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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott 
határozatainak tartalma 

 
 
 

Határozat száma Határozat tartalma 
557/2013. (IX. 11.) Kt. számú határozat Felkérés jegyzőkönyv hitelesítésére 
558/2013. (IX. 11.) Kt. számú határozat Napirend meghatározása 
559/2013. (IX. 11.) Kt. számú határozat Szociális alapellátási és gyermekjóléti szolgáltatás ellátására 

vonatkozó megállapodások megszüntetése 
560/2013. (IX. 11.) Kt. számú határozat Alapítványi rendezvény önkormányzati támogatása 
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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. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

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

557/2013. (IX. 11.) 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: 

558/2013. (IX. 11.) Kt. számú határozat 

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

Napirend 1. pontja:  
Szociális alapellátási és gyermekjóléti szolgáltatási ellátásra vonatkozó megállapodás 
megszüntetése 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 2. pontja:  

A Nyelvi Kultúra Fejlesztéséért Alapítvány pályázata a Szabolcs Vezér Gimnázium jubileumi 
ünnepségének megszervezésére 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 1. pontja:  
Szociális alapellátási és gyermekjóléti szolgáltatási ellátásra vonatkozó megállapodás 
megszüntetése 

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

559/2013. (IX. 11.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szociális alapellátási és 
gyermekjóléti szolgáltatás ellátására vonatkozó Megállapodások megszüntetéséről szóló javaslatot. A 
2009. január 1-i hatállyal létrejött Megállapodás 2013. szeptember 30. nappal közös megegyezéssel 
történő megszüntetés vonatkozásában elfogadja a Megállapodást az „étkeztetés, házi segítségnyújtás, 
családsegítés, idősek nappali ellátása, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális szolgáltatásokhoz 
való hozzáférés, gyermekjóléti szolgáltatás ellátására létrejött Megállapodás megszüntetéséről” az 
előterjesztés melléklete szerint. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 
elnökét a határozat megküldésével értesítse. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 2. pontja:  

A Nyelvi Kultúra Fejlesztéséért Alapítvány pályázata a Szabolcs Vezér Gimnázium jubileumi 
ünnepségének megszervezésére 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

560/2013. (IX. 11.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete A Nyelvi Kultúra Fejlesztéséért Alapítványt „a 
Szabolcs Vezér Gimnázium 50 éves jubileumi évfordulójának szervezése, emléktábla avatása” 
megrendezésének támogatása címen az önkormányzat a társadalmi szervezetek és alapítványok 
támogatásáról szóló 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése értelmében 150.000,- 
Ft-tal az általános tartalék terhére támogatja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet 
módosításának beterjesztésére. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási 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. szeptember 26-án megtartott nyílt ülésén hozott 
határozatainak tartalma 

 
 

Határozat száma Határozat tartalma 
561/2013. (IX. 26.) Kt. számú határozat Felkérés jegyzőkönyv hitelesítésére 
562/2013. (IX. 26.) Kt. számú határozat Napirend meghatározása 
563/2013. (IX. 26.) Kt. számú határozat Két ülés közti időszak eseményeiről szóló polgármesteri 

tájékoztató tudomásulvétele 
564/2013. (IX. 26.) Kt. számú határozat Javaslat megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon 

elemzéshez 
565/2013. (IX. 26.) Kt. számú határozat Döntés engedélyezési dokumentáció továbbtervezéséről 
566/2013. (IX. 26.) Kt. számú határozat Szennyvízátemelő szivattyú javítási munkái 
567/2013. (IX. 26.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcsi Városi Óvoda beszámolójának elfogadása 
568/2013. (IX. 26.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcsi Városi Óvoda beszámolójának elfogadása 
569/2013. (IX. 26.) Kt. számú határozat Intézkedés bérfejlesztés megvalósítására 
570/2013. (IX. 26.) Kt. számú határozat Általános iskolai tanteremmel kapcsolatos kifogás 
571/2013. (IX. 26.) Kt. számú határozat Delegálás intézményi tanácsokba 
572/2013. (IX. 26.) Kt. számú határozat Pályafelügyelői megbízási szerződés módosítása 
573/2013. (IX. 26.) Kt. számú határozat Speciális étkeztetés biztosítása 
574/2013. (IX. 26.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
575/2013. (IX. 26.) Kt. számú határozat Szerződéskötés gyermekorvosi körzet ellátására 
576/2013. (IX. 26.) Kt. számú határozat Szabolcsi Nyári Fesztiválról szóló beszámoló elfogadása 
577/2013. (IX. 26.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcsi Sport Club bérleti kérelme 
578/2013. (IX. 26.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcsi Sport Club támogatási kérelme 
579/2013. (IX. 26.) Kt. számú határozat Lakossági panasz kommunális adó fizetése miatt 
580/2013. (IX. 26.) Kt. számú határozat Használati megállapodás módosítása 
581/2013. (IX. 26.) Kt. számú határozat Megállapodás kötése MÁV Iskola helyiségének használatára 
582/2013. (IX. 26.) Kt. számú határozat Háziorvosi feladatellátási szerződés módosítása 
583/2013. (IX. 26.) Kt. számú határozat Közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása 
584/2013. (IX. 26.) Kt. számú határozat Fotódokumentáció készítése hulladék elhelyezéséről 
585/2013. (IX. 26.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
586/2013. (IX. 26.) Kt. számú határozat Iváncsai tanuszoda működtetése 
587/2013. (IX. 26.) Kt. számú határozat Adonyi Kistérségi Szociális Központ működési költsége 
588/2013. (IX. 26.) Kt. számú határozat Csatlakozás városmarketing versenyhez 
589/2013. (IX. 26.) Kt. számú határozat Lengyel testvér települési kapcsolat létrehozása 
590/2013. (IX. 26.) Kt. számú határozat Rendőrségi támogatás utólagos jóváhagyása 
591/2013. (IX. 26.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
592/2013. (IX. 26.) Kt. számú határozat Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz 

csatlakozás 
593/2013. (IX. 26.) Kt. számú határozat Csatornacsonk kedvezményes kialakítása 
594/2013. (IX. 26.) Kt. számú határozat Tájékoztató megjelentetése a Szabolcs Híradóban 
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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. szeptember 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

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

561/2013. (IX. 26.) 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 9 igen, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

562/2013. (IX. 26.) 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 
Javaslat a szennyvíztelep bővítéséhez, korszerűsítéséhez készített megvalósíthatósági tanulmány 
és költség-haszon elemzés elfogadására 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 2. pontja 

Szennyvízátemelő szivattyú javítási munkái 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 3. pontja 
Beszámoló a Pusztaszabolcs Városi Óvoda 2012/2013. nevelési évben végzett nevelő munkájáról 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 4. pontja 

Tájékoztató a Pusztaszabolcs Városi Óvoda 2013/2014. nevelési év indításáról 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 5. pontja 
Tájékoztatás a pedagógus béremelésről 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 6. pontja 

Az általános iskola tantermével kapcsolatos kifogás 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 7. pontja 
Tájékoztató intézményi tanácsok megalakulásáról 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 8. pontja 

Megbízási szerződés módosítása a műfüves futsal pálya pályafelügyelői feladatának elvégzésére 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 9. pontja 
A speciális étkezést igénylő gyermekek intézményi étkeztetése 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 10. pontja 

Tájékoztató a megüresedett gyermek-háziorvosi körzet 2014. január 1-től történő ellátásáról 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
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Napirend 11. pontja 

Beszámoló a 2013. évi Szabolcsi Nyári Fesztiválról 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 12. pontja 
Pusztaszabolcsi Sport Club bérleti kérelme és támogatási kérelme 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 13. pontja 

Lakossági panasz kommunális adó fizetés miatt 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 14. pontja 
Javaslat használati megállapodás módosítására 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 15. pontja 

A MÁV Iskola helyiségének használatára vonatkozó kérelem 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 16. pontja 
I. számú háziorvosi körzet feladatellátási szerződésének módosítása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 17. pontja 

Köztemető üzemeltetési pályázat kiírása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 18. pontja 
A szociális ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 19. pontja 

Tájékoztató a kistérségi társulással kapcsolatos problémákról 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 20. pontja 
Az Adonyi Kistérségi Szociális Központ 2013. július-szeptember havi működési hozzájárulása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 21. pontja 

III. Országos Városmarketing Verseny 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 22. pontja 
Lengyelországi testvér települési kapcsolat létrehozása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 23. pontja 

Rendőrségi támogatás utólagos jóváhagyása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 24. pontja 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2014. 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 25. pontja 

Javaslat csatornacsonk kedvezményes kialakítására 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 26. pontja 
Tájékoztatás kommunális adó bevezetésének megszavazásáról 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Tájékoztató a két ülés közti eseményekről 

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

563/2013. (IX. 26.) 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 
              



 7 
Napirend 1. pontja 

Javaslat a szennyvíztelep bővítéséhez, korszerűsítéséhez készített megvalósíthatósági 
tanulmány és költség-haszon elemzés elfogadására 

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

564/2013. (IX. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Hidro Consulting Kft. által 
készített városi szennyvíztelep hosszú távú fejlesztésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány és 
költség-haszon elemzés tervezetét. A Képviselő-testület előzetesen úgy dönt, hogy a terveknek 
megfelelően a szennyvízhálózat átépítése úgy kerüljön tervezésre, hogy szerepeljen benne a MÁV 
szennyvízhálózat összekötésének lehetősége a városi szennyvízhálózattal. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

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

565/2013. (IX. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a HIDRO CONSULTING Kft. által, 
a városi szennyvíztelep hosszú távú fejlesztésére készített megvalósíthatósági tanulmányt és költség-
haszon elemzést. A Képviselő-testület előzetesen úgy dönt, hogy a javasolt változatok közül az 
engedélyezési dokumentációban a „C” jelű alternatíva továbbtervezését támogatja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatot a projektmenedzsmentet ellátó MPI 
Kft. részére juttassa el. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 2. pontja 
Szennyvízátemelő szivattyú javítási munkái 

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

566/2013. (IX. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szennyvíz szolgáltatás 
üzembiztonságának fenntartása érdekében az XI. jelű átemelő, 1. szivattyúállásában található 
GRUNDFOS SVO24 típusú, 159727 gyári számú szivattyú javítási 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 fenti munkálatokat - az 
előterjesztés mellékletét képező megrendelő aláírásával -, megrendelje DRV Zrt-től a rendelkezésre álló 
vízi közmű koncessziós díj terhére. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 3. pontja 
Beszámoló a Pusztaszabolcs Városi Óvoda 2012/2013. nevelési évben végzett nevelő 
munkájáról 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

567/2013. (IX. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat fenntartásában lévő 
Pusztaszabolcs Városi Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Deák F. u. 21/1.) 2012/2013. nevelési év 
értékeléséről szóló beszámolóját elfogadja. 
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az óvodapedagógusok egész évben végzett munkájáért. 
Felelős: Bartókné Piller Magdolna, a Pusztaszabolcs Városi Óvoda vezetője 
Határidő: azonnal 
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Napirend 4. pontja 

Tájékoztató a Pusztaszabolcs Városi Óvoda 2013/2014. nevelési év indításáról 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

568/2013. (IX. 26.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat fenntartásában lévő 
Pusztaszabolcs Városi Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Deák F. u. 21/1.) 2013/2014. nevelési évről szóló 
tájékoztatóját elfogadja. 
Felelős: Bartókné Piller Magdolna, a Pusztaszabolcs Városi Óvoda vezetője 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 5. pontja 
Tájékoztatás a pedagógus béremelésről 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

569/2013. (IX. 26.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény azon módosítását, mely szerint az óvodapedagógusok részére is 2013. szeptember 1-
jével bérfejlesztést kell végrehajtani. 
A Képviselő-testület a bérfejlesztés megvalósítása érdekében az alábbi intézkedést hozza: 
Az önkormányzat költségvetésében az „Önkormányzatok működési költségvetési támogatása” 
előirányzatot megemeli 5.525 ezer Ft-tal és a beruházási „Útépítés, terveztetés, járdaépítés és javítás” 
előirányzatot 673 ezer Ft-tal lecsökkenti az irányítószerv támogatás 6.198 ezer Ft-os növelése és ezzel 
egyidejűleg a Pusztaszabolcs Városi Óvoda személyi juttatás előirányzatának 4.880 ezer Ft-os és a 
munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának 1.318 ezer Ft-os növelése mellett. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelete 
módosításának terjesztésére. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 6. pontja 
Az általános iskola tantermével kapcsolatos kifogás 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
570/2013. (IX. 26.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Pusztaszabolcsi József Attila 
Általános Iskola (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14.) tantermével kapcsolatos szülői panaszt és azt 
nem tartja jogosnak, mert az ÁNTSZ vizsgálata szerint a tanterem működéséhez a feltételek biztosítottak 
és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 76. § (1) és (3) bekezdése alapján a 
működtetőnek a rekonstrukciós, fejlesztési költségek fedezése már nem kötelessége. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 7. pontja 
Tájékoztató intézményi tanácsok megalakulásáról 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

A Képviselő-testül 8 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
571/2013. (IX. 26.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 73. § (3) és (4) bekezdése szerint megalakuló intézményi tanácsokban 
(8 általános iskola, középiskola) az önkormányzatot a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 41. § (1) bekezdése, valamint 65. §-a alapján a polgármester képviseli. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 8. pontja 
Megbízási szerződés módosítása a műfüves futsal pálya pályafelügyelői feladatának 
elvégzésére 

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

572/2013. (IX. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a műfüves futsal pálya pályafelügyelői feladatok 
elvégzésére Szabó János 2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 61. szám alatti lakossal kötött megbízási 
szerződést módosítja 2013. szeptember 1-jétől. A megbízási díj összege havi 55.000,- Ft. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a melléklet szerinti megbízási szerződés aláírására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetésének 
módosítását terjessze be. 

Felelős: Csányi Kálmán 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 9. pontja 
A speciális étkezést igénylő gyermekek intézményi étkeztetése 

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

573/2013. (IX. 26.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete vállalkozási szerződést köt a Sat-bolt Kft-vel 
(2481 Velence, Kis utca 1.) a speciális étkezésben részesülő gyermekek intézményi 
gyermekétkeztetésének biztosítása céljából valamint a szociálisan rászorult személyek étkeztetésében és 
az időskorúak klubjában az étkezést igénybevevő ellátottak részére 2013. október 1-től - 2014. június 30-
ig terjedő időszakra. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
A többletköltségek biztosítására a Képviselő-testület 100-100 ezer forinttal megemeli az önkormányzat 
dologi kiadás (vásárolt élelmiszer) és az önkormányzati fenntartású Pusztaszabolcs Városi Óvoda dologi 
kiadás (vásárolt élelmiszer) előirányzatát az általános tartalék terhére.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a költségvetési rendeletmódosítás beterjesztésére. 

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

574/2013. (IX. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az étkezési díjak változatásáról szóló rendelet-
tervezet szövegét elfogadja az alábbi módosítással: 
- A rendelet-tervezet 2. §-a az alábbiak szerint módosul: 
„(15) A speciális étkezés igénybevételéhez szakorvosi, vagy gyermekorvosi, vagy háziorvosi igazolást 
kell leadni az ellátást biztosító intézményben.” 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
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Napirend 10. pontja 

Tájékoztató a megüresedett gyermek-háziorvosi körzet 2014. január 1-től történő 
ellátásáról 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

575/2013. (IX. 26.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a pusztaszabolcsi gyermek-
háziorvosi körzet ellátásával összefüggő lehetőségeket és úgy dönt, hogy a 287/2013. (V. 30.) Kt. számú 
határozatát visszavonja, mely a körzet ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról szól. 
Az önkormányzat 2014. január 1-től 2014. január 31-ig Dr. Valkó Péter gyermekorvossal előszerződést 
köt a gyermek-háziorvosi körzet helyettesítésére, majd 2014. február 1-től Dr. Valkó Péter 
gyermekorvossal megköti a gyermek-háziorvosi körzet ellátására a feladatellátási szerződést. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a két szerződés-tervezetet terjessze a képviselő-testület 
elé. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester  
Határidő: azonnal 
              

Napirend 11. pontja 
Beszámoló a 2013. évi Szabolcsi Nyári Fesztiválról 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

576/2013. (IX. 26.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2013. évi Szabolcsi Nyári 
Fesztiválról szóló beszámolót. 
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a programok szervezőinek és közreműködőinek. 
Felelős: Szajkó János képviselő, az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság elnöke 
  Kiss Kornélia közművelődés-szervező 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 12. pontja 
Pusztaszabolcsi Sport Club bérleti kérelme és támogatási kérelme 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
577/2013. (IX. 26.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete bérbe adja a Pusztaszabolcsi József Attila 
Általános Iskola (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14.) tornatermét a Pusztaszabolcsi Sport Clubnak 
(2490 Pusztaszabolcs, Dózsa Gy. út 15.) havi 20 órában (hétfői, szerdai, pénteki és szombati napokon) 
2013. november hó és 2014. március hó közötti időszakban a különböző korosztályú futball csapatok téli 
felkészítése céljából. A bérleti díj összege bruttó 5.500,- Ft/óra. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a melléklet szerinti bérleti szerződés aláírására. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester  
Határidő: azonnal  

A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
578/2013. (IX. 26.) 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 Club (2490 Pusztaszabolcs, Dózsa Gy. út 15.) részére a 77/2013. (II. 28.) Kt. számú 
határozatban megállapításra került az éves támogatási összeg. Ezen támogatási összeget 220.000,- Ft-tal 
megemeli és a 77/2013. (II. 28.) Kt. számú határozatot módosítja. A Képviselő-testület a 2014. évi 
támogatási összeg megállapításánál figyelembe veszi a TAO pályázat megvalósításához szükséges 
330.000,- Ft összeget.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az egyesülettel kösse meg. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester  
Határidő: azonnal 
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Napirend 13. pontja 
Lakossági panasz kommunális adó fizetés miatt 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

579/2013. (IX. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2490 Pusztaszabolcs, Sport utca 26. szám 
alatti társasház tulajdonosi közösség kommunális adóval összefüggő panaszát megismerte és az 
alábbiakról tájékoztatja Kelemenné Horváth Mária (2400 Dunaújváros, Kossuth Lajos utca 35. 4. 1.) 
közös képviselőt: 
Az Önkormányzat a társasház lakosait, mint a település közigazgatási területén lakó polgárokat a többi 
polgárral egyenlő jogúnak tartja. 
Egyedi kedvezmények benyújtására nincs lehetőség, csak a rendeletben meghatározott, mindenki által 
igénybe vehető kedvezménnyel lehet az adót csökkenteni. 
Az adóbevallás és az adó megfizetés elmaradása esetén a Polgármesteri Hivatal 200.000,- Ft-ig terjedő 
mulasztási bírságot szabhat ki, illetve késedelmi kamatot számít fel. 

Felelős: Csányi Kálmán 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 14. pontja 
Javaslat használati megállapodás módosítására 

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

580/2013. (IX. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Springball Sport Egyesület Pusztaszabolcsi 
Moonlight Latin Tánccsoporttal 2011. szeptember 12-én a MÁV Iskola egyik termének használatára 
vonatkozóan kötött megállapodást a tánccsoport átalakulása okán bekövetkezett változás miatt módosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a használati megállapodás módosításának aláírására 
az előterjesztés szerint. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 15. pontja 
A MÁV Iskola helyiségének használatára vonatkozó kérelem 

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

581/2013. (IX. 26.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Füsi Gyöngyi (2457 Iváncsa, Hunyadi u. 62.) 
kérelmére biztosítja az önkormányzati tulajdonú Pusztaszabolcs, Velencei út 1. szám alatti MÁV Iskola 
épület egyik termének használatát klasszikus balett és moderntánc edzésekre határozatlan időre, 
kedvezményesen 5.000,- Ft/hó összegért. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert – az előterjesztéshez csatolt – megállapodás-tervezet 
aláírására a helyiség használatára vonatkozóan. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 16. pontja 
I. számú háziorvosi körzet feladatellátási szerződésének módosítása 

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

582/2013. (IX. 26.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Juhász és Társa Szolgáltató Betéti Társasággal 
(2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 51.) 2003. december 23-án Pusztaszabolcs I. 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 
              

Napirend 17. pontja 
Köztemető üzemeltetési pályázat kiírása 

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

583/2013. (IX. 26.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a pusztaszabolcsi köztemető 
fenntartására és üzemeltetésére nem ír ki pályázatot. 
A Képviselő-testület a Styx Kegyelet Kft-vel (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 86.) a pusztaszabolcsi 
köztemető üzemeltetésére 2008. december 3-án kötött és 2013. december 31-én lejáró kegyeleti 
közszolgáltatási szerződést 2014. január 1-jétől kezdődően 5 év időtartamra meghosszabbítja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közszolgáltatási szerződés tervezetét terjessze a 
Képviselő-testület elé. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

584/2013. (IX. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Styx Kft-t (2490 Pusztaszabolcs, 
Velencei út 86.), hogy készítsen fotódokumentációt a lakossági hulladék konténerben vagy a temető más 
területére történt elhelyezéséről. 
A Képviselő-testület felkéri a Rendőrséget és a Pusztaszabolcsi Polgárőrséget, hogy gyakrabban 
ellenőrizzék a temető területét a rongálások és az illegális szemét elhelyezés elkerülése érdekében. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 18. pontja 
A szociális ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet módosítása 

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

585/2013. (IX. 26.) Kt. számú határozat 

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

Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
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Napirend 19. pontja 
Tájékoztató a kistérségi társulással kapcsolatos problémákról 

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

586/2013. (IX. 26.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az Adonyi Többcélú Kistérségi 
Társulásnak az iváncsai tanuszoda működtetéséhez kapcsolódó tartozás rendezésére, továbbá a 
vagyonkezelői jog KIK részére történő térítésmentes biztosítására és a kapcsolódó intézkedések 
meghozatalára vonatkozó határozati javaslatát az előterjesztés szerint. 
A Képviselő-testület egyetért az előterjesztés szerinti társulási tanácsi határozati javaslat tartalmával. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulási tanács ülésén az önkormányzat 
számára megfelelő döntéseket képviselje. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 20. pontja 
Az Adonyi Kistérségi Szociális Központ 2013. július-szeptember havi működési 
hozzájárulása 

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

587/2013. (IX. 26.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi az Adonyi Kistérségi Szociális 
Központ Pusztaszabolcsi telephelye 2013. július-szeptember havi működési hozzájárulásának mértékét. A 
szükséges 4.648 ezer Ft-ot az önkormányzat költségvetésében az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 
részére betervezett támogatás összegéből biztosítja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az összeg határidőre történő átutalásáról és 
folytasson egyeztető tárgyalásokat az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás elnökével, hogy a 
2013. szeptember hónapra járó állami támogatás összege Pusztaszabolcs Város Önkormányzat részére 
2014. április 30-ig átutalásra kerüljön. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester  
Határidő: azonnal 
              

Napirend 21. pontja 
III. Országos Városmarketing Verseny 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

588/2013. (IX. 26.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy csatlakozik a Miskolci Egyetem 
Marketing Intézete (3515 Miskolc, Egyetemváros) által meghirdetett III. Országos Városmarketing 
Versenyhez a javasolt témakörökkel. 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a csatlakozáshoz szükséges 100.000,- Ft-ot az általános tartalékból 
átcsoportosítja a dologi előirányzatok közé erre a célra. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2013. évi költségvetési rendelet módosítását terjessze 
be. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő:  
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Napirend 22. pontja 
Lengyelországi testvér települési kapcsolat létrehozása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

589/2013. (IX. 26.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felveszi a kapcsolatot a 
Lengyelországban található Walce község képviselőivel annak érdekében, hogy kezdődjenek tárgyalások 
egy testvértelepülési kapcsolat kiépítése érdekében.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy levélben tájékoztassa Walce település képviselőjét a 
testvérvárosi kapcsolat kiépítésének lehetőségéről. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester  
Határidő: azonnal 
              

Napirend 23. pontja 
Rendőrségi támogatás utólagos jóváhagyása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással (1 fő nem szavazott) az alábbi 
határozatot hozta: 

590/2013. (IX. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a polgármester tájékoztatóját a 
Datatrans Internet Kft-vel (8000 Székesfehérvár, Budai út 9-11.) 2013. augusztus 18-án polgármesteri 
hatáskörben kötött szerződésről. 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy az internet szolgáltatás helyi rendőrség számára történő 
megkötése nincs összhangban a kötelezettség-vállalási és önkormányzati előírásokkal, azonban a 
Képviselő-testület utólag jóváhagyja a megkötött szerződést. 
A Képviselő-testület módosítja a rendőrséggel kötött támogatási szerződést úgy, hogy a 2. pont harmadik 
mondata a következő lesz: 
- „Átadó ezzel egyidejűleg a Datatrans Internet Kft-vel kötött önálló előfizetéssel biztosítja átvevőnek az 

internet hozzáférést.” 
A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletében a rendőrség internet 
előfizetési díjával megemeli a szervezet támogatását az általános tartalék terhére, 2013. évben 30.000,- 
Ft-tal. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását terjessze be. 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szabálytalanul megkötött szerződést 2013. 
szeptember 30-ig szabályosan kösse meg. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 2 igen, 3 nem szavazattal és 3 tartózkodással (1 fő nem szavazott) a javaslatot 
elutasította: 

591/2013. (IX. 26.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság 
azon javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület figyelmeztesse a polgármestert a hatályos törvények, 
illetve az önkormányzati hatáskörök maximális betartására. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 24. pontja 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2014. 

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

592/2013. (IX. 26.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához, mely célra 2014. évben 400.000,- 
Ft-os előirányzatot tervez be. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az „A” és „B” típusú pályázatok kiírására legkésőbb 2013. 
október 14-ig. 
A Képviselő-testület a pályázati kiírást az előterjesztés szerint jóváhagyja. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 25. pontja 
Javaslat csatornacsonk kedvezményes kialakítására 

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

593/2013. (IX. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth Jánosné 2490 Pusztaszabolcs, Kastély u. 
49. szám alatti ingatlan tulajdonosának kérelmére biztosítja, hogy az ingatlanra befizetendő 
közműfejlesztési hozzájárulást a 142/2012. (III. 29.) Kt. számú határozatnak megfelelően a 2013. július 1-
ig érvényes díjszabásnak megfelelően azaz 50 %-on biztosítsa, mert az önkormányzat költségei a korábbi 
csatorna bekötés miatt ilyen mértékűek. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 26. pontja 
Tájékoztatás kommunális adó bevezetésének megszavazásáról 

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

594/2013. (IX. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kommunális adó 
bevezetésének megszavazásáról szóló tájékoztatást a lakosság tájékoztatása miatt megjelenteti a Szabolcs 
Híradóban. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              


