
 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

2013. február 8-án megtartott közmeghallgatásán hozott 
határozatainak tartalma 

 
 
 

Határozat száma Határozat tartalma 
32/2013. (II. 8.) Kt. számú határozat Felkérés jegyzőkönyv hitelesítésére 
33/2013. (II. 8.) Kt. számú határozat Napirend meghatározása 
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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 

 

 

KIVONAT 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2013. február 8-án megtartott közmeghallgatásának jegyzőkönyvéből 

 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
32/2013. (II. 8.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Paál Huba és Szajkó János 
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 

             
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
33/2013. (II. 8.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg: 

Napirend 1. pontja 
Tájékoztató Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetés-tervezetéről 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 2. pontja 

Közérdekű kérdések, javaslatok 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 

             

http://www.pusztaszabolcs.hu
mailto:polghivatal@pusztaszabolcs.hu
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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. február 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott 
határozatainak tartalma 

 
 
 

Határozat száma Határozat tartalma 
34/2013. (II. 14.) Kt. számú határozat Felkérés jegyzőkönyv hitelesítésére 
35/2013. (II. 14.) Kt. számú határozat Napirend meghatározása 
36/2013. (II. 14.) Kt. számú határozat Támogatási igény benyújtása a Manóvár Óvoda épületének 

napkollektorral történő ellátásához 
37/2013. (II. 14.) Kt. számú határozat Támogatási igény benyújtása a Zsiráf Óvoda épületének 

napkollektorral történő ellátásához 
38/2013. (II. 14.) Kt. számú határozat Állami adósságkonszolidáció az önkormányzatnál 
 

http://www.pusztaszabolcs.hu
mailto:polghivatal@pusztaszabolcs.hu
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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 

 

 

KIVONAT 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2013. február 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

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

34/2013. (II. 14.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Szőke Erzsébet és Tüke László 
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: 
 
35/2013. (II. 14.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg: 

Napirend 1. pontja:  
„Manóvár Óvoda melegvíz szolgáltatásának biztosítása napkollektoros megoldással” 
tárgyú pályázat 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 2. pontja:  

„Zsiráf Óvoda melegvíz szolgáltatásának biztosítása napkollektoros megoldással” tárgyú 
pályázat 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 3. pontja:  

Állami adósságkonszolidáció az önkormányzatnál 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Zárt ülés: 
Napirend 4. pontja:  

Polgármester összeférhetetlenségi ügye 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

             

http://www.pusztaszabolcs.hu
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Napirend 1. pontja:  
„Manóvár Óvoda melegvíz szolgáltatásának biztosítása napkollektoros megoldással” 
tárgyú pályázat 

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

36/2013. (II. 14.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Környezetvédelmi és Energia Operatív 
Program KEOP-2012-4.10.0/A „Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal” tárgyú pályázati felhívására támogatási igényt nyújt be. A pályázatot a 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat tulajdonában álló „Manóvár Óvoda épületének melegvíz 
szolgáltatásnak napkollektoros megoldással történő biztosítása” tárgyában nyújtja be. A pályázat 
megvalósítási helye: Pusztaszabolcs Városi Óvoda, Manóvár Óvoda telephely – 2490 Pusztaszabolcs, 
Velencei út 65., (448 hrsz.).  
A tervezett beruházás teljes beruházási költsége bruttó 23.700.994,-Ft. A tervezett beruházásnak a 
támogatás szempontjából elszámolható bekerülési költsége bruttó 23.700.994,- Ft. Az igényelhető 
támogatás az összes elszámolható költség 85 %-a, azaz bruttó 20.145.845,- Ft, így az önkormányzat 
által biztosítandó önerő összege 3.555.149,- Ft. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a 
KEOP forrásból elnyert támogatás esetén az önrész összegét az önkormányzat költségvetésében 
elkülöníti. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2013. évi költségvetési tervezéskor vegye 
figyelembe a pályázati támogatás összegét, mivel a pályázat utófinanszírozású. Továbbá felkéri a 
polgármestert gondoskodjon a pályázat benyújtásáról. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

             
Napirend 2. pontja:  

„Zsiráf Óvoda melegvíz szolgáltatásának biztosítása napkollektoros megoldással” tárgyú 
pályázat 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
37/2013. (II. 14.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Környezetvédelmi és Energia Operatív 
Program KEOP-2012-4.10.0/A „Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal” tárgyú pályázati felhívására támogatási igényt nyújt be. A pályázatot a 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat tulajdonában álló „Zsiráf Óvoda épületének melegvíz 
szolgáltatásnak napkollektoros megoldással történő biztosítása” tárgyában nyújtja be. A pályázat 
megvalósítási helye: Pusztaszabolcs Városi Óvoda, Zsiráf Óvoda telephely – 2490 Pusztaszabolcs, 
Deák Ferenc u. 21/1., (1076/1 hrsz.). 
A tervezett beruházás teljes beruházási költsége bruttó 22.644.100,- Ft. A tervezett beruházásnak a 
támogatás szempontjából elszámolható bekerülési költsége bruttó 22.644.100,- Ft. Az igényelhető 
támogatás az összes elszámolható költség 85 %-a, azaz bruttó 19.247.485,- Ft, így az önkormányzat 
által biztosítandó önerő összege 3.396.615,- Ft. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a 
KEOP forrásból elnyert támogatás esetén az önrész összegét az önkormányzat költségvetésében 
elkülöníti. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2013. évi költségvetési tervezéskor vegye 
figyelembe a pályázati támogatás összegét, mivel a pályázat utófinanszírozású. Továbbá felkéri a 
polgármestert gondoskodjon a pályázat benyújtásáról. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 3. pontja:  
Állami adósságkonszolidáció az önkormányzatnál 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
38/2013. (II. 14.) Kt. számú határozat 
 
1. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2013. évi központi 

költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 72-75. §-
aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a költségvetési törvényben írt feltételekkel az 
adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni. 

2. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel vagy egyéb 
számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódik, vagy annak fedezetére, 
teljesítésének biztosításául szolgál. 

3. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az önkormányzatot terhelő, az 
adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról. 

4. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert, hogy: 
a) megtegye a költségvetési törvény 72-75. §-ai szerinti nyilatkozatokat és intézkedéseket; 
b)  az átvállalással érintett adósság részét képező, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat a 

költségvetési törvény 72. § (6) bekezdésére figyelemmel - az adott értékpapírban foglalt 
pénzügyi kötelezettségek tekintetében azonos feltételekkel - kölcsönjogviszonnyá alakítsa át; 

c) a költségvetési törvény 74. § (5) és (6) bekezdése szerinti megállapodásokat kösse meg.  
5. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos 

intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: 2013. június 28. 

             
 
A Képviselő-testület 39/2013. (II. 14.) Kt. számú határozatát zárt ülésen hozta. 
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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. február 25-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott 
határozatainak tartalma 

 
 
 

Határozat száma Határozat tartalma 
40/2013. (II. 25.) Kt. számú határozat Felkérés jegyzőkönyv hitelesítésére 
41/2013. (II. 25.) Kt. számú határozat Napirend meghatározása 
42/2013. (II. 25.) Kt. számú határozat Kt. határozatok visszavonása 
43/2013. (II. 25.) Kt. számú határozat Támogatási igény benyújtása a Manóvár Óvoda épületének 

napkollektorral történő ellátásához 
44/2013. (II. 25.) Kt. számú határozat Támogatási igény benyújtása a Zsiráf Óvoda épületének 

napkollektorral történő ellátásához 
 

 

http://www.pusztaszabolcs.hu
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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 

 

 

KIVONAT 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2013. február 25-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
40/2013. (II. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Czöndör Mihály és Csiki Szilárd 
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

             
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
41/2013. (II. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg: 

Napirend 1. pontja:  
Manóvár Óvoda és Zsiráf Óvoda melegvíz szolgáltatásának biztosítása napkollektoros 
megoldással 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

             
Napirend 1. pontja:  

Manóvár Óvoda és Zsiráf Óvoda melegvíz szolgáltatásának biztosítása napkollektoros 
megoldással 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
42/2013. (II. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 36/2013. (II. 14.) Kt. számú 
határozatát és 37/2013. (II. 14.) Kt. számú határozatát visszavonja. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

http://www.pusztaszabolcs.hu
mailto:polghivatal@pusztaszabolcs.hu
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A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
43/2013. (II. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Környezetvédelmi és Energia Operatív 
Program KEOP-2012-4.10.0/A „Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal” tárgyú pályázati felhívására támogatási igényt nyújt be. A pályázatot a 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat tulajdonában álló „Manóvár Óvoda épületének melegvíz 
szolgáltatásnak napkollektoros megoldással történő biztosítása” tárgyában nyújtja be. A pályázat 
megvalósítási helye: Pusztaszabolcs Városi Óvoda, Manóvár Óvoda telephely – 2490 Pusztaszabolcs, 
Velencei út 65., (448 hrsz.).  
A tervezett beruházás teljes beruházási költsége bruttó 21.965.910,- Ft azaz huszonegymillió-
kilencszázhatvanötezer-kilencszáztíz forint. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából 
elszámolható bekerülési költsége bruttó 21.965.910,- Ft azaz huszonegymillió-kilencszázhatvanötezer 
kilencszáztíz forint. Az igényelhető támogatás az összes elszámolható költség 85 %-a, azaz bruttó 
18.671.023,- Ft – tizennyolcmillió-hatszázhetvenegyezer-huszonhárom forint -, így az önkormányzat 
által biztosítandó önerő összege 3.294.887,- Ft, azaz hárommillió-kettőszázkilencvennégyezer 
nyolcszáznyolcvanhét forint. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a KEOP forrásból 
elnyert támogatás esetén az önrész összegét az önkormányzat költségvetésében elkülöníti. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2013. évi költségvetési tervezéskor vegye 
figyelembe a pályázati támogatás összegét, mivel a pályázat utófinanszírozású. Továbbá felkéri a 
polgármestert gondoskodjon a pályázat benyújtásáról. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
44/2013. (II. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Környezetvédelmi és Energia Operatív 
Program KEOP-2012-4.10.0/A „Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal” tárgyú pályázati felhívására támogatási igényt nyújt be. A pályázatot a 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat tulajdonában álló „Zsiráf Óvoda épületének melegvíz 
szolgáltatásnak napkollektoros megoldással történő biztosítása” tárgyában nyújtja be. A pályázat 
megvalósítási helye: Pusztaszabolcs Városi Óvoda, Zsiráf Óvoda telephely – 2490 Pusztaszabolcs, 
Deák Ferenc u. 21/1., (1076/1 hrsz.).  
A tervezett beruházás teljes beruházási költsége bruttó 21.955.750,- Ft azaz huszonegymillió-
kilencszázötvenötezer-hétszáz ötven forint. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából 
elszámolható bekerülési költsége bruttó 21.955.750,- Ft azaz huszonegymillió-kilencszázötvenötezer-
hétszázötven forint. Az igényelhető támogatás az összes elszámolható költség 85 %-a, azaz bruttó 
18.662.387,- Ft - azaz tizennyolcmillió-hatszázhatvankettőezer-háromszáznyolcvanhét forint -, így az 
önkormányzat által biztosítandó önerő összege 3.293.363,- Ft, azaz hárommillió-
kettőszázkilencvenháromezer-háromszázhatvanhárom forint. Az önkormányzat kötelezettséget vállal 
arra, hogy a KEOP forrásból elnyert támogatás esetén az önrész összegét az önkormányzat 
költségvetésében elkülöníti. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2013. évi költségvetési tervezéskor vegye 
figyelembe a pályázati támogatás összegét, mivel a pályázat utófinanszírozású. Továbbá felkéri a 
polgármestert gondoskodjon a pályázat benyújtásáról. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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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. február 28-án megtartott nyílt ülésén hozott 
határozatainak tartalma 

 
 

Határozat száma Határozat tartalma 
45/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat Felkérés jegyzőkönyv hitelesítésére 
46/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat Napirendre felvétel 
47/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat Két ülés közti időszak eseményeiről szóló polgármesteri 

tájékoztató tudomásulvétele 
48/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat Gratuláció kitüntetéshez 
49/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
50/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat Önkormányzati támogatás pályázati önrész biztosítására 
51/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
52/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat Önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadása 
53/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat Önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadása 
54/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat Önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadása 
55/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat Önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadása 
56/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat Önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadása 
57/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat Önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadása 
58/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat Önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadása 
59/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat Önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadása 
60/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat Önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadása 
61/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat Önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadása 
62/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat Önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadása 
63/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat Önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadása 
64/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
65/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat Támogatási igény elutasítása 
66/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat Önkormányzati támogatás összegének meghatározása 
67/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat Önkormányzati támogatás összegének meghatározása 
68/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
69/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat Önkormányzati támogatás összegének meghatározása 
70/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat Önkormányzati támogatás összegének meghatározása 
71/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat Önkormányzati támogatás összegének meghatározása 
72/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
73/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat Önkormányzati támogatás összegének meghatározása 
74/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
75/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat Önkormányzati támogatás összegének meghatározása 
76/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat Önkormányzati támogatás összegének meghatározása 
77/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat Önkormányzati támogatás összegének meghatározása 
78/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat Önkormányzati támogatás összegének meghatározása 
79/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
80/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat Önkormányzati támogatás összegének meghatározása 
81/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat Önkormányzati támogatás összegének meghatározása 

http://www.pusztaszabolcs.hu
mailto:polghivatal@pusztaszabolcs.hu
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82/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat Önkormányzati támogatás összegének meghatározása 
83/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
84/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat Önkormányzati támogatás összegének meghatározása 
85/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat Közösségi Ház működtetéséhez nyújtott önkormányzati 

támogatás elszámolásának elfogadása 
86/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat Orgonahangversenyek megrendezéséhez nyújtott 

önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadása 
87/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat Közbeszerzési eljárás eredménytelennek nyilvánítása 
88/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 2013. évi közbeszerzési terv elfogadása 
89/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat Közbeszerzési szakértő megbízása 
90/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat Közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és 

dokumentációjának elfogadása 
91/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat Telekmegosztás tűzoltó őrs kialakításához 
92/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat Vagyonhasználati szerződés az általános iskola 

működtetéséhez 
93/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
94/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
95/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 
96/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítása 
97/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat Bizottsági tagság visszavonása 
98/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat Bizottsági tag megválasztása 
99/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
100/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat Járási kirendeltség üzemeltetési megállapodása 
101/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
102/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat Kilépés szociális társulásból 
103/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat Belső ellenőrzés és területfejlesztés feladatok megszervezése 
104/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat Téma levétele a napirendről 
105/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 28/2013. (I. 31.) Kt. sz. határozat módosítása 
106/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat Szennyvízelvezető rendszer rekonstrukciója 
107/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat Tárgyalás speciális étkeztetés lehetőségéről 
108/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat Székely zászló kihelyezésének időtartama 
109/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat Székely zászló kihelyezése 
110/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
111/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat Munkacsoport létrehozása munkahelyteremtés ügyében 
112/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat MÁV Iskola helyiségének bérbeadása 
113/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat MÁV Iskola helyiségének bérbeadása 
114/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat Elterjesztés készítése emlékdíj alapítására 
115/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat Önkormányzati képviselői továbbképzésről szóló tájékoztató 

tudomásulvétele 
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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. 
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KIVONAT 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2013. február 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

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

45/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Forgó Árpádné és Kátai György 
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: 

46/2013. (II. 28.) 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 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 2. pontja 

A Pusztaszabolcsi Sport Club kérelme önkormányzati támogatás pályázati önrész 
biztosítására 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 3. pontja 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetése 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 4. pontja 
Pusztaszabolcson működő civil szervezetek éves működési támogatásának 2012. évi 
elszámolása és 2013. évi pályázata 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 5. pontja 

A Pusztaszabolcsi Római Katolikus Egyházközség elszámolása a Boldogasszony Közösségi 
Ház 2012. évi működéséhez nyújtott támogatással 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 6. pontja 

A Pusztaszabolcsi Római Katolikus Egyházközség elszámolása a 2012. évi 
orgonahangversenyek megrendezéséhez nyújtott önkormányzati támogatással 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 7. pontja 

Döntés „Az MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztő Program keretében fejlesztési hitel 
felvételére vonatkozó közbeszerzési eljárás” tárgyú közbeszerzési eljárásról 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

http://www.pusztaszabolcs.hu
mailto:polghivatal@pusztaszabolcs.hu
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Napirend 8. pontja 
Az önkormányzat 2013 évi közbeszerzési terve 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 9. pontja 

Játszótér és pihenőpark építésére vonatkozó közbeszerzési kiírás lefolytatásához 
közbeszerzési szakértő megbízása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 10. pontja 

„Játszótér és pihenőpark építése” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és 
dokumentációjának elfogadása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 11. pontja 

Tájékoztató tűzoltóőrs telekkialakításával kapcsolatos kérelemről 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 12. pontja 
Tájékoztató jogszabályi változásról 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 13. pontja 

Vagyonhasználati szerződés az Általános Iskola működtetésére 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 14. pontja 
Javaslat önkormányzati rendeletek módosítására 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 15. pontja 

Javaslat díjmegállapító rendeletek hatályon kívül helyezésére 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

Napirend 16. pontja 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 17. pontja 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 18. pontja 

Bizottsági szervezet átalakítása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 19. pontja 
Járási kirendeltség üzemeltetésének megállapodása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 20. pontja 

Kistérség működtetése a jövőben 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 21. pontja 
Pusztaszabolcs szennyvízelvezető rendszer rekonstrukciós munkái 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 22. pontja 

Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos kifogás 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 23. pontja 
Székely zászló kihelyezése 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 24. pontja 

Munkahelyteremtés lehetőségei Pusztaszabolcson 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 25. pontja 
MÁV Iskola tantermének bérleti kérelmei 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 26. pontja 

„A magyar nyelvért” emlékdíj alapítása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
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Napirend 27. pontja 
Tájékoztató önkormányzati képviselői képzésről 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Zárt ülés: 
Napirend 28. pontja 

Szabálytalan ebtartási ügy 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

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: 

47/2013. (II. 28.) 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 

             

Kérdések, interpellációk 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
48/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elismerését fejezi ki Koczkás Józsefnek, az 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökének, akit 20 éves önkéntes tűzoltóként végzett munkája 
elismeréseképpen a Fejér Megyei Tűzoltó Szövetség kitüntetésben részesített. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

             

Napirend 1. pontja 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

49/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 
5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

             

Napirend 2. pontja 
A Pusztaszabolcsi Sport Club kérelme önkormányzati támogatás pályázati önrész 
biztosítására 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

50/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 2013. évi 
költségvetésében a civil szervezetek működésére biztosított támogatás összegét 4.400.000,- Ft-ban 
határozza meg és a támogatás odaítélésénél a Pusztaszabolcsi Sport Club pályázati önrész biztosítására a 
400.000,- Ft támogatási összeget figyelembe veszi. 
A támogatás folyósításának feltétele, hogy a Sport Club csak akkor veheti igénybe az összeget, ha a 
pályázat sikeres. Sikertelen pályázat esetén a 400.000,- Ft támogatási összeget az önkormányzat számlájára 
30 napon belül vissza kell utalni. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: a 2013. évi költségvetés tárgyalása 
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Napirend 3. pontja 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetése 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

51/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
rendelet-tervezet szövegét elfogadja. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

             
Napirend 4. pontja 

Pusztaszabolcson működő civil szervezetek éves működési támogatásának 2012. évi 
elszámolása és 2013. évi pályázata 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

52/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése alapján az Alba Caritas 
Hungarica Pusztaszabolcsi Csoportja 2012. évi önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester  
Határidő: azonnal 

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

53/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése alapján az Erőnlét 
Sportegyesület 2012. évi önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester  
Határidő: azonnal 

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

54/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése alapján a Harmónia 
Nyugdíjas Egyesület 2012. évi önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester  
Határidő: azonnal 

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

55/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése alapján a Kotta Egyesület 
29.695,- Ft összegű 2012. évi önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri a Kotta Egyesületet, hogy a fel nem használt 305,- Ft összegű 2012. évi 
támogatást fizesse vissza az önkormányzat számlájára, amely feltétele a 2013. évi támogatás 
folyósításának. 

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: 

56/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése alapján a Magyar 
Rákellenes Liga Pusztaszabolcsi Szervezete 2012. évi önkormányzati támogatásának elszámolását 
elfogadja. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

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

57/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése alapján az Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület 2012. évi önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

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

58/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése alapján a Pusztaszabolcsi 
Polgárőrség 2012. évi önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
59/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése alapján a Pusztaszabolcsi 
Sport Club 2012. évi önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

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

60/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése alapján a Pusztaszabolcsi 
Szabadidősport Egyesület 2012. évi önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

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

61/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése alapján a Tiszta Utak, Élő 
Táj Egyesület 2012. évi önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja. 

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: 

62/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése alapján a Pusztaszabolcs 
Szebb Jövőjéért Kulturális Alapítvány 2012. évi önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

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

63/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése alapján az Öreg Diákok 
Baráti Egyesülete 18.350,- Ft összegű 2012. évi önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri a Kotta Egyesületet, hogy a fel nem használt 11.650,- Ft összegű 2012. évi 
támogatást fizesse vissza az önkormányzat számlájára, amely feltétele a 2013. évi támogatás 
folyósításának. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester  
Határidő: azonnal 

A Képviselő-testület 4 igen, 5 nem szavazattal és 0 tartózkodással a javaslatot elutasította: 

64/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a Településfejlesztési Bizottság azon 
javaslatát, mely szerint az önkormányzat gyermektáboroztatás céljára a „Sebes Folyó” Alapítványt 30.000,- 
Ft-tal támogassa. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

A Képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

65/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Sebes Folyó” Alapítvány által benyújtott 
támogatási igényt nem veszi figyelembe tekintettel arra, hogy a kérelem jóval határidő után érkezett, illetve 
tartalmilag, formailag nem felel meg az önkormányzati rendelet előírásainak. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

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

66/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján az Alba Caritas 
Hungarica Pusztaszabolcsi Csoportját 2013. évben 410.000,- Ft összeggel támogatja a támogatási igény 
alapján. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az egyesülettel kösse meg. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

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

67/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján az Erőnlét 
Egyesületet 2013. évben 250.000,- Ft összeggel támogatja a rendezvényekhez szükséges serleg, kupa és 
oklevelek biztosítására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az egyesülettel kösse meg. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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A Képviselő-testület 3 igen, 5 nem szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elutasította: 

68/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a Településfejlesztési Bizottság 
javaslatát, mely szerint az önkormányzat a társadalmi szervezetek és alapítványok támogatásáról szóló 
13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a Harmónia Nyugdíjas 
Egyesületet 2013. évben 50.000,- Ft összeggel támogassa. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

A Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

69/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a Harmónia 
Nyugdíjas Egyesületet 2013. évben 60.000,- Ft összeggel támogatja buszkirándulás megvalósítására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az egyesülettel kösse meg. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

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

70/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a Kotta 
Egyesületet 2013. évben 20.000,- Ft összeggel támogatja Gyermeknapra, hátrányos helyzetű 
gyermekeknek ajándékcsomag biztosítására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az egyesülettel kösse meg. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

A Képviselő-testület 6 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

71/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a 
Pusztaszabolcsi Kutyabarát Klubot 2013. évben 20.000,- Ft összeggel támogatja anyagköltség 
biztosítására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az egyesülettel kösse meg. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 2 igen, 6 nem szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elutasította: 
 
72/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a Településfejlesztési Bizottság 
javaslatát, mely szerint az önkormányzat a társadalmi szervezetek és alapítványok támogatásáról szóló 
13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a Magyar Rákellenes Liga 
Pusztaszabolcsi Szervezetét 2013. évben 65.000,- Ft összeggel támogassa. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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A Képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

73/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a Magyar 
Rákellenes Liga Pusztaszabolcsi Szervezetét 2013. évben 70.000,- Ft összeggel támogatja a „Tiszta 
Porta” program, illetve az Életmód Napi szűrések biztosítására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az egyesülettel kösse meg. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

A Képviselő-testület 1 igen, 7 nem szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elutasította: 

74/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a Településfejlesztési Bizottság 
javaslatát, mely szerint az önkormányzat a társadalmi szervezetek és alapítványok támogatásáról szóló 
13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján az Önkéntes Tűzoltó Egyesületet 
2013. évben 670.000,- Ft összeggel támogassa. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

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

75/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján az Önkéntes 
Tűzoltó Egyesületet 2013. évben 680.000,- Ft összeggel támogatja a tűzoltóautók műszaki állapotának 
biztosítására, működtetésére, eszközök minősítésére. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az egyesülettel kösse meg. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 

A Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

76/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a 
Pusztaszabolcsi Polgárőrséget 2013. évben 620.000,- Ft összeggel támogatja üzemanyagköltségre, a 
polgárőrautó biztosítására és a polgárőrök biztosítására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az egyesülettel kösse meg. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

77/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a 
Pusztaszabolcsi Sport Clubot 2013. évben 1.850.000,- Ft összeggel támogatja rezsiköltség, 
versenyeztetési-, nevezési költségek, illetve pályabérleti díj biztosítására. A megállapított támogatási 
összegből a Pusztaszabolcsi Sport Club 400.000,- Ft-ot az 50/2013. (II. 28.) Kt. számú határozatban 
foglaltak szerint pályázati önrész biztosítására használhat fel. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az egyesülettel kösse meg. 

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: 

78/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a 
Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesületet 2013. évben 230.000,- Ft összeggel támogatja a 
támogatási igény alapján. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az egyesülettel kösse meg. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 3 igen, 6 nem szavazattal és 0 tartózkodással a javaslatot elutasította: 

79/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a Településfejlesztési Bizottság 
javaslatát, mely szerint az önkormányzat a társadalmi szervezetek és alapítványok támogatásáról szóló 
13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a Tiszta Utak, Élős Táj 
Egyesületet 2013. évben 60.000,- Ft összeggel támogassa. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

80/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a Tiszta 
Utak, Élő Táj Egyesületet 2013. évben 90.000,- Ft összeggel támogatja fásítás, virágosítás, 
szemétgyűjtési programokra. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az egyesülettel kösse meg. 

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

81/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján az Öreg 
Diákok Baráti Egyesületét 2013. évben 20.000,- Ft összeggel támogatja Télbúcsúztató és 
Gyermeknapi programokra. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az egyesülettel kösse meg. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 

A Képviselő-testület 7 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

82/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a 
Pusztaszabolcs Szebb Jövőjéért Kulturális Alapítványt 2013. évben 20.000,- Ft összeggel támogatja 
rezsi- és karbantartási költségek biztosítására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az alapítvánnyal kösse meg. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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A Képviselő-testület 2 igen, 6 nem szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elutasította: 

83/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a Településfejlesztési Bizottság 
javaslatát, mely szerint az önkormányzat a társadalmi szervezetek és alapítványok támogatásáról szóló 
13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a Puszta Lovas Egyesületet 2013. 
évben 30.000,- Ft összeggel támogassa. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

A Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

84/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján a Puszta Lovas 
Egyesületet 2013. évben 60.000,- Ft összeggel támogatja bírói díj, akadályépítés, kihangosítás, 
területrendezés költségeinek biztosítására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az egyesülettel kösse meg. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

             
Napirend 5. pontja 

A Pusztaszabolcsi Római Katolikus Egyházközség elszámolása a Boldogasszony Közösségi 
Ház 2012. évi működéséhez nyújtott támogatással 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

85/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Római Katolikus 
Egyházközséggel (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 46.) a Közösségi Ház használatát szabályozó szerződés 
14. pontja alapján elfogadja a Pusztaszabolcsi Római Katolikus Egyházközség 2012. évi elszámolását a 
Boldogasszony Közösségi Ház működtetéséhez nyújtott 500.000,- forint támogatásról. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a fennmaradó 2012. évi 250.000,- forint 
támogatás általános tartalék terhére történő átutalásáról, mivel az Egyházközség az éves támogatási keretről 
számolt el. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelete 
módosításának beterjesztésére. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

             
Napirend 6. pontja 

A Pusztaszabolcsi Római Katolikus Egyházközség elszámolása a 2012. évi 
orgonahangversenyek megrendezéséhez nyújtott önkormányzati támogatással 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

86/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat Társadalmi szervezetek és 
alapítványok támogatásáról szóló 13/2005.(VII. 5.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése alapján 
elfogadja a Pusztaszabolcsi Római Katolikus Egyházközség (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 46.) 
elszámolását a 2012. évi orgonahangversenyek megrendezéséhez kapott 300.000,- Ft önkormányzati 
támogatás felhasználásáról. 
A Képviselő-testület felkéri a Pusztaszabolcsi Római Katolikus Egyházközséget, hogy a fel nem használt 
20.000,- Ft 2012. évi támogatást fizesse vissza Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 11736037-15361844 
számú számlájára. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester  
Határidő: azonnal 
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Napirend 7. pontja 
Döntés „Az MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztő Program keretében fejlesztési hitel 
felvételére vonatkozó közbeszerzési eljárás” tárgyú közbeszerzési eljárásról 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

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

87/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Éven túli lejáratú fejlesztési 
hitel biztosítása Pusztaszabolcs Város Önkormányzata részére önkormányzati feladatok ellátását szolgáló 
fejlesztések finanszírozásához”tárgyban kiírt a Kbt. második része alapján közösségi értékhatárt 
meghaladó, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárást – mivel nem került benyújtásra részvételi 
jelentkezés - eredménytelennek nyilvánítja. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

             
Napirend 8. pontja 

Az önkormányzat 2013 évi közbeszerzési terve 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

88/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervét 
az előterjesztés szerint jóváhagyja. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester  
Határidő: azonnal 

             
Napirend 9. pontja 

Játszótér és pihenőpark építésére vonatkozó közbeszerzési kiírás lefolytatásához 
közbeszerzési szakértő megbízása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

89/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza dr. Szücs Gábor Ügyvédi Irodát (8000 
Székesfehérvár, Budai út 11. III/310.) a „Pusztaszabolcs város területén játszó és pihenőpark építése” 
vonatkozásában a törvényi előírásoknak megfelelően közbeszerzési eljárás lefolytatására. A 2013. évi 
önkormányzati költségvetést nem terheli, mivel a közbeszerzés európai uniós támogatásból – KDOP-
3.1.1/C-12-2012-0007 sz. projekt - kerül megvalósításra, így a közbeszerzési eljárás bruttó költsége a 
projekt terhére elszámolható. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a közbeszerzés lefolytatásához a megbízási szerződés 
aláírására. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

             

Napirend 10. pontja 
„Játszótér és pihenőpark építése” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és 
dokumentációjának elfogadása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

90/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Pusztaszabolcs város területén játszótér és 
pihenőpark építése” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos ajánlattételi felhívást és 
dokumentációt az előterjesztés szerint elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri a dr. Szücs Gábor Ügyvédi Irodát az eljárás lefolytatására. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester  
Határidő: azonnal 
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Napirend 11. pontja 
Tájékoztató tűzoltóőrs telekkialakításával kapcsolatos kérelemről 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

91/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tűzoltó őrs kialakítása érdekében az 
önkormányzati tulajdonban lévő pusztaszabolcsi 501/1. hrsz-ú ingatlan telekmegosztását határozza el az 
előterjesztéshez mellékelt vázlat alapján. 
A telekalakításhoz szükséges műszaki dokumentációt – saját költségén – a Fejér Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság (8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2.) készíti el. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a műszaki dokumentáció birtokában 
telekalakítási kérelmet nyújtson be engedélyezésre a Dunaújvárosi Járási Földhivatalhoz. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

             
Napirend 13. pontja 

Vagyonhasználati szerződés az Általános Iskola működtetésére 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

92/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete használati szerződést köt a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központtal (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) a pusztaszabolcsi József Attila Általános 
Iskola (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14.) önkormányzati tulajdonban lévő ingó- és ingatlan 
vagyonának ingyenes használatba adásáról az alábbi módosítással: 
- A használati szerződés 22. pontja az alábbi lesz: 

„22. Az Önkormányzat gondoskodik a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 26/2013. (II. 12.) Korm. rendelet által előírt 
feltételek biztosításáról.” 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a használati szerződés aláírására. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

             
Napirend 14. pontja 

Javaslat önkormányzati rendeletek módosítására 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

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

93/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 
rendelet-tervezet szövegét elfogadja. 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 

             
Napirend 15. pontja 

Javaslat díjmegállapító rendeletek hatályon kívül helyezésére 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

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

94/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a települési szilárd hulladék kezelésére vonatkozó 
közszolgáltatási díjakról szóló önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet-
tervezet szövegét elfogadja. 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
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Napirend 16. pontja 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

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

95/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.) 107/2009. (IV. 29.) Kt. számú 
határozatával jóváhagyott alapító okiratát (továbbiakban alapító okirat) az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti 
tartalommal az alábbiak szerint módosítja:  
 
1. Az alapító okirat (1) pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 

„Telephelye: 2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király utca 14.” 
 

2. Az alapító okirat (3) pontja az alábbiak szerint módosul: 
„A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján a polgármesteri hivatal ellátja az 
önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe 
tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A 
hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel 
történő együttműködésének összehangolásában.” 
 

3. Az alapító okirat (4) pontja az alábbiak szerint módosul: 
„A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára 
meghatározott feladatokat. 
Gondoskodik a helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, 
gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok 
ellátásáról. 
 
Államháztartási szakágazati besorolása: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú 
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
 
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása 
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
841114  Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841115  Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841116  Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 
841117  Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841118  Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841126  Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 
841133 Adó illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841173 Statisztikai tevékenység 
882111 Aktív korúak ellátása 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882116 Ápolási díj méltányossági alapon 
882201 Adósságkezelési szolgáltatás 
882202 Közgyógyellátás” 

 
4. Az alapító okirat (8) pontja az alábbiak szerint módosul: 

„A jegyző kinevezése a Mötv. 82.§-a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. 
Pusztaszabolcs Város polgármestere – pályázat alapján határozatlan időre – nevezi ki a 
jegyzőt.” 
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5. Az alapító okirat (9) pontja az alábbiak szerint módosul: 
„Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, ez esetben a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. 
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, akikre nézve a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók. 
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi 
IV.törvény rendelkezései az irányadók.” 
 

6. Az alapító okirat (12) pontja az alábbiak szerint módosul: 
„Az önkormányzat vagyonáról szóló 17/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet alapján” 
 

7. A 2012. április 29-én kiadott alapító okirat záradéka helyébe az alábbi szöveg lép: 
„Jelen alapító okirat 2013. március 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg Pusztaszabolcs Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2012. április 29-én kelt 131/2012. (III. 29) Kt. 
számú határozattal jóváhagyott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 
Az egységes szerkezetű alapító okiratot Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a 95/2013. (II. 28.) Kt. számú határozattal hagyta jóvá.” 
 

8. Az alapító okirat egyéb részei változatlanul maradnak. 
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Területi 
Igazgatósága felé a törzskönyvi nyilvántartásban a módosítás átvezetéséről intézkedjen.  
 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 

 Csányi Kálmán polgármester  
Határidő:azonnal 

             
Napirend 17. pontja 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

96/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatát 2013. március 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 
(1) 1. A Hivatal megnevezése, címadatai: az alábbi szöveggel egészül ki: 

„Telephelye: 2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király utca 14.” 
 
(2) 3. A Hivatalhoz rendelt önálló működésű költségvetési szerv: az alábbi szöveggel egészül ki: 

„Pusztaszabolcs Városi Óvoda 
2490 Pusztaszabolcs, Deák Ferenc utca 21/1” 

(3) 6. A Hivatal alaptevékenységei: 
Szakfeladat rend szerint: az alábbi szakfeladatokkal egészül ki: 

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
841133 Adó illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841173 Statisztikai tevékenység 
882111 Aktív korúak ellátása 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882116 Ápolási díj méltányossági alapon 
882201 Adósságkezelési szolgáltatás 
882202 Közgyógyellátás 
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(4) 7. A Hivatal felépítése: 
- A Hivatal belső szervezeti tagozódása és engedélyezett létszáma: 
Titkárság bekezdés az alábbira változik: 
„Titkárság (12 fő) 
szervezési, ügyviteli, személyügyi, munkaügyi és szabálysértési, iskolaüzemeltetési, valamint 
technikai feladatokat lát el. E feladatokat 5 fő köztisztviselő és 7 fő technikai alkalmazott végzi. A 
szervezeti egységen belül az iskolaüzemeltetési csoport az iskola működtetését látja el.” 

(5) A Hivatal szervezeti ábrája az alábbiak szerint változik: 
„ 

” 
 
(6) Az SZMSZ 1. melléklete Vagyonnyilatkozatra kötelezett munkakörök: az alábbi szöveggel egészül ki: 

„Iskolaműködtetési csoportvezető” 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

             
Napirend 18. pontja 

Bizottsági szervezet átalakítása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

97/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Forgó Árpádné nem képviselő bizottsági 
minőségben adott Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottsági tagságát visszavonja, egyúttal megállapítja, 
hogy Csányi Kálmán Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottsági tagsága polgármesterré választásával 
megszűnt, tekintettel arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 58. § (1) bekezdés alapján nem lehet a bizottság elnöke, vagy tagja a polgármester. 

Felelős: Szajkó János képviselő, az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság elnöke 
Határidő: azonnal 

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

98/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Forgó Árpádné képviselőt az Oktatási, 
Közművelődési és Sport Bizottság tagjának megválasztja. 

Felelős: Szajkó János képviselő, az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság elnöke 
Határidő: azonnal 

A Képviselő-testület 4 igen, 5 nem szavazattal és 0 tartózkodással a javaslatot elutasította: 

99/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint bizottsági 
szervezetrendszerén változtatna: megszüntetné az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottságot, valamint 
a Szociális és Egészségügyi Bizottságot és helyette egy 3 fős Szociális, Egészségügyi, Oktatási és 
Kulturális Bizottságot hozna létre. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

             

Polgármester 

Aljegyző 

Titkárság: 12 fő Pénzügyi osztály: 
9 fő 

Igazgatási osztály: 
7 fő 

Jegyző 
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Napirend 19. pontja 
Járási kirendeltség üzemeltetésének megállapodása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

100/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapodást köt a Fejér Megyei 
Kormányhivatallal (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.) a Kormányhivatal Dunaújvárosi 
Járásának Pusztaszabolcsi Kirendeltsége működtetéséről és üzemeltetéséről az előterjesztés szerint. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást aláírja. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

             
Napirend 20. pontja 

Kistérség működtetése a jövőben 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

A Képviselő-testület 2 igen, 5 nem szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elutasította: 

101/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint 2013. 
július 1. napjától a szociális alapszolgáltatások: házi segítségnyújtás, családsegítés, szociális étkezés, 
nappali ellátás; valamint a gyermekjóléti szolgáltatás önkormányzati feladatokat továbbra is a társulási 
együttműködés keretében kívánja ellátni azzal a feltétellel, hogy a társulási normatíva felszámolása 
után a Képviselő-testület a társulásból való kilépés jogát fenntartja. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
102/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2014. január 1-jével 
szándékában áll kilépni a szociális ellátások (házi segítségnyújtás, családsegítés, szociális étkezés, 
nappali ellátás), valamint a gyermekjóléti szolgáltatás önkormányzati feladatok ellátására létrehozott 
társulási együttműködésből. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

103/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy belső ellenőrzés és 
területfejlesztés témakörében 2013. július 1-je után nem kívánja társulásban a feladatokat 
megszervezni. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 

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

104/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Iváncsai Tanuszoda 
működtetésével kapcsolatos önkéntes társulás ügyét leveszi napirendjéről. 

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: 

105/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 28/2013. (I. 31.) Kt. számú határozatát úgy 
módosítja, hogy a Kistérségi Tanuszoda 2013. évi működési költségét számla vagy megállapodás 
ellenében utalja át. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Elnökével 
az erről szóló megállapodást írja alá. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

             
Napirend 21. pontja 

Pusztaszabolcs szennyvízelvezető rendszer rekonstrukciós munkái 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

106/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szennyvízszolgáltatás 
üzembiztonságának fenntartása érdekében a Mátyás király utcában lévő XII. jelű átemelő, illetve a 
szennyvíztelep technológiai medencéinek rekonstrukciós munkálatait elvégezteti az üzemeltető 
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (DRV Zrt. 8601 Siófok, Tanácsház u. 7.) javaslata alapján. 
A Képviselő-testület egyetért vele és felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a XII. jelű átemelőbe 
szükséges 2 db új Flyght NP3085 SH.255 típusú szivattyú és tartozékai beszerzését, valamint a 
szennyvíztelep technológiai medencéinek értéknövelő felújítását a DRV Zrt-től – az előterjesztés 
mellékletét képező megrendelők aláírásával – megrendelje, a rendelkezésre álló víziközmű 
koncessziós díj terhére. 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szennyvízszolgáltatás 
üzembiztonságának fenntartása érdekében a tisztítóműben szükséges további rekonstrukciós 
munkálatokat is elvégezteti az üzemeltető Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (DRV Zrt. 8601 Siófok, 
Tanácsház u. 7.) javaslata alapján. 
A Képviselő-testület egyetért vele és felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a szennyvíztelepi 
szennyvízfeladó műtárgy értéknövelő felújítását a DRV Zrt-től a rendelkezésre álló víziközmű 
koncessziós díj terhére megrendelje az előterjesztés mellékletét képező megrendelő aláírásával. 
A Képviselő-testület a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (IV. 1.) 
önkormányzati rendelet 67. § alapján egyetért az 1 millió Ft feletti kötelezettségvállalással. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

             
Napirend 22. pontja 

Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos kifogás 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

107/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy folytasson 
tárgyalást a gyermekétkeztetést végző Faunus Termelő és Szolgáltató Kft-vel (2490 Pusztaszabolcs, 
Szent István u. 11) a speciális étkeztetés lehetősége ügyében, vagy keressen más megoldási 
lehetőséget, mellyel a speciális étkezés biztosítható és a megoldási javaslatról tájékoztassa a 
Képviselő-testületet. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 23. pontja 
Székely zászló kihelyezése 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 

A Képviselő-testület 6 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

108/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, amennyiben a Képviselő-testület a 
székely zászló kihelyezéséről dönt, a zászló Székelyföld autonómiájának kivívásáig marad kihelyezve. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

109/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik a 
kezdeményezéshez és kitűzi a Polgármesteri Hivatal épületére a székely zászlót, amely Székelyföld 
autonómiájának kivívásáig marad kihelyezve. 
A zászló megvásárlása a 2013. évi költségvetés általános tartalékából történik 100.000,- Ft összegben, 
ezért a Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását terjessze 
be. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

             

Napirend 24. pontja 
Munkahelyteremtés lehetőségei Pusztaszabolcson 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 

A Képviselő-testület 4 igen, 5 nem szavazattal és 0 tartózkodással a javaslatot elutasította: 

110/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint úgy 
dönt, hogy egy munkacsoportot fog létrehozni a polgármester munkájának segítésére - nem bizottsági 
formában -, melynek célja és feladata a pusztaszabolcsi munkahelyteremtés és a munkahelyteremtő 
vállalkozások letelepülésének elősegítése lenne. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a 
polgármester egy tanulmányt rendeljen meg, amely felméri a pusztaszabolcsi emberek munkaerőpiaci 
helyzetét. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
111/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy egy munkacsoportot fog 
létrehozni a polgármester munkájának segítésére - nem bizottsági formában -, melynek célja és 
feladata a pusztaszabolcsi munkahelyteremtés és a munkahelyteremtő vállalkozások letelepülésének 
elősegítése lenne. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 25. pontja 
MÁV Iskola tantermének bérleti kérelmei 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

112/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztaszabolcsi 
Asztalitenisz Klub – mint nem bejegyzett társadalmi szervezet (2490 Pusztaszabolcs, Béke u. 10/1., 
képviseli Gőz Sebestyén mint szerződő magánszemély) – számára ingyenesen bérbe adja a MÁV 
Iskola (2409 Pusztaszabolcs, Velencei út 1.) egyik helyiségét szabadidős tevékenység céljára. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, folytasson tárgyalást Gőz Sebestyénnel, hogy az ingyenes 
használat feltételeként milyen önkormányzati rendezvényeken tudnak részt venni. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

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

113/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Formás Lovas Egyesület 
(1048 Budapest, Külső-Szilágyi u. 110.) részére 500,- Ft+Áfa/óra bérleti díjért bérbe adja a MÁV 
Iskola (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 1.) egyik helyiségét zumba oktatás céljára. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

             
Napirend 26. pontja 

„A magyar nyelvért” emlékdíj alapítása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

114/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte Budapest Főváros XI. kerület 
Újbuda Önkormányzatának országos felhívását, melyben kérte, hogy az önkormányzatok a Kárpát-
medencében található testvértelepüléseik magyar tanítási nyelvű általános iskolái diákjainak 
támogatására emlékdíjat alapítsanak. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az emlékdíj alapításához szükséges részletek 
kidolgozására és az előterjesztés elkészítésére. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

             
Napirend 27. pontja 

Tájékoztató önkormányzati képviselői képzésről 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

115/2013. (II. 28.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei Kormányhivatal 
FEB/02/386-1/2013. ügyszámú tájékoztatóját az önkormányzati képviselők továbbképzéséről szóló 
előadás-sorozat megtartásáról tudomásul veszi. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

             

A Képviselő-testület 116/2013. (II. 28.) és 117/2013. (II. 28.) Kt. számú határozatait zárt ülésen 
hozta. 


