
 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. 
Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 
honlap: www.pusztaszabolcs.hu 
e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu 

 

 
 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

2013. december 19-én megtartott nyílt ülésén hozott 
határozatainak tartalma 

 
 

Határozat száma Határozat tartalma 
829/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat Felkérés jegyzőkönyv hitelesítésére 
830/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat Napirend meghatározása 
831/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat Két ülés közti időszak eseményeiről szóló polgármesteri 

tájékoztató tudomásulvétele 
832/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat Beépítési kötelezettséggel kapcsolatos kérelmek elutasítása 
833/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat Hozzájárulás tulajdonközösség megszüntetéséhez 
834/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat Önkormányzati ingatlanok értékesítése 
835/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
836/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat Polgármesteri tájékoztató az önkormányzati segélyekről 
837/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
838/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
839/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
840/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat Az önkormányzat alaptevékenységeinek meghatározása 
841/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat Az önkormányzat 2014-2017. évi stratégiai belső ellenőrzési 

tervének elfogadása 
842/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat Az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervének 

elfogadása 
843/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat Bérbeadási szerződés módosítása 
844/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat MÁV Iskola ingyenes használatba adása 
845/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat Önkormányzati lakás bérbeadása 
846/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat 682/2013. (X. 30.) Kt. sz. határozat visszavonása 
847/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
848/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat 2014. első félévi munkaterv elfogadása 
849/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
850/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat Szolgáltatási díj emelése 
851/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat Önkormányzati üzlethelyiségek homlokzatának karbantartása 
852/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat Üzlethelyiség bérleti díjának megállapítása 
853/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
854/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat Közbeszerzési szakértő megbízása 
855/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat Önkormányzat likviditásának biztosítása 
856/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat Vállalkozási szerződés módosítása 
857/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat Vállalkozási szerződés módosítása 
858/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat Tájékoztatás kérése a „Minden születendő gyermeknek 

ültessünk egy fát” programról 
859/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat Vállalkozási szerződés módosítása 
860/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat Tanuszodával kapcsolatos önkormányzati feladat lemondása 
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KIVONAT 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

2013. december 19-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

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

829/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Csiki Szilárd és Forgó Árpádné 
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

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

830/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza 
meg: 

Napirendek előtt: 
- Tájékoztató a két ülés közti eseményekről 
- Kérdések, interpellációk 
Napirend 1. pontja 

Ingatlannal kapcsolatos kérelmek 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 2. pontja 
Javaslat a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet módosítására 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 3. pontja 

Javaslat a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

Napirend 4. pontja 
Javaslat a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló új rendeletének 
megalkotására 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 5. pontja 

A helyi civil szervezetek és az egyházak támogatási rendjéről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 6. pontja 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat alaptevékenységeinek felülvizsgálata 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 7. pontja 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2014-2017. évi stratégiai belső ellenőrzési terve, valamint 
2014. évi belső ellenőrzési terve 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 8. pontja 

MÁV Iskola ingyenes használatba adása helytörténeti gyűjtemény céljára 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 9. pontja 
Lakásbérleti kérelem 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
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Napirend 10. pontja 
Javaslat védőnői körzetek megállapítására 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 11. pontja 

A Képviselő-testület 2014. első félévi munkaterve 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 12. pontja 
A Szabolcs Magazin műsor szolgáltatási díj emelése 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 13. pontja 

Javaslat helyiségbérleti díjak megállapítására 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

Napirend 14. pontja 
Javaslat lakásbérleti díjak változtatására 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 15. pontja 

Szennyvíztelep bővítés és fejlesztés megvalósítására vonatkozó közbeszerzési dokumentáció 
elkészítésére közbeszerzési szakértő megbízása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 16. pontja 

„Zsiráf Óvoda és Manóvár Óvoda melegvíz szolgáltatásának biztosítása napkollektoros 
megoldással” tárgyú pályázat 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 17. pontja 

Javaslat a speciális étkezéssel kapcsolatos szerződés módosítására 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 18. pontja 
Tanuszodával kapcsolatos önként vállalt önkormányzati feladatok lemondása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Tájékoztató a két ülés közti eseményekről 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

831/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat 

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

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 1. pontja 
Ingatlannal kapcsolatos kérelmek 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 3 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

832/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Fejér Megyei Kormányhivataltól kapott 
tájékoztatás alapján a pusztaszabolcsi 1621/23. helyrajzi számú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 
vonatkozásában a 2011.01.12-én kötött és a 1621/13. helyrajzi számú beépítetlen terület vonatkozásában 
a 2010.02.21-én kötött Adásvételi Szerződést a beépítési kötelezettség határideje tekintetében nem áll 
módjában módosítani. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
833/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a beépítési kötelezettség fenntartásával 
hozzájárul ahhoz, hogy a pusztaszabolcsi 1621/13. hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan a tulajdonosok 
megszüntessék tulajdonközösségüket és az ingatlan nyilvántartásban Pup Sándor (Pusztaszabolcs, 
1984.11.17., anyja neve: Plesz Erzsébet Katalin, lakcíme: 2490 Pusztaszabolcs, Béke utca 1/1.) egyedüli 
tulajdonosként kerüljön bejegyzésre. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
834/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a továbbiakban az önkormányzat tulajdonában 
levő telkeket piaci alapon kívánja értékesíteni, a beépítési kötelezettség kikötésének megszüntetésével. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 2. pontja 

Javaslat a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet módosítására 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

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

835/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 
11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja. 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

836/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az önkormányzati 
segélyek felhasználásáról a döntést követően a polgármester írásban kíván beszámolni. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: folyamatos 
              

Napirend 3. pontja 
Javaslat a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet megalkotására 

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

837/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 
rendelet-tervezet szövegét elfogadja. 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
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Napirend 4. pontja 
Javaslat a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló új rendeletének 
megalkotására 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
838/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testület szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja az alábbi módosítással: 
- A rendelet-tervezet 15. oldalán „A Képviselő-testület bizottságainak feladat- és hatásköre” című 

mellékletben a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság feladatainak 10. pontja az alábbi lesz: 
„Szervezi a településen fellelhető értékek azonosítását, létrehozza a településen fellelhető értékek 
adatait tartalmazó gyűjteményt és megküldi a megyei értéktár bizottságnak.”. 

A Képviselő-testület megköszöni a jegyzőnek a témában végzett, mindenre kiterjedő tevékenységét. 
 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 5. pontja 

A helyi civil szervezetek és az egyházak támogatási rendjéről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
839/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek és az egyházak 
támogatási rendjéről szóló rendelet-tervezet szövegét az alábbi módosításokkal elfogadja: 
- A rendelet-tervezet 2. § ad) pontja az alábbi lesz: 

„ad) posta, telefon, internet költség, honlap fenntartás,”. 
- A rendelet-tervezet 2. § af) pontja az alábbiak szerint változik: 

„af) helyiségek bérleti díja, tagdíjak, nevezési díjak,”. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 6. pontja 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat alaptevékenységeinek felülvizsgálata 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
840/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai alapján Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 
alaptevékenységeit az alábbiak szerint határozza meg: 
 

Szakfeladat szám  
370000  Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
382101  Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
421100  Út, autópálya építése 
522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
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562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
581400  Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
750000  Állat-egészségügyi ellátás 
841112  Önkormányzati jogalkotás 
841402  Közvilágítás 
841403  Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások   
842155  Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 
842521  Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
862101  Háziorvosi alapellátás 
862102  Háziorvosi ügyeleti ellátás 
862231  Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 
869041  Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
869042  Ifjúság-egészségügyi gondozás 
882111  Aktív korúak ellátása 
882113  Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882114  Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
882116  Ápolási díj méltányossági alapon 
882119  Óvodáztatási támogatás 
882121  Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
882122  Átmeneti segély 
882123  Temetési segély 
882124  Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
882129  Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882201  Adósságkezelési szolgáltatás 
882202  Közgyógyellátás 
882203  Köztemetés 
890301  Civil szervezetek működési támogatása 
890302  Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 
890441  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442  Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartalmú 

közfoglalkoztatása 
890443  Egyéb közfoglalkoztatás 
890506  Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága felé a 
törzskönyvi nyilvántartásban a módosítás átvezetéséről intézkedjen. 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 7. pontja 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2014-2017. évi stratégiai belső ellenőrzési terve, 
valamint 2014. évi belső ellenőrzési terve 

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

841/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014-2017. évi stratégiai belső 
ellenőrzési tervét az előterjesztés szerint jóváhagyja az alábbi módosításokkal: 
1. A belső ellenőr munkahelyének helyszíne a Polgármesteri Hivatal. 
2. A tervezet 20. oldalán a második bekezdés első mondata a harmadik bekezdéstől, valamint a második 
bekezdés második mondata törlésre kerül. 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
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A Képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
842/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési 
tervét az előterjesztés szerint jóváhagyja azzal a kiegészítéssel, hogy a tervben szerepeljen a folyamatban 
lévő pályázatok ellenőrzése is. 
 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 8. pontja 

MÁV Iskola ingyenes használatba adása helytörténeti gyűjtemény céljára 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
843/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 112/2013. (II. 28.) Kt. számú 
határozat szerinti Pusztaszabolcsi Asztalitenisz Klub (2490 Pusztaszabolcs, Béke u. 10/1.) ingyenes 
bérbeadási szerződését úgy módosítja, hogy hétfőnként 17.00-19.00 óráig ingyenesen használhatják a 
József Attila Általános Iskola egyik földszinti folyosóját, valamint szombatonként 15.00-17.00 órai 
időszakban 1.400,- Ft+Áfa/óra térítési díj ellenében használhatják az iskola tornatermét. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

844/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztéshez mellékelt 
használatba adási szerződés szerint ingyenes használatba adja helytörténeti gyűjtemény kialakítása 
céljából a Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítványnak (2490 Pusztaszabolcs, 
Mátyás király u. 16-20., képviselő: Molnár Sándor kuratóriumi elnök) a 702/27. hrsz. ingatlanon található 
általános iskola megjelölésű 150 m2 (padlással 4+2 helyiségből álló), természetben a Pusztaszabolcs, 
Velencei út 1. szám alatt található ingatlant. A jövőben az alapítvány önkormányzati támogatásai között 
ki kell mutatni az ingyenesen használatba adott épületet, annak fenntartási költségeit (gáz, víz, áram, mely 
várhatóan egy évre maximum 500.000,- Ft). 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a mellékelt szerződést aláírja, a szerződésben 
lévő ingatlant az alapítvány birtokába adja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetésben a „MÁV Iskola” külső 
homlokzat felújításra és a bejárató ajtó cserére 1 millió forintot tervezzen be. 
A Képviselő-testület ezzel együtt úgy dönt, hogy 2013. december 31-vel az alábbi szervezetekkel és 
személyekkel kötött folyamatos bérleti szerződéseket és használati megállapodásokat az alábbiak szerint 
módosítja: 
- 294/2011. (IX. 29.) Kt. számú határozat szerinti Huszár Katalin (2457 Iváncsa, Jókai u. 7.) 2011. 

október 18-án kelt bérleti szerződését felmondja. 
- 274/2012. (VI. 28.) Kt. számú határozat szerinti Lieber Tünde (2490 Pusztaszabolcs, Szilágyi E. u. 55.) 

2012. július 2-i bérleti szerződését módosítja a következők szerint: az I.2. pontban a bérleti szerződés 
tárgya Könyvtár és Művelődési Ház épületének terme (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 12.); 2.2 
pontjában 2014. január 1-től szerdánként 18.00-19.00 óráig szerepel. 

- 113/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat szerinti Formás Lovas Egyesület (1048 Budapest, Külső-
Szilágyi u. 110.) 2013. március 18-án kelt bérleti szerződését megszünteti. 

- 112/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat szerinti Pusztaszabolcsi Asztalitenisz Klub (2490 
Pusztaszabolcs, Béke u. 10/1.) ingyenes bérbeadási szerződését úgy módosítja, hogy hétfőnként 17.00-
19.00 óráig ingyenesen használhatják a József Attila Általános Iskola egyik földszinti folyosóját, 
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valamint szombatonként 15.00-17.00 órai időszakban 1.400,- Ft+Áfa/óra díj ellenében használhatják 
az iskola tornatermét. 

- 419/2013. (VI. 27.) Kt. számú határozat szerinti Jehova Tanúi Pusztaszabolcsi Gyülekezet 2013. június 
30-i bérleti szerződését módosítja 2014. április 1-jével. A módosítás szerint a bérleti szerződés 1. 
pontjában a használat helye az Adonyi úti szolgálati lakás (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 51.). A 
Képviselő-testület hozzájárul, hogy a két szoba közti közfalat eltávolítsák, hogy így egy nagy 
helyiséget alakítsanak ki. 

- 580/2013. (IX. 26.) Kt. számú határozat szerinti Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesület Könnyű 
Léptek Versenytánc Szakosztály (2490 Pusztaszabolcs, Bajcsy-Zs. E. u. 35/2.) 2013. szeptember 26-án 
kelt használati megállapodását módosítja úgy, hogy az 1. pontjában a használat helye a Művelődési 
Ház terme (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 12.), időpontja pedig minden keddi, csütörtöki és szombati 
nap 16.30-19.30 óráig. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: 2013. december 31. 
              

 
Napirend 9. pontja 

Lakásbérleti kérelem 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

845/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő, 
Pusztaszabolcs, Mátyás király utca 16. szám alatti lakást a hozzá tartozó földterülettel együtt 
Krasznai Zoltán részére 3 hónap határozott időtartamra 2014. január 1-től 2014. március 31-ig az 
önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról szóló 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati 
rendelet alapján 9.856,- Ft+Áfa/hó összegért bérbe adja. Az önkormányzat a bérleti szerződést Krasznai 
Zoltánnal (anyja neve: Vörös Irén, születési helye, ideje: Siófok, 1986.06.03.) köti. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés szerinti bérleti szerződés aláírására. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 10. pontja 

Javaslat védőnői körzetek megállapítására 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

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

846/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a védőnői körzetek megállapításáról szóló 
682/2013. (X. 30.) Kt. számú határozatát visszavonja. 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
847/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvosi körzetekről szóló 9/2002. (VI. 28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja. 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
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Napirend 11. pontja 
A Képviselő-testület 2014. első félévi munkaterve 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
848/2013. (XII.19.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. első félévi munkatervét elfogadja az 
alábbi módosításokkal: 
1. A 2014. január 12-i és 2014. június 4-i ünnepi beszédeket a polgármester mondja. 
2. Január hónapban törlésre kerül a 3. és a 4. napirendi pont. 
3. Februárban 3. napirendi pont lesz a „Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2013. II. félévi 
munkájáról”. 
4. Áprilisban 3. pont lesz a „Beszámoló a közművelődés-szervező 2013. évi munkájáról”. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 12. pontja 

A Szabolcs Magazin műsor szolgáltatási díj emelése 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 1 igen, 6 nem szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elutasította: 

849/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint 
pályázatot kíván kiírni a Szabolcs Magazin című műsor szolgáltatására. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

850/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az emgépé Hírügynökségi és 
Sportszolgáltató Bt-vel (2484 Agárd, Árpád u. 109., képviseli: Máté G. Péter) kötött megállapodás 4.) 
pontjában a riporterek és operatőrök megbízási díját 2014. évre 572.000,- Ft/év összegre megemeli. A 
szolgáltatási díj összege bruttó 127.000,- Ft/hó a 2014. évi költségvetésbe betervezésre kerül. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szolgáltatási szerződés módosítására. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 13. pontja 

Javaslat helyiségbérleti díjak megállapítására 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

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

851/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri az önkormányzati 
tulajdonban lévő helyiségek bérlőit a bérlemény homlokzatának karbantartására. Amennyiben ez nem 
valósul meg, úgy a Képviselő-testület megfontolás tárgyává teszi a bérleti díj magasabb mértékű 
emelését. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
852/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Sport u. 2/2. szám alatti I., 
II., és IV. számú üzletek bérleti díját, 440,- Ft/m2/hó+ÁFA összegben, a III/1. és III/2. számú üzletek 
bérleti díját 395,- Ft/m2/hó+ÁFA összegben állapítja meg 2014. január 1-jétől. 
A Képviselő-testület a bérleti díjak meghatározásánál csökkentő tényezőként vette figyelembe a III/1. 
számú üzlet alacsonyabb komfortfokozatát, valamint a III/2. számú üzlet homlokzatán elhelyezett 
bankjegykiadó automatát. 
A Képviselő-testület felkéri az önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek bérlőit a bérlemény 
homlokzatának karbantartására. Amennyiben ez nem valósul meg, úgy a Képviselő-testület megfontolás 
tárgyává teszi a bérleti díj magasabb mértékű emelését. 
 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: 2014. január 1. 
              

 
Napirend 14. pontja 

Javaslat lakásbérleti díjak változtatására 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
853/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú lakások és 
helyiségek bérbeadásáról szóló 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-
tervezet szövegét elfogadja. 
 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 15. pontja 

Szennyvíztelep bővítés és fejlesztés megvalósítására vonatkozó közbeszerzési dokumentáció 
elkészítésére közbeszerzési szakértő megbízása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
854/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a dr. Szücs Gábor Ügyvédi Irodát 
(8000 Székesfehérvár, Budai út 11. III/310.) a „Pusztaszabolcs szennyvíztelep bővítése és fejlesztése” 
vonatkozásában a törvényi előírásoknak megfelelően közbeszerzési dokumentáció elkészítésére. A 
közbeszerzési dokumentáció elkészítése európai uniós támogatásból - KEOP-7.1.0/11-2012-0046 sz. 
projekt - kerül megvalósításra, a nettó költség a projekt terhére elszámolható, az Áfa összegének fedezete 
betervezésre kerül az önkormányzat 2014. évi költségvetésének „viziközmű fejlesztés, beruházási 
előirányzata” terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 16. pontja 
„Zsiráf Óvoda és Manóvár Óvoda melegvíz szolgáltatásának biztosítása napkollektoros 
megoldással” tárgyú pályázat 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
855/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyt ad a polgármesternek, hogy az 
önkormányzat likviditásának biztosítása érdekében a víziközmű fejlesztés elkülönített alszámláról a 
szükséges összeget 15 millió forintig átvezesse. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
856/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a KG Invest 2008 Kft-vel (9028 
Győr, Konini út 19.) a Zsiráf Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Deák F. u. 21/1., 1076/1. hrsz.) 
vonatkozásában kötött Vállalkozási szerződést az előterjesztés szerint. 
A Képviselő-testület engedélyt ad a polgármesternek, hogy az önkormányzat likviditásának biztosítása 
érdekében a víziközmű fejlesztés elkülönített alszámláról a szükséges összeget 15 millió forintig 
átvezesse. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított vállalkozási szerződés aláírására. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
857/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a KG Invest 2008 Kft.-vel (9028 
Győr, Konini út 19.) a Manóvár Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Velence út 65., 448 hrsz.) vonatkozásában 
kötött Vállalkozási szerződést az előterjesztés szerint. 
A Képviselő-testület engedélyt ad a polgármesternek, hogy az önkormányzat likviditásának biztosítása 
érdekében a víziközmű fejlesztés elkülönített alszámláról a szükséges összeget 15 millió forintig 
átvezesse. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított vállalkozási szerződés aláírására. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
858/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, keresse meg a Gemenci 
Erdő- és Vadgazdaság Zrt-t (6500 Baja, Szent Imre tér 2.), hogy tájékoztatást kérjen a „Minden 
születendő gyermeknek ültessünk egy fát” programjuk részleteiről. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a programhoz történő csatlakozás feltételeiről készítsen 
előterjesztést, amely alapján a Képviselő-testület dönt a csatlakozásról. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 17. pontja 
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Javaslat a speciális étkezéssel kapcsolatos szerződés módosítására 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
859/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sat-bolt Kft-vel (2481 Velence, Kis utca 1.) a 
speciális étkezés biztosítására 2013. szeptember 30-án kötött vállalkozási szerződést az előterjesztés 
szerinti megállapodás alapján módosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 18. pontja 

Tanuszodával kapcsolatos önként vállalt önkormányzati feladatok lemondása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
860/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2013. december 31. napjával az 
iváncsai tanuszodával kapcsolatos önként vállalt önkormányzati feladatairól lemond. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 
Munkaszervezete működési hozzájárulásának kifizetéséről 3.129.924,- Ft összegben a 2013. évi 
költségvetés terhére intézkedjen. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

A Képviselő-testület a 861-919/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozatokat zárt ülésen hozta. 


