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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

2013. október 1-jén megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott 
határozatainak tartalma 

 
 
 

Határozat száma Határozat tartalma 
631/2013. (X. 1.) Kt. számú határozat Felkérés jegyzőkönyv hitelesítésére 
632/2013. (X. 1.) Kt. számú határozat Napirend meghatározása 
633/2013. (X. 1.) Kt. számú határozat Egészségügyi centrum építés I. ütemének tervezése 
634/2013. (X. 1.) Kt. számú határozat Egészségügyi centrum építés II. ütemének tervezése 
635/2013. (X. 1.) Kt. számú határozat Egészségügyi centrum építés II. ütemének tervezése 
636/2013. (X. 1.) Kt. számú határozat Egészségügyi centrum tervkoncepciójának támogatása 
637/2013. (X. 1.) Kt. számú határozat Felhatalmazás tervkoncepció jóváhagyására 
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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. október 1-jén megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

631/2013. (X. 1.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Tüke László és Czöndör Mihály 
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

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

632/2013. (X. 1.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg: 
Napirend 1. pontja:  

Egészségügyi centrum tervkoncepciója 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 1. pontja:  
Egészségügyi centrum tervkoncepciója 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

633/2013. (X. 1.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi centrum (2490 Pusztaszabolcs, 
Szabolcs liget 50.) kialakítására készített előzetes tervkoncepció alapján úgy dönt, hogy az egészségügyi 
centrum három ütemben kerüljön megépítésre úgy, hogy ütemenként használatbavételi engedély lehessen 
rá kapni. 
Az I. ütemben kerüljön megvalósításra egy felnőtt háziorvosi, egy gyermekorvosi rendelő kialakítása az 
alsó szint vizesblokkjával az épület keleti és déli oldalán. A bejárat kialakítását a szükséges parkolóhelyek 
biztosításával összefüggésben kell meghatározni. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

634/2013. (X. 1.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi centrum (2490 Pusztaszabolcs, 
Szabolcs liget 50.) kialakítására készített előzetes tervkoncepció alapján úgy dönt, hogy a II. ütemben az 
alábbi fejlesztés valósuljon meg: 
- A tervkoncepcióban gyermekorvosi rendelőként megjelölt helyiség háziorvosi rendelőként kerüljön 

kialakításra, valamint a lift és a lépcsőház átalakítása az alsó szinten. A külön bejárathoz tartozó 
szélfogó kialakítása a mentőállomás érdekeinek sérelme nélkül legyen tervezve. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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 3 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

635/2013. (X. 1.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi centrum (2490 Pusztaszabolcs, 
Szabolcs liget 50.) kialakítására készített előzetes tervkoncepció alapján úgy dönt, hogy a III. ütemben 
valósuljon meg az alábbi: 
- Az emeleten a váróhelyiség méretének növelésével, egy szakorvosi rendelő kialakításával. Az irattár 

mérete a szakhatósági elvárásokhoz igazodjon és ha nem szükséges, akkor ezzel a területtel növelni 
lehet a váróterem méretét. 

A Képviselő-testület felhívja a tervező figyelmét, hogy három fő védőnő számára kell irodahelyiséget 
biztosítani az emeleten. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

636/2013. (X. 1.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi centrum (2490 Pusztaszabolcs, 
Szabolcs liget 50.) kialakítására az Édes Gergely tervező által készített előzetes tervkoncepciót 
megismerte és a tervezési munka folyamatát a 633/2013. (X. 1.), a 634/2013. (X. 1.) és a 
635/2013. (X. 1.) Kt. számú határozatokban megfogalmazottak figyelembevétele mellett támogatja. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

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

637/2013. (X. 1.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
egészségügyi centrum kialakítására készülő tervkoncepciót – figyelembe véve a 633/2013. (X. 1.), a 
634/2013. (X. 1.) és a 635/2013. (X. 1.) Kt. számú határozatokban megfogalmazottak – jóváhagyja, ami 
alapján kezdődjön meg a végleges terv elkészítése. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a végleges koncepcióról tájékoztassa a Képviselő-
testületet. 

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. október 7-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott 
határozatainak tartalma 

 
 
 

Határozat száma Határozat tartalma 
638/2013. (X. 7.) Kt. számú határozat Felkérés jegyzőkönyv hitelesítésére 
639/2013. (X. 7.) Kt. számú határozat Napirend meghatározása 
640/2013. (X. 7.) Kt. számú határozat Önkormányzati lakás bérbeadása 
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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. október 7-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

638/2013. (X. 7.) 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 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

639/2013. (X. 7.) Kt. számú határozat 

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

Napirend 1. pontja:  
Lakásbérleti kérelem 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 1. pontja:  
Lakásbérleti kérelem 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

640/2013. (X. 7.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő 2490 
Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 16. szám alatt lakást a hozzá tartozó földterülettel együtt Máté Bálint 
részére 2013. október 8-tól 3 hónap határozott időtartamra az önkormányzati 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 Máté Bálinttal (anyja neve: Janó Róza, születési helye, 
ideje: Püspökladány, 1957.01.23.) köti. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés szerinti bérleti szerződés aláírására. 

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. október 22-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott 
határozatainak tartalma 

 
 
 

Határozat száma Határozat tartalma 
641/2013. (X. 22.) Kt. számú határozat Felkérés jegyzőkönyv hitelesítésére 
642/2013. (X. 22.) Kt. számú határozat Napirend meghatározása 
643/2013. (X. 22.) Kt. számú határozat 2013. évi lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás támogatási 

igény benyújtása 
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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. október 22-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

641/2013. (X. 22.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Szajkó János és 
Szőke Erzsébet 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: 

642/2013. (X. 22.) Kt. számú határozat 

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

Napirend 1. pontja:  
2013. évi lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás támogatás igénylés 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 1. pontja:  
2013. évi lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás támogatás igénylés 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

643/2013. (X. 22.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a ”lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 
támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről” szóló 90/2013. (X. 7.) VM rendelet 
alapján az előterjesztés szerinti támogatási igény benyújtásával. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatban a feladatok végrehajtásáról 
gondoskodjon. 

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. október 30-án megtartott nyílt ülésén hozott 
határozatainak tartalma 

 
 

Határozat száma Határozat tartalma 
644/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat Felkérés jegyzőkönyv hitelesítésére 
645/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat Napirend meghatározása 
646/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat Köszönet a gőzmozdony felújításában résztvevőknek 
647/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat Két ülés közti időszak eseményeiről szóló polgármesteri 

tájékoztató tudomásulvétele 
648/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat Az önkormányzat 2013. háromnegyed éves gazdálkodásáról 

szóló tájékoztató elfogadása 
649/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat Önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadása 
650/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 

beszámoló elfogadása 
651/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat Gyermekorvosi rendelés helyének kijelölése 
652/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat Feladatellátási szerződés kötése gyermekorvosi körzet 

ellátásának helyettesítésére 
653/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat Előszerződés kötése gyermekorvosi körzet ellátására 
654/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat Napirend módosítása 
655/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat Óvoda előirányzat módosítási kérelme 
656/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat Előirányzat átcsoportosítása 
657/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat Kieső állami támogatás összegének biztosítása 
658/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat Úttervezés költségeinek tervezése a 2014. évi költségvetésbe 
659/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat Települési teherforgalom szabályozása 
660/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat Mezőőri szolgálat kialakításának lehetőségei 
661/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat 2014. évi költségvetési koncepció-tervezet módosítása 
662/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat 2014. évi költségvetési koncepció-tervezet módosítása 
663/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat 2014. évi költségvetési koncepció elfogadása 
664/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat Rászorulók segítése a téli időszakban 
665/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat Szociális intézménybe adminisztrátor alkalmazása 
666/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat Megállapodás munkamegosztás és felelősségvállalási rendről 
667/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat Háziorvosi feladatellátási szerződés módosítása 
668/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat Háziorvosi feladatellátási szerződés módosítása 
669/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat Védőnői Szolgálat helyszíni ellenőrzése 
670/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat Működési hozzájárulási igény elutasítása 
671/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat Iskola felvételi körzethatárok véleményezése 
672/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat Önkormányzati szántó földterületek bérleti díjának 

meghatározása 
673/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat Lakásbérleti kérelem módosítása 
674/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat Tájékoztató elfogadása az egészségügyi centrum tervezéséről 
675/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat Tárgyalás a MÁV tulajdonú vízi közművek átvételéről 
676/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat Víziközmű-fejlesztés hozzájárulásról szóló határozat 

visszavonása 

http://www.pusztaszabolcs.hu
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677/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat Pályázati lehetőség elutasítása 
678/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat Polgármester szabadságának engedélyezése 
679/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat Pályázat kerékpáros megállóhelyek létesítésére 
680/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat Szennyvíztelep korszerűsítés tervdokumentációjának 

elfogadása 
681/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat Útpadka javítása 
682/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat Védőnői körzethatárok megállapítása 
683/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat Pályázati lehetőség elutasítása 
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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. október 30-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

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

644/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Tüke László és Czöndör Mihály 
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

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

645/2013. (X. 30.) 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 
Tájékoztató Pusztaszabolcs Város Önkormányzat gazdálkodásának 2013. háromnegyed 
éves helyzetéről 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 2. pontja 

„A Nyelvi Kultúra Fejlesztéséért Alapítvány” elszámolása a Szabolcs Vezér Gimnázium 
jubileumi ünnepségének megrendezéséhez nyújtott önkormányzati támogatással 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 3. pontja 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 4. pontja 
Pusztaszabolcs gyermekorvosi körzetének ellátása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 5. pontja 

Rászorulók segítése a téli időszakban 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 6. pontja 
Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalási rendről 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 7. pontja 

A Pusztaszabolcs Városi Óvoda előirányzat módosítási kérelme 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 8. pontja 
Tájékoztató az önkormányzat állami támogatását megalapozó 2013. októberi felmérés 
eredményéről 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 9. pontja 

Utca kialakításával kapcsolatos kérelem 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

http://www.pusztaszabolcs.hu
mailto:polghivatal@pusztaszabolcs.hu
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Napirend 10. pontja 

Település területén lévő utak teherforgalmának szabályozása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 11. pontja 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 12. pontja 

I. és III. számú háziorvosi körzetek feladatellátási szerződésének módosítása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 13. pontja 
Tájékoztató a Védőnői Szolgálat helyszíni ellenőrzéséről 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 14. pontja 

Működési hozzájárulás igénylése a tanulók lakóhelye szerinti önkormányzattól 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 15. pontja 
Iskolai felvételi körzethatárok véleményezése 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 16. pontja 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat szántó művelési ágú földterületeinek 2014. évi 
hasznosítása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 17. pontja 

Lakásbérleti kérelem 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 18. pontja 
Tájékoztató az Egészségügyi Centrum tervezési munkáiról 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 19. pontja 

MÁV tulajdonú vízi közművek átvétele III-IV. 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 20. pontja 
Műfüves pálya építésére pályázati lehetőség 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 21. pontja 

Polgármester szabadsága 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 22. pontja 
Kerékpáros megállóhelyek építéshez pályázati lehetőség 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 23. pontja 

Javaslat szennyvíztelep bővítéséhez, korszerűsítéséhez készített pályázati dokumentáció és 
elvi vízjogi engedélyezési terv elfogadására 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 24. pontja 

Javaslat útpadka javítására 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 25. pontja 
Javaslat a védőnői körzetek megállapítására 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 26. pontja 

Tájékoztató az „Energiahatékony iskolák fejlesztése” című pályázati konstrukcióról 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Tájékoztató a két ülés közti eseményekről 

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

646/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy település 
központjában elhelyezett gőzmozdony felújításában és legutóbbi felújításában részt vevő polgároknak az 
önkormányzat nevében fejezze ki köszönetét. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

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

647/2013. (X. 30.) 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 
Tájékoztató Pusztaszabolcs Város Önkormányzat gazdálkodásának 2013. háromnegyed 
éves helyzetéről 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

648/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat gazdálkodásának 2013. 
háromnegyed éves alakulásáról szóló tájékoztatót 
 498.233 ezer forint bevétellel 
 462.346 ezer forint kiadással 
 35.887 ezer forint többlettel 
elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
              

Napirend 2. pontja 
„A Nyelvi Kultúra Fejlesztéséért Alapítvány” elszámolása a Szabolcs Vezér Gimnázium 
jubileumi ünnepségének megrendezéséhez nyújtott önkormányzati támogatással 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

649/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat társadalmi szervezetek és 
alapítványok támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdés alapján 
elfogadja A Nyelvi Kultúra Fejlesztéséért Alapítvány elszámolását a Szabolcs Vezér Gimnázium 
jubileumi ünnepségének megrendezéséhez nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásáról. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester  
Határidő: azonnal 
              

Napirend 3. pontja 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
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650/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
készült beszámolót elfogadja. 

A Képviselő-testület az alábbi határozatokat visszavonja: 
- 157/2010. (V. 27.), 280/2011. (IX. 29.), 299/2011. (IX. 29.), 20/2012. (I. 26.), 384/2012. (XI. 29.), 

29/2013. (I. 31.) Kt. számú határozatok. 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az alábbi 2011. évi határozat végrehajtása folyamatban van: 
- 384/2011. (XII. 22.) Kt. számú határozat. 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az alábbi 2012. évi határozatok végrehajtása folyamatban 
van: 
- 53/2012. (II. 23.), 115/2012. (II. 23.), 167/2012. (IV. 26.), 181/2012. (IV. 26.), 214/2012. (V. 31.), 

215/2012. (V. 31.), 216/2012. (V. 31.), 247/2012. (VI. 20.), 277/2012. (VI. 28.), 298/2012. (VIII. 30.), 
Kt. számú határozatok. 

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az alábbi 2013. évi határozatok végrehajtása folyamatban 
van: 
- 3/2013. (I. 9.), 43/2013. (II. 25.), 44/2013. (II. 25.), 116/2013. (II. 28.) 136/2013. (III. 28.), 

156/2013. (III. 28.), 158/2013. (III. 28.), 159/2013. (III. 28.), 188/2013. (IV. 25.), 211/2013. (IV. 25.), 
266/2013. (V. 9.), 287/2013. (V. 30.), 306/2013. (V. 30.), 309/2013. (V. 30.), 320/2013. (V. 30.), 
381/2013. (VI. 13.), 406/2013. (VI. 27.), 415/2013. (VI. 27.), 416/2013. (VI. 27.) Kt. számú 
határozatok. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 4. pontja 
Pusztaszabolcs gyermekorvosi körzetének ellátása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

651/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a gyermekorvosi rendelés az 
Anya- és Csecsemővédelmi Tanácsadóban (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 39.) történjen 2014. január 1-
jétől az új gyermekorvosi rendelő elkészültéig. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

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

652/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dr. Valkó Gyermekorvosi Betéti Társasággal 
(1182 Budapest, Kondor Béla sétány 13/b.) Pusztaszabolcs gyermekorvosi körzetének helyettesítésére 
2014. január 1-jétől legkésőbb 2014 március 31-ig, vagy a körzet önálló működési engedélyének 
megszerzéséig az előterjesztés melléklete szerint szerződést köt. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés szükség szerinti módosítására 
dr. Valkó Péterrel egyeztetve. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

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

653/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dr. Valkó Gyermekorvosi Betéti Társasággal 
(1182 Budapest, Kondor Béla sétány 13/b.) Pusztaszabolcs gyermekorvosi körzetének ellátására az 
előterjesztés melléklete szerint előszerződést köt az alábbi módosítással: 
- A szerződés-tervezet III. 2. pont utolsó mondata az alábbira változik: 
„Megbízott tájékoztatja a megbízót az asszisztens Munka Törvénykönyvének megfelelő 
továbbfoglalkoztatásáról a közalkalmazotti szerződés lejárta előtt 30 nappal.” 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés szükség szerinti módosítására 
dr. Valkó Péterrel egyeztetve. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előszerződés aláírására. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előszerződés alapján a végleges feladatellátási 
szerződés aláírására. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

654/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint módosítja: 
Napirendek előtt: 
- Tájékoztató a két ülés közti eseményekről 
- Kérdések, interpellációk 

Napirend 1. pontja 
Tájékoztató Pusztaszabolcs Város Önkormányzat gazdálkodásának 2013. háromnegyed éves 
helyzetéről 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 2. pontja 

„A Nyelvi Kultúra Fejlesztéséért Alapítvány” elszámolása a Szabolcs Vezér Gimnázium 
jubileumi ünnepségének megrendezéséhez nyújtott önkormányzati támogatással 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 3. pontja 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 4. pontja 
Pusztaszabolcs gyermekorvosi körzetének ellátása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 5. pontja 

A Pusztaszabolcs Városi Óvoda előirányzat módosítási kérelme 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 6. pontja 
Tájékoztató az önkormányzat állami támogatását megalapozó 2013. októberi felmérés 
eredményéről 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 7. pontja 

Utca kialakításával kapcsolatos kérelem 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 8. pontja 
Település területén lévő utak teherforgalmának szabályozása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 9. pontja 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 10. pontja 
Rászorulók segítése a téli időszakban 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 11. pontja 

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalási rendről 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

Napirend 12. pontja 
I. és III. számú háziorvosi körzetek feladatellátási szerződésének módosítása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 13. pontja 

Tájékoztató a Védőnői Szolgálat helyszíni ellenőrzéséről 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 14. pontja 
Működési hozzájárulás igénylése a tanulók lakóhelye szerinti önkormányzattól 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 15. pontja 
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Iskolai felvételi körzethatárok véleményezése 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 16. pontja 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat szántó művelési ágú földterületeinek 2014. évi 
hasznosítása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 17. pontja 

Lakásbérleti kérelem 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 18. pontja 
Tájékoztató az Egészségügyi Centrum tervezési munkáiról 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 19. pontja 

MÁV tulajdonú vízi közművek átvétele III-IV. 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 20. pontja 
Műfüves pálya építésére pályázati lehetőség 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 21. pontja 

Polgármester szabadsága 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 22. pontja 
Kerékpáros megállóhelyek építéshez pályázati lehetőség 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 23. pontja 

Javaslat szennyvíztelep bővítéséhez, korszerűsítéséhez készített pályázati dokumentáció és elvi 
vízjogi engedélyezési terv elfogadására 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 24. pontja 

Javaslat útpadka javítására 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 25. pontja 
Javaslat a védőnői körzetek megállapítására 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 26. pontja 

Tájékoztató az „Energiahatékony iskolák fejlesztése” című pályázati konstrukcióról 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 5. pontja 
A Pusztaszabolcs Városi Óvoda előirányzat módosítási kérelme 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

655/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcs Városi Óvoda (2490 
Pusztaszabolcs, Deák F. u. 21/1.) előirányzat módosítási kérelmét megismerte és úgy dönt, hogy a 
Pusztaszabolcs Városi Óvoda költségvetésében a dologi kiadás előirányzatát 475 ezer forinttal megemeli 
úgy, hogy az intézmény felújítási kiadásaiban a „Zsiráf Óvoda tornaszoba kialakítása” felújítási 
előirányzatot lecsökkenti 475 ezer forinttal és 1.025 ezer forintban határozza meg. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az önkormányzat 2013. évi költségvetése módosításának 
beterjesztésére. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 6. pontja 
Tájékoztató az önkormányzat állami támogatását megalapozó 2013. októberi felmérés 
eredményéről 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

656/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat kieső állami 
támogatásának összegével azonos összeget az önkormányzat fejlesztési céltartalék „Manóvár Óvoda 
épületének melegvíz szolgáltatásnak napkollektoros megoldással történő biztosítása” pályázati önrészre 
és a „Zsiráf Óvoda épületének melegvíz szolgáltatásnak napkollektoros megoldással történő biztosítása” 
pályázati önrészre biztosított céltartalékokból csoportosítja át. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

657/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az önkormányzat állami 
támogatását megalapozó 2013. októberi felmérés eredményéről szóló tájékoztatót és úgy dönt, hogy a 
kieső állami támogatás összegével azonos összegben az önkormányzat fejlesztési céltartalék „Manóvár 
Óvoda épületének melegvíz szolgáltatásnak napkollektoros megoldással történő biztosítása” pályázati 
önrészre és a „Zsiráf Óvoda épületének melegvíz szolgáltatásnak napkollektoros megoldással történő 
biztosítása” pályázati önrészre biztosított céltartalék előirányzatokat lecsökkenti összesen 2.438 ezer Ft-
tal. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelete 
módosításának beterjesztésére. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester  
Határidő: azonnal 
              

Napirend 7. pontja 
Utca kialakításával kapcsolatos kérelem 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

658/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Fekete Zoltán tervező (8000 
Székesfehérvár, Cserepes köz 3. VIII/51.) által adott ajánlatot és pénzügyi lehetőségei függvényében a 
2014. évben a költségvetésbe betervezi az úttervezés költségeit, melynek bekerülési összege az árajánlat 
szerint 400.000,- Ft + Áfa. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 8. pontja 
Település területén lévő utak teherforgalmának szabályozása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

659/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat jelenlegi és 
várható pénzügyi helyzetének figyelembevétele miatt nem foglalkozik a település területén lévő utak 
teherforgalmának szabályozásával. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 9. pontja 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

A Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

660/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy foglalkozzon a 
mezőőri szolgálat kialakításának lehetőségéről és feltételeiről, majd utólag tájékoztassa a testületet ezek 
alakulásáról. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

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

661/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2014. évre beterjesztett 
költségvetési koncepció 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 
1. A koncepció 8. pontja kiegészül az alábbi új fejlesztésekkel: 
- MÁV Iskola mellett őstermelői piac kialakítása, 
- MÁV Iskola külső homlokzatának felújítása, 
- ideiglenes áramvételi lehetőség kialakítása a játszótéren, 
- közvilágítás bővítése. 
2. A 8. pontnál az új fejlesztések közül törlésre kerül a forgalomszabályozási terv elkészíttetése. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

662/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2014. évre beterjesztett 
költségvetési koncepció 3. pontjának második mondata az alábbiak szerint módosul: 
- „A költségvetésben jelentkező többletbevételből meg kell teremteni a pályázati önrészeket, valamint 

figyelemmel kell lenni a likviditás fenntartására.” 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

663/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat 
2014. évre beterjesztett költségvetési koncepcióját. A költségvetési tervező munka és a rendelet-tervezet 
előkészítése során az alábbi alapelvek érvényesítését tartja szükségesnek: 

1. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése. A 
tervezés során feltárt bevételi többleteket, illetve kiadási megtakarításokat a hiány csökkentésére kell 
fordítani. 

2. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását biztosítani 
kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az 
önkormányzat saját bevételéből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a 
kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti. 

3. A pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, és kihasználása. A költségvetésben jelentkező 
többletbevételből meg kell teremteni a pályázati önrészeket, valamint figyelemmel kell lenni a 
likviditás fenntartására. 

4. A 2014. évi személyi juttatások tervezése során a 2014. évi költségvetési törvény által meghatározott 
közalkalmazotti illetménytáblát, közalkalmazotti pótlékalapot és a köztisztviselői illetményalapot kell 
figyelembe venni. A cafetéria juttatás éves alapja köztisztviselők esetében 200.000,- Ft/fő, a 
közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó alkalmazottak esetében 
131.000,- Ft/fő. 
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5. A 2014. évi dologi kiadások tervezése során a 2013. évi eredeti előirányzat összegét kell alapul venni.  

Megszűnő előirányzat esetén a 2013. évi költségvetés eredeti előirányzatát nem lehet figyelembe 
venni. Új feladat esetén a 2013. évi költségvetésben biztosított eredeti előirányzat szintre hozásával 
kell tervezni.  

6. A Képviselő-testület a civil szervezetek éves működését 2014-ben 4,6 millió forinttal kívánja 
támogatni. 

7. A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében általános tartalékot kell képezni. 
Ennek mértéke a működési költségvetés összegének 0,5 %-a. 

8. A Képviselő-testület a következő új fejlesztések tervezését tartja szükségesnek és lehetségesnek, 
melyeket a lehetőségek függvényében kell a költségvetési rendelet-tervezetbe beépíteni: 
- Út és járdaépítés, út terveztetés, 
- Egészségügyi központ kialakítása, 
- Az óvodák meleg víz ellátásának kiépítése, amennyiben a pályázat sikeres lesz. 
- A térfigyelő kamera rendszer bővítése, amennyiben a pályázat sikeres lesz. 
- Zsiráf Óvoda telephely ablakainak felújítása, 
- Általános iskola kazánjának cseréje, 
- A Művelődési Házba légkondicionáló berendezés beszereltetése, 
- A fűnyíró traktor felújítása, 
- MÁV Iskola mellett őstermelői piac kialakítása, 
- MÁV Iskola külső homlokzatának felújítása, 
- ideiglenes áramvételi lehetőség kialakítása a játszótéren, 
- közvilágítás bővítése. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: 2014. évi költségvetés tervezése 
              

Napirend 10. pontja 
Rászorulók segítése a téli időszakban 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

664/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Adorjánné Bozsódi Irén, a Pusztaszabolcsi 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény vezetőjének levelét megismerte a rászorulók téli segítésére 
vonatkozóan. A Képviselő-testület a téli időszakra a rászoruló, hajléktalan emberek éjszakai melegedését 
biztosítja az intézmény Magyar utca 6. szám alatti telephelyén. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a személyi és tárgyi feltételek biztosítására és a 
nyitvatartási időszakra vonatkozóan folytasson egyeztetéseket. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester és Adorjánné Bozsódi Irén intézményvezető 
Határidő: folyamatos 
              

Napirend 11. pontja 
Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalási rendről 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

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

665/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 2014. évi 
költségvetésébe a Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 
42.) részére betervezi egy fő részmunkaidős (4 órás) adminisztrátor munkabérét úgy, hogy az a 
költségvetés elfogadásától él. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: 2014. évi költségvetés tervezése 

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
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666/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal (2490 
Pusztaszabolcs, Velencei út 2.), mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a 
Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 42.), mint 
önállóan működő költségvetési szerv közötti, a munkamegosztás és a felelősség vállalás rendjéről szóló 
megállapodást – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 10. § (4) bekezdése alapján – az alábbi módosításokkal az előterjesztés szerint jóváhagyja: 
- Megállapodás 4. fejezet 2 bekezdése az alábbira változik: „A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti 

Intézmény előirányzat módosítási igényét a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal felé negyedévente, a 
negyedévet követő hónap 5. napjáig jelzi.” 

- Megállapodás 6. 1. pontjában a „polgármester” szövegrész helyébe „intézményvezető” szövegrész kerül. 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az intézményre háruló bér- és munkaügyi feladatok zavartalan 
ellátása érdekében a Polgármesteri Hivatal munkaügyi előadója nyújtson segítséget ezen feladatok 
ellátásában, a 2014. évi költségvetés elfogadásáig. 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
    Adorjánné Bozsódi Irén intézményvezető 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 12. pontja 
I. és III. számú háziorvosi körzetek feladatellátási szerződésének módosítása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
667/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Cili Szolgáltató Betéti Társasággal (2051 
Biatorbágy, Lomb u. 7.) 2005. november 7-én Pusztaszabolcs II. számú felnőtt háziorvosi körzet 
ellátására kötött, többször módosított feladatellátási szerződést az előterjesztés melléklete szerint 
módosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításról szóló szerződést aláírja. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
668/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Primalife Medical Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társasággal (2481 Velence, Szabolcsi út 83. B. ép.) 2013. július 22-én Pusztaszabolcs III. 
számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására kötött feladatellátási szerződést az előterjesztés melléklete 
szerint módosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításról szóló szerződést aláírja. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 13. pontja 
Tájékoztató a Védőnői Szolgálat helyszíni ellenőrzéséről 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
669/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Fejér Megyei Kormányhivatal 
Dunaújvárosi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete FE-02R/044/01084-2/2013. számú „2490 
Pusztaszabolcs, Adonyi út 39. szám alatti védőnői tanácsadóban feltárt hiányosságok megszüntetése” 
tárgyú végzését. 
A Képviselő-testület tudomásul veszi az ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetésére tett 
intézkedéseket. 
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a védőnők eddigi munkájáért. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 14. pontja 

Működési hozzájárulás igénylése a tanulók lakóhelye szerinti önkormányzattól 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

670/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte Cserna Gábor Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Polgármesterének a pusztaszabolcsi állandó lakóhellyel rendelkező tanulók utáni működési 
hozzájárulást kérő levelét és úgy dönt, hogy az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzete alapján a kért 
hozzájárulást nem adja meg. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa Cserna Gábort, Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Polgármesterét. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester  
Határidő: azonnal 
              

Napirend 15. pontja 
Iskolai felvételi körzethatárok véleményezése 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

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

671/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 50. § (8) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működtetéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése alapján az 
alábbi véleményt adja az iskolai körzethatárok megállapításához: 
1. 23 fő halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolába járó tanuló él Pusztaszabolcson. 
2. Pusztaszabolcs egy általános iskola található (Pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola 2490 

Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14.), mely iskolába 23 halmozottan hátrányos helyzetű gyermek tanul. 
3. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a városban felvételt biztosító iskola 

körzetével, a körzet módosítását nem kéri. 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 16. pontja 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat szántó művelési ágú földterületeinek 2014. évi 
hasznosítása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

672/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évre az önkormányzat szántó művelési 
ágú földterületeinek bérleti díját 3,7 Ft/m² összegben állapítja meg. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előterjesztés szerinti bérleti szerződések megkötésére. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a temető és a Hársfa utca közötti parcellák cseréjéről 
kezdjen tárgyalásokat a szomszédos földtulajdonosokkal. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 17. pontja 
Lakásbérleti kérelem 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
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673/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja 640/2013. (X. 7.) Kt. számú 
határozatát és az önkormányzati tulajdonban lévő 2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 16. szám alatti 
lakást a hozzá tartozó földterülettel együtt Máté Bálint részére 2013. október 8-tól 3 hónap határozott 
időtartamra bérbe adja. A bérleti díj összege a 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelet alapján bruttó 
12.517,- Ft, a közüzemi díjak összege pedig bruttó 31.750,- Ft, amely együttesen 
44.267,- Ft. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés szerinti bérleti szerződés aláírására. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 18. pontja 
Tájékoztató az Egészségügyi Centrum tervezési munkáiról 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

674/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi centrum (2490 Pusztaszabolcs, 
Szabolcs liget 50.) módosított tervrajzait megismerte és a végrehajtott, illetve javasolt változtatásokkal 
egyetért. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a tájékoztatót elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tűzvédelmi szakhatósággal történt egyeztetést 
követően – az ügy kiemelt jelentőségére tekintettel – ismételten tájékoztassa a Képviselő-testületet a 
tervezési munkák előrehaladásáról. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 19. pontja 
MÁV tulajdonú vízi közművek átvétele III-IV. 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

675/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a MÁV tulajdonú vízi közművek átvételével 
kapcsolatos polgármesteri tárgyalás 2013. októberi állapotát megismerte. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a MNV Zrt-vel, a MÁV Zrt-vel és a DRV Zrt-
vel folytassa a tárgyalásokat az ingatlan és a közművek átvétele és működtetése ügyében és terjessze a 
Képviselő-testület elé az ezzel kapcsolatos szerződés-tervezeteket. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

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

676/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 259/2004. (VI. 29.) Kt. 
számú határozatát, mert korábban a jelenleg már nem hatályos jogszabályok alapján került megállapításra 
az önkormányzati vízi közművekre felmerült csatlakozási igény esetén a nem lakossági felhasználó által 
fizetendő víziközmű-fejlesztés hozzájárulás összegét. A Képviselő-testület a jövőben a víziközmű-
fejlesztési hozzájárulás mértékét a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet 90. § (3) bekezdése alapján az 
igényelt víziközmű-szolgáltatáshoz szükséges fejlesztés költségeinek arányos részében határozza meg. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              



 22 

Napirend 20. pontja 
Műfüves pálya építésére pályázati lehetőség 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

677/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót tudomásul veszi és úgy dönt, hogy 
a sportpálya tulajdonjogának rendezése után visszatér a műfüves pálya építésének lehetőségére. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 21. pontja 
Polgármester szabadsága 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

678/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Csányi Kálmán polgármester részére 
2013. november 18-ra 1 nap szabadságot engedélyez. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 22. pontja 
Kerékpáros megállóhelyek építéshez pályázati lehetőség 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

679/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 11/2013. (III. 5.) VM rendelet az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához 
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló rendelet alapján támogatási kérelmet nyújt be 
pályázat formájában. A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület koordinálásában térségek 
közötti együttműködésben megvalósuló „Kerékpáros megállóhelyek„ című projekt keretében, mint 
együttműködő partner (ügyfél) önálló részkérelemben: kerékpártárolók, eszközök és rendezvény 
megvalósítására pályázik. A projekt teljes tervezett költsége: 5.080.000,- Ft, melyből a projekt 
megvalósításához igényelt támogatás: 4.000.000.-Ft. A projekt megvalósításhoz szükséges önrész 
összege: 1.080.000,- Ft.  
A projekt megvalósítási helyszínek: Városi Temető (2490 Pusztaszabolcs, 0192 hrsz.), Játszótér és 
pihenőpark (2490 Pusztaszabolcs, 1163 hrsz.); MÁV Iskola (2490 Pusztaszabolcs, 702/27 hrsz.). 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 23. pontja 
Javaslat szennyvíztelep bővítéséhez, korszerűsítéséhez készített pályázati dokumentáció és 
elvi vízjogi engedélyezési terv elfogadására 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

680/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Hidro Consulting Kft. által a 
városi szennyvíztelep hosszú távú fejlesztésére készített megvalósíthatósági tanulmányt, költség-haszon 
elemzést, valamint az elvi vízjogi engedélyezési tervet és úgy dönt, hogy azokat elfogadja. 
A Képviselő-testület az eddig elkészült dokumentációk alapján javasolja a pályázat előkészítési 
munkáinak folytatását. 
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatot a tervező Hidro Consulting Kft., a 
projektmenedzsmentet ellátó MPI Kft., valamint az üzemeltető DRV Zrt. részére juttassa el. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 24. pontja 
Javaslat útpadka javítására 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

A Képviselő-testület 6 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

681/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megrendeli a Schrick Trans Kft-
től (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 40/1.) Pusztaszabolcson 664 fm. padka javítását, 0/20-as zúzalékkal, 
8-10 cm vastagságban, tömörítéssel. A kivitelezési munkák bekerülési összege 338.042,- Ft + Áfa azaz 
429.313,- Ft összeg. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Schrick Trans Kft-vel történő vállalkozási szerződés 
aláírására. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 25. pontja 
Javaslat a védőnői körzetek megállapítására 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

682/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a védőnői körzeteket úgy állapítja meg, hogy a 
háziorvosi körzetekről szóló 9/2002. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-ában meghatározott felnőtt 
háziorvosi körzethatárokkal megegyeznek a védőnői körzethatárok. 

A Képviselő-testület az iskola-egészségügyi ellátási körzeteket az alábbiak szerint állapítja meg: 

Védőnői körzet  Intézmény megnevezése és címe 

I. számú védőnői körzet 

Pusztaszabolcs Városi Óvoda  
Zsiráf Óvoda Telephely: 
(2490 Pusztaszabolcs, Deák Ferenc utca 21/1.) 
Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és 
Kollégium 
(2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király utca 16.) 
Pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola 
(2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király utca 14.)  
1/2 részben II. számú védőnői körzet Pusztaszabolcs Városi Óvoda 
Manóvár Óvoda Telephely 
(2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 67.) 

III. számú védőnői körzet 
Pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola 
(2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király utca 14.) 
1/2 részben 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
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Napirend 26. pontja 
Tájékoztató az „Energiahatékony iskolák fejlesztése” című pályázati konstrukcióról 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

683/2013. (X. 30.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-
2014-es időszakában Energiahatékonysági program keretében megjelenő HU02-2013 jelű 
„Energiahatékony iskolák fejlesztése” című pályázati konstrukcióról szóló polgármesteri tájékoztatót 
elfogadja és úgy dönt, hogy a Pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola (2490 Pusztaszabolcs, 
Mátyás király u. 14.) energiakorszerűsítésének beruházási költségeire a FreewayNet Magyarország Kft. 
(1188 Budapest, Napló u. 90/a.) által összeállított árajánlat (39,5 millió forint), illetve a pályázható 
minimális összeg (93,5 millió forint) közötti jelentős különbség, illetve a konstrukcióban felújítható 
intézmények szűk köre miatt a pályázaton nem kíván részt venni. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy pályázati kiírások figyeltetésével továbbra is keresse a 
lehetőséget a települési intézmények energiahatékony működtetésének megoldására. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
A Képviselő-testület a 684-738/2013. (X. 30.) Kt. számú határozatokat zárt ülésen hozta. 


