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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
2014. december 22-én megtartott nyílt ülésén hozott 

határozatainak tartalma 
 

Határozat száma Határozat tartalma 
437/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat Felkérés jegyzőkönyv hitelesítésére 
438/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat Napirend meghatározása 
439/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat Két ülés közti időszak eseményeiről szóló polgármesteri 

tájékoztató tudomásulvétele 
440/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat Köszönet a tűzoltóőrs átadásában való közreműködésért 
441/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat Az önkormányzat aktuális likviditási helyzetéről szóló 

tájékoztató tudomásulvétele 
442/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat Helyi menetrendszerinti autóbuszjárat menetrendjének 

módosítása 
443/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat Speciális étkeztetés biztosítására kötött szerződés 

megszüntetése 
444/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat Szerződés kötése speciális étkeztetés biztosítására 
445/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
446/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat Szolgáltatási szerződés felmondása 
447/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat Szolgáltatási ajánlat elutasítása 
448/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat 411/2014. (XI. 26.) Kt. számú határozat visszavonása 
449/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat 412/2014. (XI. 26.) Kt. számú határozat módosítása 
450/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat 413/2014. (XI. 26.) Kt. számú határozat módosítása 
451/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat Ünnepi beszédek mondása az önkormányzati ünnepségeken 
452/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat Kijelölés ünnepi beszéd elmondására 
453/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat Kijelölés ünnepi beszéd elmondására 
454/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat Kijelölés ünnepi beszéd elmondására 
455/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat 2015. első félévi munkaterv elfogadása 
456/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat A bizottságok ügyrendjéről szóló tájékoztató 

tudomásulvétele 
457/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
458/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
459/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat A 2014. évi mérleg készítéséhez a kisösszegű követelések 

kivezetésének engedélyezése 
460/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
461/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat Az önkormányzat 2015. évi költségvetését megalapozó 

döntésekről szóló határozati javaslat kiegészítése 
462/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat Önkormányzati intézményvezetők felkérése javaslattételre 
463/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat Az önkormányzat 2015. évi költségvetését megalapozó 

döntés 
464/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat Garanciális és szavatossági igények érvényesítése 

napkollektoros rendszerekkel kapcsolatban 
465/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat Általános iskola működtetésével kapcsolatos feladatok 

elvégzése 
466/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat Az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének 

jóváhagyása 
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Határozat száma Határozat tartalma 
467/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről szóló 

tájékoztató tudomásulvétele 
468/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat Csatlakozás „A legszebb konyhakertek” 2015. évi 

programjához 
469/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány Alapító Okiratának 

módosítása 
470/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat Emléktábla állítása a 70 éve kivégzett magyar huszárok 

emlékére 
471/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat Polgármester szabadságának engedélyezése 
472/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat Tájékoztató tudomásulvétele az Adonyi Kistérségi Társulás 

Társulási Tanácsának üléséről 
473/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat Tájékoztató tudomásulvétele a kastély bérbeadási 

lehetőségéről 
474/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat Civil szervezeti pályázathoz dokumentáció elkészítése 
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KIVONAT 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

2014. december 22-én megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

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

437/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Paál Huba és Simonné Zsuffa Erzsébet 
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: 

438/2014. (XII. 22.) 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 

Az önkormányzat 2014. december 22-i likviditási helyzete 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 2. pontja 
Javaslat a helyi buszmenetrend módosítására 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 3. pontja 

Speciális étkezés biztosítása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 4. pontja 
A Szabolcs Magazin műsor megszüntetése 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 5. pontja 

Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény telephely engedélyes szolgáltatásainak 
hatósági ellenőrzése 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 6. pontja 

A Képviselő-testület 2015. első félévi munkaterve 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 7. pontja 
Tájékoztató a bizottságok ügyrendjéről 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 8. pontja 

A magánszemély kommunális adójáról szóló 13/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet 
felülvizsgálata 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 9. pontja 

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

Napirend 10. pontja 
A 2014. évi mérleg készítéséhez a kisösszegű követelések kivezetésének engedélyezése 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
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Napirend 11. pontja 
Az önkormányzat 2015. évi költségvetését megalapozó döntések 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 12. pontja 

Tájékoztató a napkollektoros rendszerek működéséről (szóbeli) 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 13. pontja 
Tájékoztató az általános iskola működtetésével kapcsolatos problémákról (szóbeli) 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 14. pontja 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési terve 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

Napirend 15. pontja 
Tájékoztató vagyonnyilatkozatok vizsgálatáról 

Előterjesztő: Horváth Zoltán képviselő, a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság Elnöke 
Napirend 16. pontja 

Csatlakozás „A legszebb konyhakertek” 2015. évi programjához 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 17. pontja 
Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány Alapító Okiratának módosítása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 18. pontja 

Emléktábla állítása a 70 éve kivégzett magyar huszárok emlékére (helyszíni) 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 19. pontja 
Polgármester szabadsága 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 20. pontja 

Tájékoztató az Adonyi Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának üléséről (szóbeli) 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 21. pontja 
Tájékoztató a kastély bérbeadási lehetőségéről (szóbeli) 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 22. pontja 

Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány igazolás kérése 
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: 

439/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt 
időszak eseményeiről szóló polgármesteri és alpolgármesteri tájékoztatót tudomásul veszi. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

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

440/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki a Pusztaszabolcsi Önkéntes 
Tűzoltó Egyesületnek közreműködéséért a tűzoltóőrs átadásában. 
A Képviselő-testület az egyesület ifjúsági csoportjának megajándékozására 25 ezer forint összeget különít 
el a reprezentáció terhére. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az összeget az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésének tervezésekor vegye figyelembe. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              



Napirend 1. pontja 
Az önkormányzat 2014. december 22-i likviditási helyzete 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
441/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a polgármester tájékoztatását az 
önkormányzat aktuális likviditási helyzetéről. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 2. pontja 

Javaslat a helyi buszmenetrend módosítására 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
442/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi menetrendszerinti 
autóbuszjárat biztosítására az Inter-Travel Kft-vel (8142 Úrhida, Gránit u. 13/1.) kötött szerződéshez 
tartozó menetrendet a keddi és csütörtöki napokon a járatszám növelésével az előterjesztés szerint 
módosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges módosítások átvezetésére és egyúttal 
felkéri a lakosság illetve a vállalkozó tájékoztatására. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 3. pontja 

Speciális étkezés biztosítása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
443/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. augusztus 29. napján a Megfizethető 
Üdülést Szolgáltató és Kereskedelmi 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 kötött 
szerződés megszüntetéséhez 2014. december 24. napjával hozzájárul. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
444/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete vállalkozási szerződést köt határozott időre a 
Faunus Termelő és Szolgáltató Kft-vel (2490 Pusztaszabolcs, Szent István utca 11.) a speciális étkezésben 
részesülő gyermekek intézményi gyermekétkeztetésének biztosítása céljából valamint a szociálisan 



rászorult személyek étkeztetésében, és az időskorúak klubjában, 2015. január 1-től 2017. július 31-ig 
terjedő időszakra. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
A feltételek megteremtéséhez, a szükséges eszközök beszerzésére az önkormányzat bruttó 200.000.-Ft-ot 
biztosít az általános tartalék terhére a Faunus Kft. részére. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a költségvetési rendeletmódosítás beterjesztésére. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
445/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 
11/2011. (V. 30) és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 30/2013. (XII. 20.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja. 
 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 4. pontja 

A Szabolcs Magazin műsor megszüntetése 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 5 igen, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
446/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az emgépé Hírügynökségi és 
Sportszolgáltató Bt-vel (2482 Agárd, Árpád u. 109., képviseli: Máté G. Péter) kötött megállapodást 2014. 
december 31. napjával a megállapodás 7.) pontjának megfelelően felmondja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, gondoskodjon arról, hogy a használatra átadott Panasonic 
NV-MD 10000 GC típusú, A6HK01497R gyári számú videokamera a tartozékaival együtt a 
megállapodás megszűnésével visszakerüljön az önkormányzathoz. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a szolgáltatót értesítse. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
447/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Velencei-tó Média Kft. (2483 
Gárdony, Deák F. u. 22/b.) által küldött ajánlattal, a kínált szolgáltatás lehetőségével egyenlőre nem kíván 
élni. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a szolgáltatót értesítse. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              



Napirend 5. pontja 
Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény telephely engedélyes szolgáltatásainak 
hatósági ellenőrzése 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
448/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmény (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 42.) 2490 Pusztaszabolcs, Magyar utca 6. szám alatti 
telephelyén nyújtott szolgáltatások hatósági ellenőrzése tárgyában hozott 411/2014. (XI. 26.) Kt. számú 
határozatát visszavonja. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
449/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmény (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 42.) 2490 Pusztaszabolcs, Magyar utca 6. szám alatti 
telephelyén nyújtott szolgáltatások hatósági ellenőrzése tárgyában hozott 412/2014. (XI. 26.) Kt. számú 
határozatát úgy módosítja, hogy a polgármester a működési engedély módosítását azonnal kérje meg. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal  
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
450/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmény (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 42.) 2490 Pusztaszabolcs, Magyar utca 6. szám alatti 
telephelyén nyújtott szolgáltatások hatósági ellenőrzése tárgyában hozott 413/2014. (XI. 26.) Kt. számú 
határozatát úgy módosítja, hogy a tiszteletdíjas társadalmi gondozó igénybevételéről a működési engedély 
módosításának kiadásáról szóló határozat jogerőre emelkedésének napjától gondoskodjon. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 6. pontja 

A Képviselő-testület 2015. első félévi munkaterve 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással (2 fő nem szavazott) az alábbi 
határozatot hozta: 
 
451/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2015. első félévében a 
képviselők mondják az ünnepi beszédeket az önkormányzati ünnepségeken. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 



A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással (1 fő nem szavazott) az alábbi 
határozatot hozta: 
 
452/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a világháborúk áldozatai 
emléknapja alkalmából tartandó megemlékezésen Paál Huba képviselő mondja az ünnepi beszédet. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
453/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1848-49. évi forradalom és 
szabadságharc évfordulója alkalmából tartandó megemlékezésen Simonné Zsuffa Erzsébet képviselő 
mondja az ünnepi beszédet. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

454/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nemzeti Összetartozás Napja 
alkalmából tartandó megemlékezésen Majda Benedek képviselő mondja az ünnepi beszédet. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

455/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelembe véve a 452/2014. (XII. 22.), 
453/2014. (XII. 22.) és 454/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozatban foglaltakat - 2015. első félévi 
munkatervét elfogadja az alábbi módosításokkal: 
1. A „Beszámoló a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság települési értéktárra vonatkozó 2014. II. 
félévi munkájáról” című napirendet január helyett februárban tárgyalja. 
2. Április hónapban az 1. napirendi pont helyesen: „A 2014. év költségvetési zárszámadása”. 
3. Május hónapban a közmeghallgatás napirendi pontjának címe „Közmeghallgatás a 2014. év 
várospolitikai eseményeiről és tájékoztató az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról, valamint 
tájékoztató a 2015. év várható feladatairól” lesz. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 7. pontja 

Tájékoztató a bizottságok ügyrendjéről 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

456/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bizottságok ügyrendjéről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              



 
Napirend 8. pontja 

A magánszemély kommunális adójáról szóló 13/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet 
felülvizsgálata 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
457/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a magánszemély kommunális adójáról szóló 
13/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 9. pontja 

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

 
A Képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
458/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 
szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja az 
alábbi módosításokkal: 
- A rendelet-tervezet 10. melléklet 5. sorának megnevezése „Óvodák födém megerősítése”-re változik. 
- A rendelet-tervezet 11. mellékletének 26. és 27. sora összevonásra kerül, így 26. sorként „Kerékpáros 

megállóhelyek – pályázati önrész – Pusztaszabolcs Város Önkormányzat” megnevezésre és „1080 e 
Ft előirányzat”-ra változik, így a 28-37. sorok 27-36. sorokra változnak. 

- A rendelet-tervezet 14. melléklete egy újabb sorral egészül ki: „Leader térségek közti együttműködés 
végrehajtása - kerékpáros megállóhelyek („Megnevezés” oszlop), Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal („Bevétel”-„Támogatást biztosító megnevezése” oszlop), „Bevétel”-„Támogatás összesen” 
oszlop 4.066.430,- Ft, „Kiadás”-„További években” oszlop 5.164.366,- Ft, „Kiadás”-„Önkormányzati 
hozzájárulás” oszlop 1.097.936,- Ft (önrész)”. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 10. pontja 

A 2014. évi mérleg készítéséhez a kisösszegű követelések kivezetésének engedélyezése 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
459/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 
11.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. 
évi CCXXX. törvény 61. §-a alapján az alábbi behajthatatlan kisösszegű követelések kivezetését 
engedélyezi: 
- cikolai vízdíj 498.641,- Ft, 
- krízis segély és kölcsön 128.910,- Ft, 
- foglalkoztatást helyettesítő juttatás 28.500,- Ft. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              



Napirend 11. pontja 
Az önkormányzat 2015. évi költségvetését megalapozó döntések 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elutasította: 

460/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a Humán Bizottság azon javaslatát, 
mely szerint az önkormányzat 2015. évi költségvetését megalapozó döntésekről szóló határozati javaslat 
11. pontja legyen a HPV védőoltás támogatása a mindenkori általános iskolai 7. évfolyamon tanuló 
fiúgyermekek részére. 

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

461/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 2015. évi 
költségvetését megalapozó döntésekről szóló határozati javaslatot kiegészíti az alábbi bizottsági és 
képviselői javaslatokkal: 
1. A határozati javaslat 10. pontjának 10. francia bekezdése az alábbira változik: 

„Cikolai belső ivóvíz hálózat, valamint a Szabolcs pusztai egészséges ivóvíz hálózat terveztetése,” 
2. A határozati javaslat 10. pontjának 8. francia bekezdése az alábbira változik: 

„- a temető bővítése, kolumbárium építése,” 
3. A határozati javaslat 10. pontjának 13-15. francia bekezdése az alábbi lesz: 

„- keretösszeg tervezése járdaépítésre, 
- a templom megvilágítása, 
- a Velencei út 1. szám alatti épület riasztóval történő felszerelése.” 

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

462/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az önkormányzati intézmények vezetőit, 
hogy 2015. január 9-ig írásban küldjék meg a Polgármesteri Hivatal részére a 2015. évi önkormányzati 
költségvetést érintő javaslataikat. 

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

463/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 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.  
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 kisérése, és kihasználása. A költségvetésben jelentkező 
többletbevételből meg kell teremteni a pályázati önrészeket 

4. A 2015. évi személyi juttatások tervezése során a 2015. 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. 



5. A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény létszámát 2015. március 1-től 10 fő teljes 
munkaidős létszámban határozza meg. 

6. A Polgármesteri Hivatal létszámát 2015. január 1-től 24 főben határozza meg úgy, hogy az általános 
iskola 6 fős üzemeltetési létszáma 2015. január 1-től az önkormányzat költségvetésében tervezhető. 

7.  A 2015. évi dologi kiadások tervezése során a 2014. évi eredeti előirányzat összegét kell alapul 
venni.  Megszűnő előirányzat esetén a 2014. évi költségvetés eredeti előirányzatát nem lehet 
figyelembe venni. Új feladat esetén a 2014. évi költségvetésben biztosított  előirányzat szintre 
hozásával kell tervezni.  

8. A Képviselő-testület a civil szervezetek éves működését 2015-ben 4,6 millió forinttal kívánja 
támogatni. 

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

10. A Képviselő-testület a következő új fejlesztések tervezését tartja szükségesnek és lehetségesnek, 
melyeket a lehetőségek függvényében kell a költségvetési rendelet-tervezetbe beépíteni: 
- Az általános iskolát érintő intézkedési tervben szereplő statikai felújítás műszaki előkészítése, 

udvar felújítása; 
- Az önkormányzati intézmények szükség szerinti villamos energia hálózatának felújítása, az 

érintésvédelmi felülvizsgálat alapján a szükséges feladatok elvégzése; 
- Az önkormányzati intézmények szüksége szerinti fűtéskorszerűsítése, a fűtési rendszerek 

karbantartása, az ehhez kapcsolódó pályázatokon való részvétel; 
- Az aszfaltozott utak kátyúzása, padka megerősítése; 
- A járdák felújítása; 
- A nem pormentes utak (17 km) esetében legalább 4 km karbantartása kövezéssel; 
- A zöldterület rendezéshez, egyéb karbantartáshoz kisgépek, eszközök vásárlása (utánfutó, tömörítő 

henger, fűnyírógépek); 
- Temető bővítése, kolumbárium építése; 
- Közvilágítás bővítése (Iskola utca, Sport utca az állomás mentén, régi MÁV területen); 
- Cikolai belső ivóvíz hálózat, valamint a Szabolcs pusztai egészséges ivóvíz hálózat terveztetése; 
- Településfejlesztéssel kapcsolatos tervek elkészíttetése; 
- Egészségügyi centrum II. ütemének megvalósítása, parkolóhelyek kialakítása, pályázati úton 

fűtéskorszerűsítés megvalósítása; 
- Keretösszeg tervezése járdaépítésre; 
- A templom megvilágítása; 
- A Velencei út 1. szám alatti épület riasztóval történő felszerelése. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: 2015. évi költségvetés tervezése 
              

 
Napirend 12. pontja 

Tájékoztató a napkollektoros rendszerek működéséről (szóbeli) 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

464/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a napkollektoros 
rendszerek működésének problémái miatt keresse meg a kivitelezőt, hogy a garanciális és szavatossági 
igényeket valósítsa meg, továbbá tájékoztassa az önkormányzatot, hogy konkrétan milyen időpontban 
kívánja beszerelni a hőszivattyúkat. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a balesetveszély elkerülése érdekében 
intézkedjen a Manóvár Óvodában az ún. keverőszelepek beszereltetéséről, amelynek fedezete az 
önkormányzat 2015. évi költségvetésébe kerüljön betervezésre. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              



Napirend 13. pontja 
Tájékoztató az általános iskola működtetésével kapcsolatos problémákról (szóbeli) 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
465/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 2015. évi 
költségvetésben tervezzen az általános iskola üzemeltetési költségein felül a taneszközök működtetésére, 
karbantartására is. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2014-ben a dologi kiadások terhére, a még 
felhasználható mértékig a projektor égőket rendelje meg. 
A Képviselő-testület felkéri a József Attila Általános Iskola igazgatóját, hogy 2015. február 15-ig készítse 
el azt a szabályzatot, mely alapján a taneszközök használata nyomon következővé válik és amely alapján 
az elhasználódás felelőssége tisztázható. Erről a felkérésről a polgármester tájékoztassa a KLIK 
Dunaújvárosi Tankerület igazgatóját is, egyben kezdeményezze, hogy a vagyon átadási szerződésben 
foglaltakat részletesen vizsgálják felül. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 14. pontja 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési terve 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
466/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési 
tervét az előterjesztés szerint jóváhagyja. 
 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 15. pontja 

Tájékoztató vagyonnyilatkozatok vizsgálatáról 
Előterjesztő: Horváth Zoltán képviselő, a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság Elnöke 

 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
467/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Településfejlesztési és 
Értéktár Bizottság tájékoztatását az önkormányzati képviselők és polgármester vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének teljesítéséről. 
 
Felelős: Horváth Zoltán képviselő, a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság Elnöke 
Határidő: azonnal 
              



Napirend 16. pontja 
Csatlakozás „A legszebb konyhakertek” 2015. évi programjához 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
468/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván „A legszebb konyhakertek” 
2015. évi program lebonyolításához. A Képviselő-testület a program lebonyolítása érdekében a korábban 
megkötött Együttműködési Megállapodás módosításával egyetért. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szándéknyilatkozat és az együttműködési 
megállapodás módosítás aláírására. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 17. pontja 

Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány Alapító Okiratának módosítása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
469/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
1. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány alapító 
okiratának módosításáról, a közhasznú jogállás megkéréséről szóló 198/2014. (V. 29.)Kt. számú határozatát 
visszavonja.  

2. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Dunaújváros és Környéke 04 
Alapítvány kuratóriumi tagjának: Pálfalviné dr. Táborosi Évának és Szabó Adriennének a lemondását, egyben 
nyilatkozik arról, hogy helyettük nem kíván új tagot jelölni a kuratóriumba. 

3. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány 
közhasznú minősítése érdekében az alapítvány többször módosított alapító okirata alábbi módosító okiratát 
fogadja el:  

„MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
DUNAÚJVÁROS ÉS KÖRNYÉKE 04 ALAPÍTVÁNY 

 
1. Törlésre kerül az alcímből az „Az 1997. évi CLVI. tv. rendelkezéseivel egységes szerkezetben” szövegrész, 
helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
(A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.) 

2. A preambulum 1-8. pontjai helyébe az alábbi rendelkezések kerülnek: 
„1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. 
2. Pusztaszabolcs Város Önkormányzata, székhelye: 2490 Pusztaszabolcs, Velencei u. 2. 
3. Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata, székhelye: 2421 Nagyvenyim, Fő u. 43. 
4. Ercsi Város Önkormányzata, székhelye: 2451 Ercsi, Fő u. 20. 
5. Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata, székhelye: 2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44. 
6. Nagykarácsony Község Önkormányzata, székhelye: 2425 Nagykarácsony, Petőfi u. 27. 
7. Előszállás Nagyközség Önkormányzata, székhelye: 2424 Előszállás, Fő tér 3. 
8. Dunapack Papír és Csomagolóanyag Kft., székhelye: 1215 Budapest, Duna utca 42.” 

3. A preambulumból az „ALAPÍTVÁNY” szöveg alatti „mint a közhasznú szervezetekről szóló, az 1997. évi 
CLVI. tv. Hatálya alá tartozó, kiemelkedően közhasznú jogállású szervezet” szövegrész törlésre kerül, helyébe 
„mint közhasznú szervezet” szövegrész kerül. 

4. Az alapító okirat 4. a) pontjának utolsó bekezdéséből „A bankszámla száma: 296-97511-7083.” szövegrész 
törlésre kerül. 

5. Az alapító okirat 4. a) pontja az alábbiakkal egészül ki: 
„Az alapítók által biztosított pénzbeli vagyoni hozzájárulást teljes egészében az alapítók tartoznak 



legkésőbb a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásáig megfizetni az alapítvány számlájára. A 
nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként juttatott dolog tulajdonjogát legkésőbb a nyilvántartásba vétel 
iránti kérelem benyújtásáig tartozik az alapító átruházni az alapítványra.” 

6. Az alapító okirat 4. b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
„b) Az alapítvány nyílt, ahhoz bármely bel- és külföldi természetes személy vagy jogi személy, gazdasági 
társaság pénzbeli vagy természetbeni adománnyal, vagyonrendeléssel csatlakozhat, annak közhasznú 
szolgáltatásaiból az alapítványi céloknak megfelelően mindenki részesülhet. 
Az alapítványhoz csatlakozóknak minimálisan 200.000.- forint (azaz kétszázezer forint) pénzösszeggel 
vagy ezt az értéket elérő nem pénzbeli támogatással kell hozzájárulniuk az alapítvány vagyonához. A 
csatlakozási szándékot írásban kell bejelenteni az alapítvány kuratóriumának. Az alapítványnak történő 
felajánlás elfogadásáról, így az alapítványhoz való csatlakozásról az alapítvány kuratóriuma dönt. 
A csatlakozónak a csatlakozás elfogadásától számított 30 napon belül kell a pénzösszeget megfizetnie az 
alapítvány számlájára, illetve a – nem pénzbeli támogatásként biztosított – dolog tulajdonjogát vagy a 
vagyoni értékű jogát átruháznia az alapítványra.  
A csatlakozók az alapítvány részére teljesített vagyoni hozzájárulást vagy annak értékét nem 
követelhetik vissza. Az alapítványhoz csatlakozók a csatlakozás tényével nem válnak alapítókká.” 

7. Az alapító okirat 4. d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
„d) Az alapítvány éves pénzügyi terv alapján gazdálkodik, a hatályos számviteli szabályok, valamint az 
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet készít, amelyet a 
kuratórium véleményez és fogad el. Az így elfogadott beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet az 
alapítóknak meg kell küldeni - a tárgy évet követő év május 31. napjáig -, valamint az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény 30. §-ában előírtak szerint köteles letétbe helyezni és közzétenni.” 

8. Az alapító okirat 6. a.) - b.) pontjai helyébe az alábbi rendelkezések kerülnek:  
„a.) Az alapítvány kezelője a hét tagú kuratórium, amely az alapítvány ügyvezető, s egyben a legfőbb 
döntéshozó, képviseleti és ügyintéző szerve. A kuratórium tagjai az alapítvány vezető tisztségviselői. 
A Kuratórium elnökét és további hat tagját az alapítók együttesen jelölik ki határozatlan időtartamra. 
A kuratóriumi tisztség a tisztségre megválasztott személy általi elfogadással jön létre. A kuratóriumi tag 
feladatait személyesen köteles ellátni.” 

„b.) A kuratórium elnöke:  Kubovics Árpád  
    2400 Dunaújváros, Erkel kert 9. 3/3. 
    Anyja neve: Fodor Mária  

           tagjai: Reszegi Imre  
     2400 Dunaújváros, Batsányi u. 15/b. 1. 2. 
    Anyja neve: Pidl Erika  

    Dr. Loboda Endre  
    2458 Kulcs, Bem u. 4. 
    Anyja neve: Szegedi Julianna 

    Pálfalvi János  
    2400 Dunaújváros, Petőfi u. 18. 
    Anyja neve: Csasztka Ilona  

    Hum László  
    2400 Dunaújváros, Bocskai u. 2. 4/4. 
    Anyja neve: Vadász Mária 

    Juhász Gábor  
    2422 Nagyvenyim, József Attila u. 1. 
    Anyja neve: Borgulya Erzsébet 

    Slett Ferenc  
    2400 Dunaújváros, Hold u. 6. 2/1. 
    Anyja neve: Bozsóki Éva 

A kuratóriumi tagokra vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok: 

A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli 
hozzátartozója a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 



Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a közhasznú szervezet által tagjának, a tagsági 
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak 
megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –, 
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és 
vámtartozását nem egyenlítette ki, 
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint 
felfüggesztette vagy törölte. 

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet 
előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 

Kuratóriumi tag (vezető tisztségviselő) az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

Nem lehet kuratóriumi tag (vezető tisztségviselő) az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól 
nem mentesült. 
Nem lehet kuratóriumi tag (vezető tisztségviselő) az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit 
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt 
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. 
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet kuratóriumi tag (vezető 
tisztségviselő) az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja.  

Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.” 

9. Az alapító okirat 6. c.) pontjának harmadik bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés kerül: „Nem lehet a 
kuratórium tagja:  

− akivel szemben törvényben meghatározott kizáró ok áll fenn, 
−  az alapító vagy más olyan személy, aki az alapító hozzátartozója 
− az alapítóval vagy az alapító meghatározó befolyása alatt álló jogi személlyel munkaviszonyban, 

munkavégzésre irányuló egyéb szerződéses jogviszonyban, illetve egyéb érdekeltségben áll.” 

10. Az alapító okirat 6. d.) pontját az alábbiak szerint módosítjuk: 

„d.) A kuratórium tagjának tisztsége megszűnik: 
- lemondással, 
- a kuratóriumi tag halálával, 
- törvényben maghatározott kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkezte esetén, 
- jogszabályban meghatározott esetben visszahívással, 
- a kuratóriumi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 
korlátozásával. 

A kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának közvetlen 
veszélyeztetése esetén az alapítói jogok gyakorlója hívhatja vissza. 

A kuratóriumi tag megbízatásáról az Alapítványhoz címzett, a Kuratórium elnökéhez vagy a 
Kuratóriumhoz intézett nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül lemondhat. A tisztségről való 
lemondást írásban, igazolható módon kell közölni. A kuratóriumi tagság a lemondásról szóló nyilatkozat 
Alapítvány általi átvételének napján szűnik meg. Ha az Alapítvány működőképessége ezt megkívánja, a 
lemondás az új kuratóriumi tag kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 
hatvanadik napon válik hatályossá. 

A lemondott kuratóriumi tag kérheti a bíróságtól annak nyilvántartásba való bejegyzését, hogy vezető 
tisztségviselői megbízatásáról való lemondása a Polgári Törvénykönyv 3:25. § (4) bekezdésében 
meghatározott hatvan nap elteltével hatályossá vált, ha az adat módosítása iránt változásbejegyzési 
eljárás nincs folyamatban.” 

11. Az alapító okirat 6. e.) pontja helyébe az alábbi rendelkezések kerülnek:  



„e.) Az Alapítványt a Kuratórium elnöke képviseli teljes jogkörrel. Az elnök képviseleti joga általános, 
önálló és korlátlan. Akadályoztatása esetén az általa kijelölt kuratóriumi tag, ilyen személy hiányában a 
kuratórium által megbízott kuratóriumi tag helyettesíti. A képviseleti jog átruházása minden esetben 
írásbeli meghatalmazással történik és eseti jellegű. Az alapítvány nevében kötelezettségvállalást tartalmazó 
jognyilatkozatot csak az elnök tehet a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon. 
Az utalványozásra és a bankszámla feletti rendelkezésre a kuratórium elnöke jogosult. Alapítvány 
bankszámlája felett az elnök rendelkezik. A bankszámla feletti rendelkezéshez az elnök aláírása 
szükséges.” 

12. Az alapító okirat 6. f.) pontja az alábbi francia bekezdésekkel egészül ki: 
„ - az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámoló és közhasznúsági melléklet 
elfogadása, 
   - döntés kiegészítő jellegű, nonprofit gazdasági-vállalkozási tevékenység folytatásáról, 
   - döntés az alapítványi vagyon felhasználásáról.” 

13. Az alapító okirat 6. g.) pontja az alábbi mondattal egészül ki: 
„Az ülést össze kell hívni, ha azt bármely kuratóriumi tag kéri a cél és az ok megjelölésével. Ilyen 
kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül 
intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a 
kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja.”  

14. Az alapító okirat 6. i.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
„i.) A kuratórium ülése nyílt, azt az elnök vezeti. Határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással 
hozza. A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, és ebben rögzíteni kell a meghozott határozatokat, 
a szavazás eredményére vonatkozó adatokat. A kuratórium döntéseiről az elnök az érintetteket írásban értesíti. 
A határozatokat a határozatok tárában kell nyilvántartani vagy az azokat tartalmazó jegyzőkönyveket 
kell őrizni, melyről az elnök gondoskodik.” 

15. Az alapító okirat 6. j.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
„j.) Az alapítványhoz csatlakozó személyeknek vagy szervezeteknek joguk van az elnöktől pontos 
felvilágosítást kérni az alapítványba rendelt pénz, vagy más vagyontárgy felhasználásáról.” 

16. Az alapító okirat 6. k.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 

„k.) A kuratórium tagjai feladataikat díjazás nélkül látják el, azonban indokolt és igazolt költségeik 
megtérítésére tarthatnak igényt.” 

17. Az alapító okirat 11. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
„11. Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadóak, annak keretei között a 
kuratórium bármely kérdésben határozatot hozhat.” 

18. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban 
maradnak. 

Dunaújváros, 2014. december 22. 
     Csányi Kálmán 
     polgármester” 

4. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosító 
okiratot, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja. 

5. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Dunaújváros Megyei Jogú Város 
polgármesterét, hogy a módosítások bejegyzésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, a nyilvántartásba 
bejegyzett adatok megváltozásának bejegyzéséről szóló és közhasznú jogállás megkéréséről szóló kérelmet 
küldje meg a Székesfehérvári Törvényszék részére. 

6. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Dunaújváros és 
Környéke 04 Alapítvány alapító okiratának módosításokkal egybeszerkesztett szövegét a helyben szokásos 
módon tegye közzé. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              



 
 
Napirend 18. pontja 

Emléktábla állítása a 70 éve kivégzett magyar huszárok emlékére (helyszíni) 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
470/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 70 éve kivégzett 19 hadifogoly 
magyar huszárokról megemlékező táblát az önkormányzat tulajdonában levő 0192. helyrajzi számú 
köztemetőben a 2. számú látványterv alapján Horváth Krisztián pusztaszabolcsi vállalkozóval készítteti el 
árajánlata alapján bruttó 75.000,- Ft-ért a 2015. évi költségvetés terhére. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az emléktábla költségét az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésébe tervezze be. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 19. pontja 

Polgármester szabadsága 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
471/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Csányi Kálmán polgármester részére 
2014. december 29-31-én 3 nap, 2015. január 7-13. között 6 nap szabadságot engedélyez. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 20. pontja 

Tájékoztató az Adonyi Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának üléséről (szóbeli) 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
472/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármester szóbeli tájékoztatóját 
az Adonyi Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának üléséről. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              



 
Napirend 21. pontja 

Tájékoztató a kastély bérbeadási lehetőségéről (szóbeli) 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
473/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a polgármester szóbeli 
tájékoztatóját a kastély bérbeadásának lehetőségéről. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérbe adás ügyében további tárgyalást 
folytasson az ajánlattevővel. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 22. pontja 

Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány igazolás kérése 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
474/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány által kért dokumentációt a 2015. évi 
Hungarikum Pályázat benyújtásához készítse elő és írja alá. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 


