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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

2014. június 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott 
határozatainak tartalma 

 
 
 

Határozat száma Határozat tartalma 
223/2014. (VI. 16.) Kt. számú határozat Felkérés jegyzőkönyv hitelesítésére 
224/2014. (VI. 16.) Kt. számú határozat Napirend meghatározása 
225/2014. (VI. 16.) Kt. számú határozat Pályázat benyújtása fotovoltaikus rendszerek kialakítására 

(Polgármesteri Hivatal) 
226/2014. (VI. 16.) Kt. számú határozat Pályázat benyújtása épületenergetikai fejlesztésre 

(József Attila Általános Iskola) 
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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 
2014. június 16-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
223/2014. (VI. 16.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Czöndör Mihály 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: 
224/2014. (VI. 16.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza 
meg: 
Napirend 1. pontja:  

Fotovoltaikus rendszerek kialakítására pályázat 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 2. pontja:  
Épületenergetikai fejlesztésre pályázat 

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

Napirend 1. pontja:  
Fotovoltaikus rendszerek kialakítására pályázat 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
225/2014. (VI. 16.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázati felhívás értelmében a 
Polgármesteri Hivatal villamos energia igényének kielégítése céljából napelemes rendszer kialakítására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat előkészítéséről gondoskodjon. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 2. pontja:  
Épületenergetikai fejlesztésre pályázat 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
226/2014. (VI. 16.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosításával kombinálva” című pályázati felhívás értelmében a József Attila Általános Iskola 
épületének energiahatékonysági korszerűsítésére pályázatot nyújt be. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat előkészítéséről 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 
2014. június 26-án megtartott nyílt ülésén hozott 

határozatainak tartalma 
 

Határozat száma Határozat tartalma 
227/2014. (VI. 26.) Kt. számú határozat Felkérés jegyzőkönyv hitelesítésére 
228/2014. (VI. 26.) Kt. számú határozat Napirend meghatározása 
229/2014. (VI. 26.) Kt. számú határozat Két ülés közti időszak eseményeiről szóló polgármesteri 

tájékoztató tudomásulvétele 
230/2014. (VI. 26.) Kt. számú határozat Panaszlevél küldése szakszerűtlen munkavégzés miatt 
231/2014. (VI. 26.) Kt. számú határozat Előterjesztés készítése rendelet módosítására 
232/2014. (VI. 26.) Kt. számú határozat Civil szervezet önkormányzati támogatás elszámolásának 

elfogadása 
233/2014. (VI. 26.) Kt. számú határozat Civil szervezet önkormányzati támogatás elszámolásának 

elfogadása 
234/2014. (VI. 26.) Kt. számú határozat Fogorvosi feladatellátási szerződés módosítása 
235/2014. (VI. 26.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
236/2014. (VI. 26.) Kt. számú határozat Közétkeztetési szerződések módosítása 
237/2014. (VI. 26.) Kt. számú határozat Óvodai csoportlétszám meghatározása 
238/2014. (VI. 26.) Kt. számú határozat Általános Iskola munkavédelmi intézkedési tervének elfogadása 
239/2014. (VI. 26.) Kt. számú határozat Közterület-felügyelő beszámolójának elfogadása 
240/2014. (VI. 26.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
241/2014. (VI. 26.) Kt. számú határozat Szennyvíz búvárszivattyú beszerzése 
242/2014. (VI. 26.) Kt. számú határozat 2014. második félévi munkaterv elfogadása 
243/2014. (VI. 26.) Kt. számú határozat Együttműködési megállapodás kötése az Agárdi Popstranddal 
244/2014. (VI. 26.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcs TOP 2014-2020 projektötleteiről szóló 

tájékoztató elfogadása 
245/2014. (VI. 26.) Kt. számú határozat Ivókút létesítése a játszótér területén 
246/2014. (VI. 26.) Kt. számú határozat Ellentételezési igény be nem tartott kivitelezési határidő miatt 
247/2014. (VI. 26.) Kt. számú határozat Parkoló létesítése a 702/62. hrsz. ingatlan mögött 
248/2014. (VI. 26.) Kt. számú határozat Út létesítése a 702/72. és 702/73. hrsz. ingatlanok mögött 
249/2014. (VI. 26.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
250/2014. (VI. 26.) Kt. számú határozat Önkormányzati terület értékesítésének elvetése 
251/2014. (VI. 26.) Kt. számú határozat Közterület-használati szerződések kötése vendéglátóipari 

előkertek használatára 
252/2014. (VI. 26.) Kt. számú határozat Árok lefedési lehetőségének elvetése 
253/2014. (VI. 26.) Kt. számú határozat Tárgyalás Sport utcai lefedett árok parkolóvá alakításáról 
254/2014. (VI. 26.) Kt. számú határozat Tulajdonrész megvásárlásának elvetése 
255/2014. (VI. 26.) Kt. számú határozat Polgármester jubileumi jutalmának megállapítása 
256/2014. (VI. 26.) Kt. számú határozat Polgármester szabadságának engedélyezése 
257/2014. (VI. 26.) Kt. számú határozat Megbízás KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú pályázati 

dokumentáció elkészítésével 
258/2014. (VI. 26.) Kt. számú határozat Megbízás KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú pályázati 

dokumentáció elkészítésével 
259/2014. (VI. 26.) Kt. számú határozat DRV Zrt. javaslatának elutasítása 
260/2014. (VI. 26.) Kt. számú határozat Előterjesztés készítése helyiség felújítására 
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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 

2014. június 26-án megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

227/2014. (VI. 26.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Kátai György és Paál Huba 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: 

228/2014. (VI. 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 

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület elszámolása az Egyesület fennállásának 90. évfordulója 
megrendezéséhez nyújtott önkormányzati támogatással 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 2. pontja 

A Tiszta Utak, Élő Táj Egyesület elszámolása a „Föld Órája Fővárosa” településtáblák 
elkészítéséhez nyújtott önkormányzati támogatással 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 3. pontja 

Fogorvosi feladat-ellátási szerződés módosítása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 4. pontja 
Étkezési térítési díj megállapítása 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 5. pontja 

Óvodai csoportlétszám meghatározása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 6. pontja 
József Attila Általános Iskola kockázatértékelése 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 7. pontja 

Beszámoló a közterület-felügyelő elmúlt évi munkájáról 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

Napirend 8. pontja 
Rendeletalkotás egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

http://www.pusztaszabolcs.hu
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Napirend 9. pontja 
Szennyvíz búvárszivattyú beszerzése 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 10. pontja 

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

Napirend 11. pontja 
Agárdi Popstranddal történő együttműködés lehetősége 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 12. pontja 

Tájékoztató Pusztaszabolcs TOP 2014-2020 projektötleteiről 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 13. pontja 
Ivókút létrehozása a játszótér és pihenőpark területén 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 14. pontja 

Javaslat a Sport utcai üzletekhez parkoló, illetve kapubejáró kialakítására 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 15. pontja 
Ajánlat az ÉRD-KOM Kft. „v.a.” tulajdonrészének megvásárlására 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 16. pontja 

Javaslat polgármester jubileumi jutalmának megállapítására 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

Napirend 17. pontja 
Polgármester szabadsága 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 18. pontja 

KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú pályázati dokumentáció elkészítése 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 19. pontja 
Fotovoltaikus rendszerek kialakítása tárgyú pályázat elkészítése 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 20. pontja 

DRV Zrt. javaslata Fotovoltaikus rendszerek kialakítására 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 21. pontja 
Javaslat helyiség bérletére vonatkozóan 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Tájékoztató a két ülés közti eseményekről 

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

229/2014. (VI. 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 
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Kérdések, interpellációk 

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

230/2014. (VI. 26.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy írjon panaszlevelet 
az E-on, illetve a Környezetvédelmi Hatóság felé a Pusztaszabolcson az E-on által megbízott 
alvállalkozók munkavégzése során tapasztalt szakszerűtlen facsonkítások ügyében. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

A Képviselő-testület 5 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

231/2014. (VI. 26.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az elismerő címek alapításáról 
szóló 6/2002. (III. 27.) önkormányzati rendeletében felülvizsgálja az elismerő címekhez pénzdíj 
hozzárendelésének lehetőségét, illetve az elismerő címek adományozásának korlátozását. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az előterjesztést készítse el az augusztusi képviselő-testületi 
ülésre. 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 1. pontja 
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület elszámolása az Egyesület fennállásának 90. évfordulója 
megrendezéséhez nyújtott önkormányzati támogatással 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

232/2014. (VI. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek és egyházak támogatási 
rendjéről szóló 32/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése alapján elfogadja az 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület elszámolását az Egyesület fennállásának 90. évfordulója megrendezéséhez 
nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásáról. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 2. pontja 
A Tiszta Utak, Élő Táj Egyesület elszámolása a „Föld Órája Fővárosa” településtáblák 
elkészítéséhez nyújtott önkormányzati támogatással 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

233/2014. (VI. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek és egyházak támogatási 
rendjéről szóló 32/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése alapján elfogadja a Tiszta 
Utak, Élő Táj Egyesület elszámolását a „Föld Órája Fővárosa” településtáblák elkészítéséhez nyújtott 
önkormányzati támogatás felhasználásáról. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester  
Határidő: azonnal 
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Napirend 3. pontja 
Fogorvosi feladat-ellátási szerződés módosítása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

234/2014. (VI. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a FOG-ÁSZ Bt-vel (2490 Pusztaszabolcs, 
Széchenyi I. u. 13-2/2.) 2013. július 23-án Pusztaszabolcs fogorvosi körzetének ellátására kötött feladat-
ellátási szerződést az előterjesztés szerint módosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításról szóló szerződést aláírja. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 4. pontja 
Étkezési térítési díj megállapítása 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

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

235/2014. (VI. 26.) 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 
rendeletek módosításáról szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja. 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 

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

236/2014. (VI. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Faunus Termelő és Szolgáltató Kft-vel (2490 
Pusztaszabolcs, Szent István utca 11.) a közétkeztetési feladatok ellátására 2007. május 25-én és a Fejér 
Megyei Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium diákjainak közétkeztetési 
szolgáltatás biztosítására 2012. december 27-én kötött vállalkozási szerződést az előterjesztés szerinti 
megállapodás alapján módosítja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 5. pontja 
Óvodai csoportlétszám meghatározása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

237/2014. (VI. 26.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat fenntartásában 
lévő Pusztaszabolcs Városi Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Deák F. u. 21/1.) a rendelkezésre álló adatok 
alapján 2014. szeptember 1-től kilenc óvodai csoporttal szervezheti meg az óvodai ellátást. 
2014. szeptember 1-től a Pusztaszabolcs Városi Óvoda szakmai létszámát 22 főben, az egyéb létszámot 
15 főben, összesen 37 főben határozza meg, az óvodai személyi juttatás előirányzatát 750 ezer forinttal 
csökkenti, a járulékok előirányzatát 203 ezer forinttal csökkenti és az önkormányzat általános tartalék 
összegét 953 ezer forinttal megemeli. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés módosítását terjessze be és a Magyar 
Államkincstár felé a változást jelentse be. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 6. pontja 
József Attila Általános Iskola kockázatértékelése 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
238/2014. (VI. 26.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola 
munkavédelmi bejárásáról készült jegyzőkönyvet tudomásul veszi, az intézkedési tervet elfogadja az 
alábbi módosításokkal: 
1. Az intézkedési terv 1.1 pontjában a szükséges intézkedés az alábbira változik: 
- „A korábban készült statikai véleményt aktualizálni kell.” 
2. Az intézkedési terv 7. pontjában a szükséges intézkedés az alábbira változik: 
- „A gépek, berendezések elektromos biztonsági vizsgálatait el kell végezni! Kiváltképp a kazán, az 
elszívó berendezés tekintetében.” 
3. Az intézkedési terv 10. pontjában a szükséges intézkedés kiegészül azzal, hogy a tornaszerek esetében 
az ésszerű pótlásokat végezzék el. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a munkavédelmi bejárás időpontjairól előzetes 
tájékoztatást kérjen a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dunaújvárosi Tankerületétől. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, folytasson tárgyalást a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Dunaújvárosi Tankerületével az intézkedési terv újbóli áttekintéséről figyelembe véve a 
használati szerződés 23. és 29. pontjait. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 7. pontja 
Beszámoló a közterület-felügyelő elmúlt évi munkájáról 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
239/2014. (VI. 26.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a közterület-felügyelő beszámolóját az 
elmúlt évi felügyeleti munkáról. 
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a közterület-felügyelőnek az elvégzett munkájáért. 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy készítsen tájékoztatót a 
lakosság részére a környezet védelméről szóló 13/1994. (XII. 1.) önkormányzati rendeletben a 
közterületek, magánterületek tisztántartása, illetve a csapadékvíz elvezetésével kapcsolatban szabályozott 
előírásokról. 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 8. pontja 
Rendeletalkotás egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

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

240/2014. (VI. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes önkormányzati rendeletek hatályon 
kívül helyezéséről szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 9. pontja 
Szennyvíz búvárszivattyú beszerzése 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
241/2014. (VI. 26.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szennyvízszolgáltatás 
üzembiztonságának fenntartása érdekében a III. jelű átemelőben meghibásodott ABS AS10-2CB típusú 
búvárszivattyú helyére egy új berendezés beszerzését támogatja az üzemeltető Dunántúli Regionális 
Vízmű Zrt. (8601 Siófok, Tanácsház u. 7.) javaslata alapján, az ajánlat szerinti 211.968,- Ft + ÁFA 
összegért. 
A Képviselő-testület egyetért vele és felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a megjelölt eszköz 
beszerzését - az előterjesztés mellékletét képező megrendelő aláírásával a rendelkezésre álló vízi közmű 
koncessziós díj terhére - megrendelje DRV Zrt-től. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 10. pontja 
A Képviselő-testület 2014. második félévi munkaterve 

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

242/2014. (VI. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. második félévi munkatervét elfogadja az 
alábbi kiegészítéssel: 
1. November hónapban a 2. pont lesz a „Háziorvosi asszisztensek tájékoztatója a havonta elvégzett 
vérvétel minták számáról”. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 11. pontja 
Agárdi Popstranddal történő együttműködés lehetősége 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

243/2014. (VI. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy együttműködési megállapodást 
köt az Agárdi Popstranddal. Az önkormányzat a 2014. évi kedvezmények igénybevétele érdekében 
180.000,- Ft + Áfa díjat fizet, melyért a pusztaszabolcsi állandó lakosok 50 % belépési kedvezményben 
részesülnek a megállapodásban felsorolt koncert rendezvényeken. A támogatási összeg fedezete az 
önkormányzat 2014. évi költségvetésének általános tartalék előirányzata. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a költségvetési rendelet-módosítás beterjesztésére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés szerinti szerződés aláírására. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 12. pontja 
Tájékoztató Pusztaszabolcs TOP 2014-2020 projektötleteiről 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

244/2014. (VI. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Pusztaszabolcs TOP 2014-2020 
projektötleteiről szóló polgármesteri tájékoztatót. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 13. pontja 
Ivókút létrehozása a játszótér és pihenőpark területén 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

245/2014. (VI. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztaszabolcs 1163. hrsz. 
alatt található Játszótér és pihenőpark területén az ivókút kerüljön kiépítésre. Az ivókút bruttó költsége: 
383.258,- Ft. Támogatói döntésig a ”Kerékpáros megállóhelyek pályázati önrész” beruházási 
előirányzatból átcsoportosít a Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok közé „ivókút létesítés a 
játszótéren” címen 384.000,- forintot. Amennyiben pozitív elbírálásban részesül a projekt, akkor az 
előirányzat átcsoportosításra kerül. 
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 beadott támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén a kivitelezés költsége elszámolható 
a projekt keretében.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a kivitelezési szerződés aláírására. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 14. pontja 
Javaslat a Sport utcai üzletekhez parkoló, illetve kapubejáró kialakítására 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

246/2014. (VI. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Strabag Kft-vel a Gépállomás 
utca aszfaltozására kötött szerződés értelmében a kivitelezési határidő be nem tartása miatt igényt tart 
ellentételezésre. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, folytasson tárgyalást a Strabag Kft-vel arról, hogy a kötbér 
összegének megfelelő értékben milyen munkákat végeznek el az önkormányzat számára. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

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

247/2014. (VI. 26.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gépállomás utca 
aszfaltozásával összefüggésben készített Sport utcára vonatkozó koncepció szerint a 702/62. hrsz-ú 
ingatlan (üzletek) mögötti közterületen parkolót létesít az előterjesztés szerinti vázrajz alapján. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

248/2014. (VI. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gépállomás utca 
aszfaltozásával összefüggésben készített Sport utcára vonatkozó koncepció alapján a 702/72. hrsz. és 
702/73. hrsz. ingatlanok mögötti területen utat létesít, kihajtással a 702/87. hrsz-ú ingatlanra, így az ott 
létesítendő parkoló a fennmaradó részen valósítható meg. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 4 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

249/2014. (VI. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint a 
Gépállomás utca aszfaltozásával összefüggésben készített Sport utcára vonatkozó koncepció I. ütemében 
szerepeljen a 702/72. hrsz. ingatlan előtt tervezett új behajtó kialakítása. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

250/2014. (VI. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 702/72. hrsz. és a 702/73. hrsz. 
ingatlanok előtti önkormányzati tulajdonban lévő területet nem értékesíti. 

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

251/2014. (VI. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 702/72. hrsz. és a 702/73. hrsz. 
ingatlanok (üzletek) előtt kialakított vendéglátóipari előkertek használatára közterület-használati 
szerződést köt az üzletek tulajdonosaival. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

252/2014. (VI. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gépállomás utca 
aszfaltozásával összefüggésben készített Sport utcára vonatkozó koncepció I. ütemében nem támogatja a 
702/73. hrsz. üzlet előtti árok lefedését. 

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

253/2014. (VI. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gépállomás utca aszfaltozásával 
összefüggésben készített Sport utcára vonatkozó koncepcióval összefüggésben úgy dönt, hogy a 702/72. 
hrsz. és 702/73. hrsz. ingatlanokkal párhuzamosan a Sport utca másik oldalán elhelyezkedő lefedett árok 
parkolóvá alakítására a polgármester indítson tárgyalásokat a közútkezelővel. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 15. pontja 
Ajánlat az ÉRD-KOM Kft. „v.a.” tulajdonrészének megvásárlására 

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

254/2014. (VI. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem kíván vásárolni az ÉRD-KOM 
Kft.”v.a.” a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáló Zrt-ben meglevő 
részvényeiből. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a végelszámolót tájékoztassa. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 16. pontja 
Javaslat polgármester jubileumi jutalmának megállapítására 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással (1 fő nem szavazott) az alábbi határozatot 
hozta: 

255/2014. (VI. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Csányi Kálmán polgármester részére 25 éves 
jubileumi jutalmat állapít meg és elrendeli, hogy a bruttó 860.000,- forintot Pusztaszabolcs Város 
Önkormányzat jubileumi jutalom címen részére fizesse ki 2014. augusztus 16. napjával. A juttatás fedezete - a 
bruttó bér és a szociális hozzájárulási adó - az általános tartalék. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, 
hogy a költségvetés módosítást terjessze be úgy, hogy 1.092.000,- Ft összeggel csökken az általános tartalék és 
860.000,- Ft összeggel nő az önkormányzat személyi juttatás előirányzata és 232.000,- Ft összeggel nő az 
önkormányzat szociális hozzájárulási adó előirányzata. 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: 2014. augusztus 16. 
              
Napirend 17. pontja 

Polgármester szabadsága 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

256/2014. (VI. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Csányi Kálmán polgármester részére 
2014. július 14-16-ra 3 nap szabadságot engedélyez. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              
Napirend 18. pontja 

KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú pályázati dokumentáció elkészítése 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
257/2014. (VI. 26.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú 
„Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával 
kombinálva” című és „József Attila Általános Iskola épületének energiahatékonysági korszerűsítése” tárgyú 
pályázat megvalósításának érdekében a Rubi Consulting Vállalkozási Tanácsadó Iroda Kft-t (1085 Budapest, 
Üllői u. 20. fsz. 7.) bízza meg a melléklet szerinti szerződés I. sz. mellékletében szereplő feltételek szerint.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés szerinti megbízási szerződés aláírásra. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 19. pontja 
Fotovoltaikus rendszerek kialakítása tárgyú pályázat elkészítése 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

258/2014. (VI. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja 225/2014. (VI. 16.) Kt. számú határozatát 
azzal, hogy a Polgármesteri Hivatal épületén kívül a Könyvtár és Művelődési Ház épületén, az Anya- és 
Gyermekvédelmi Tanácsadó épületén és az Időskorúak Klubja épületén is napelemes rendszer kerüljön 
kialakításra a villamos energia igényének kielégítése céljából. 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” 
című pályázat kiírása az alábbi épületek vonatkozásában kerül a pályázat benyújtásra: Polgármesteri Hivatal 
(2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.), Könyvtár és Művelődési Ház (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 12.), 
Anya- és Gyermekvédelmi Tanácsadó (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 39.) Időskorúak Klubja (2490 
Pusztaszabolcs, Magyar u. 6.). 
A Képviselő-testület a pályázat elkészítésével az Europatender Consulting Kft-t (1112 Budapest, Repülőtéri út 
2.) bízza meg. A pályázat elkészítésének bekerülési költsége bruttó 2.140.597,- Ft. Ezen összegből a pályázati 
dokumentáció átadását követően bruttó 713.532,- Ft kerül kifizetésre, továbbá nyertes pályázat esetén további 
bruttó 1.427.065,- Ft kifizetése válik esedékessé.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat elkészültét követően a pályázat benyújtásáról 
gondoskodjon, valamint a költségvetési rendelet környezetvédelmi alap felhasználására vonatkozó 
rendelkezésének módosítását terjessze be. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              
Napirend 20. pontja 

DRV Zrt. javaslata Fotovoltaikus rendszerek kialakítására 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

259/2014. (VI. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem tud pályázatot benyújtani a DRV Zrt. projekt 
javaslatára a KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázati kiírás 
értelmében, mivel korábbi döntése alapján az önkormányzat intézményeire nyújt be ilyen tartalmú pályázatot. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 21. pontja 
Javaslat helyiség bérletére vonatkozóan 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

260/2014. (VI. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Javaslat helyiség bérletére 
vonatkozóan” című előterjesztést leveszi napirendjéről. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kérjen árajánlatokat a Pusztaszabolcs, Szent István u. 28. 
szám alatti üzlethelyiség felújítására vonatkozóan és azokat terjessze a képviselő-testület elé. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              


