
Tájékoztató a 2017-es évi első Képviselő-testületi ülésről. 2017.01.25. (szerda) 

Az idei év első Képviselő-testületi ülésén minden képviselő részt vett. A két ülés közötti események 

átbeszélésére kerül először szó a napirendi pontok előtt. 

A testületi ülés napirendi pontok szerint zajlott. 

Az Agárdi Farm Kft. képviselője személyesen is eljött és széleskörű tájékoztatást nyújtott az első 

napirendi pont szerint tárgyalt adásvételi szerződés tekintetében. A Felsőcikolai 0229/18 hrsz. ingatlan 

adásvételi szerződését megtárgyalta a Képviselő-testület és az újonnan felmerült tények alapján az 

adásvételi szerződést az Agárdi Farm Kft.-vel addig nem fogadja el, amíg a szerződéshez szükséges 

minden dokumentum és műszaki engedélyek nem állnak rendelkezésre. A Képviselő-testület 

felhatalmazta a polgármestert, hogy további tárgyalásokat folytasson az ügyben. 

Pusztaszabolcs, Sport utca 2/2. III/2. szám alatti helyiségbérleti pályázat elbírálása nyílt ülésen zajlott. 

A pályázatot Kocsis Balázs Ferenc e.v. nyerte el, havi bruttó 45.000,- Ft bérleti díjért.  A szerződés 

határozott időre, 5 évre szól. A Képviselő-testület egyöntetűen támogatta és kívánja, hogy a helyileg 

hiányként üzletet nyitó informatikai szolgáltató vállalkozó hosszú távon sikeresen tudjon működni. 

Képviselő-testület elfogadta a mezőőrök, a közterület-felügyelő, az I-III. sz. háziorvosi körzetek, a 

fogorvos, a gyermekorvosi körzet és a Római Katolikus Plébánia beszámolóját az elmúlt évi 

munkákról és az önkormányzati támogatásokról. Mivel az előterjesztéseket mindhárom Bizottsági-ülés 

tárgyalta, a Képviselő-testületi ülésen egyhangúlag 9 szavazattal elfogadták a beszámolókat. 

Alpolgármester előkészítő munkája alapján a Képviselő-testület a Pénzügyi-Bizottság javaslatát 

fogadta el, a templom környékén a következő fejlesztéseket vállalja, azzal kiegészítve, hogy térfigyelő 

kamerák és az ahhoz tartozó világítás még ebben az évben valósuljon meg.  A templom környékének 

felújítására tervek készítését javasolta, előzetes felmérést kér arról, hogy milyen és mekkora 

költségekkel fog ez járni. Településrendezés szinten fontos pont a két út által körbezárt két tornyú 

templom környezetének és parkjának megújítása: kitaposott gyalogút nyomvonalán térkövezett átjáró 

gyalogutat építésével, annak megvilágításával, a templom teljes körbe kamerázásával, a templom 

északi és déli oldalán is gyalog építésével, amellyel így körbejárhatóvá válik a templom. 

A Képviselő-testület külön napirendi pontként tárgyalta a református és katolikus templom 

megvilágítását. Az előzetesen bekért és a beadott árajánlatok alapján a Pfeffermann Kft. árajánlatát 

fogadta el. 

A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény által biztosított házi segítségnyújtás kapacitás 

bővítése kerül sorra. A Képviselő-testület felkérte az intézményvezetőt, hogy az intézmény Szakmai 

Programjának, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását készítse el és terjessze 

a testület elé, felkéri a jegyzőt, hogy előzetes szakhatósági állásfoglalást kérjen a gondozói létszám 

növekedéséről és a 2017. évi költségvetésbe tervezze be. 

Képviselő-testület az E-on Energiaszolgáltató Kft. és az önkormányzat között kötendő, 

adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó együttműködési megállapodás tartalmát elfogadta. 

A következő napi rendi pont szerint tárgyalták az óvodai és a bölcsődei beiratkozások időpontját. Az 

óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. Az ehhez kapcsolódó 

közleményt vagy hirdetményt a fenntartó legalább 30 nappal a beiratkozás első napjához képest közzé 

teszi. 

A helyi építési szabályzatról szóló 8/200. (III. 1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata került 

napirendre. A Képviselő-testület jogszabályi kötelezettségének eleget téve úgy dönt, hogy a helyi 

építési szabályzatról szóló 8/200. (III. 1.) önkormányzati rendeletét felülvizsgálja. A Képviselő-



testület felkérte a polgármestert, hogy szerezzen be tervezői árajánlatokat a HÉSZ és mellékletei 

korszerűségi felülvizsgálatára és szükség szerinti átdolgozására. 

Az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének I. fordulós tervezete című napirendi 

pontot mindhárom Bizottság tárgyalta. A Képviselő-testület úgy döntött a 2017. évben a 

Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői törvény által 

maximálisan engedélyezett illetmény-kiegészítéséről, az aljegyző havi illetményéről, az 

önkormányzati közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó alkalmazottak 2017 

évi cafetéria juttatásáról, ezen költségek okán a költségvetési tervezetek átdolgozására. Felkéri 

jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet szövegét készítse elő. 

A „szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről” szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati 

rendeletet módosította. 

A Képviselő-testület megbízza Dr. Szűcs Gábor ügyvédi irodát az önkormányzat közétkeztetésének 

ellátásához szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására. 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Szabolcs Híradó nyomdai előkészítésére valamint a 

kivitelezésére 2018. január 31-ig az Alpha-Vet Kft.-t bízza meg a beadott árajánlat alapján. 

(terjedelem: 16+4 oldal, nyomás: 4 oldal 4+4 színes, belív 1+1 színes, 500 példány).  

Utolsó pontként a Pusztaszabolcsi Erőnlét Sportegyesület ingatlan bérleti szerződését tárgyalta a 

Képviselő-testület. A jelenleg is érvényben lévő helységbérleti szerződést további egy évvel 

meghosszabbították. 

 

Pusztaszabolcs, 2017. január 25. 

 

Csányi Kálmán 

polgármester 


