és 1 nem szavazattal a képviselő-testület 
elfogadta a javaslatot. 
 
 
Napirend 24. pontja 

Az egyes településrendezési sajátos jogintézmények a településkép védelméről és az arculati 
kézikönyv készítéséről, valamint a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok 
partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló rendelet megalkotásáról 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
 
Csányi Kálmán: Elmondta, a partnerségi egyeztetésről szóló rendelet nem szól másról, mint hogy milyen 
módszereket kell alkalmazni annak érdekében, hogy szabályosak legyenek a települési arculati 
kézikönyvvel és a helyi építési szabályzattal kapcsolatosan. Korábban volt egy határozat, de a határozati 
forma nem elegendő, most már rendeletben kell mindezeket szabályozni. Sajnálatos módon ezt a 
napirendi pontot sem tudták kiküldeni. Ez figyelmetlenség miatt történt, ezért nem tárgyalták meg a 
bizottságok. Június 12-ére, amikor elindul a települési arculati kézikönyvnek a bemutatása, akkor ezeket a 
szervezeteket ilyen módon kell meghívni, nekik kell meghívót küldeni, mert ha nem teszik, meg, akkor 
nem szabályos az eljárás és kezdhetik elölről az egészet. 
 
Majda Benedek képviselő közbevetésére – ami nem a napirendi ponthoz tartozott - válaszolva elmondta, a 
Vöröskereszt nincs benne, de elmondta, hogy ezzel kapcsolatban korábban milyen viták voltak. Kérte, 
hogy legyen benne a Vöröskereszt, csak későn jutott eszükbe és akkor már csak egy nap volt az adatok 
benyújtására, ezért inkább az a döntés született, hogy inkább akkor ne kérjék fel a Vöröskeresztet, mert 
akkor a határidő túllépés lett volna a kifogás. Úgy látszik, hogy sehogy sem tudtak jól kijönni ebből a 
dologból. 
A vitát lezárta, mivel senki sem jelezte hozzászólási szándékát. 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatait. 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
212/2017. (V. 31.) határozata 
Rendelet-tervezet szövegének elfogadásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési és településrendezési 
dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének 
szabályairól szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja. 
 
Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
 
Csányi Kálmán polgármester megállapította, hogy 7 igen szavazattal a képviselő-testület elfogadta a 
javaslatot. 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2017. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 
A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos 
jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól 
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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési és településrendezési 
dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének 
szabályairól szóló önkormányzati rendeletét megalkotja. 
 
 
Csányi Kálmán polgármester megállapította, hogy 7 igen szavazattal a képviselő-testület a rendeletet 
megalkotta. 
 
 
Napirend 25. pontja 

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra pályázat 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy nem tárgyalhatta egyetlenegy bizottság sem, mert a bizottsági ülések 
után jelent meg a pályázati felhívás és június 23-ig kell beadni ezt a pályázatot. Minden évben szokták ezt 
a pályázatot benyújtani. Hogy ne kelljen rendkívüli képviselő-testületi ülést összehívni, ezért olyan 
határozati javaslatot hoztak, hogy 1 millió forintos összeget céloznának meg és a 100 ezer forintos önrészt 
vállalják ezekre a tevékenységekre. Kiss Kornéliától kért egy tervezetszerűséget. Ő a hangtechnikai 
berendezés felújítását kérte. Itt egyelőre az első körben egy 945 ezer forintos költségvetési összeget 
alakítottak ki. Természetesen még átnézik, még lehet javaslatot tenni, végiggondolni. Egy hónap alapján 
hozta létre ezt a költségvetést, de azt jelenti, hogy ha kell, akkor ebben az 1 millió forintos összegbe bele 
tudnak férni, azaz a 100 ezer forintos önrészbe bele tudnak férni. 
A vitát megnyitotta, majd mivel senki sem jelezte hozzászólási szándékát, a vitát lezárta. 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
213/2017. (V. 31.) határozata 
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra pályázat benyújtásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatásra. A támogatás keretében a Könyvtár és Művelődési Ház (2490 
Pusztaszabolcs, Adonyi út 12.) műszaki, technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak 
gyarapítása, valamint az épület karbantartása, valósulna meg. 
A tervezett célok megvalósításának költsége bruttó 1.000.000,- Ft. A pályázat keretében igényelt 
támogatás mértéke 900.000,- Ft, a vállalt önrész összege 100.000,- Ft.  
A projekt megvalósításához szükséges önrész összegét az önkormányzat költségvetésének működési 
tartaléka terhére biztosítja. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert költségvetési rendelet módosításának felterjesztésére. 
A Képviselő testület továbbá felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: 2017. június 23. 
 
 
Csányi Kálmán polgármester megállapította, hogy 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta a 
képviselő-testület. 
 
 
Csányi Kálmán polgármester felhívta a figyelmet, hogy vasárnap 9 órakor lesz a június 4-i ünnepség, a 
beszédet a középiskola igazgató asszonya mondja el és a középiskolások fognak szerepelni. 
Június 12-én hétfőn 17 órakor lesz a TAK – településarculati kézikönyv – és HÉSZ indító fóruma. 
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20.28 órakor Csányi Kálmán polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

Csányi Kálmán 
polgármester 

 
 
 
 
 

dr. Nagy Éva 
jegyző 

Majda Benedek Paál Huba 
jegyzőkönyv-hitelesítők 

 


