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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

2014. május 29-én megtartott nyílt ülésén hozott 
határozatainak tartalma 

 
 

Határozat száma Határozat tartalma 
180/2014. (V. 29.) Kt. számú határozat Felkérés jegyzőkönyv hitelesítésére 
181/2014. (V. 29.) Kt. számú határozat Napirend meghatározása 
182/2014. (V. 29.) Kt. számú határozat Előterjesztés készítése bejárási és parkolási lehetőségekről 
183/2014. (V. 29.) Kt. számú határozat Gratuláció civil szervezeti elnökségi tag megválasztásához 
184/2014. (V. 29.) Kt. számú határozat Köszönet sikeres rendezvény szervezéséért 
185/2014. (V. 29.) Kt. számú határozat Két ülés közti időszak eseményeiről szóló polgármesteri 

tájékoztató tudomásulvétele 
186/2014. (V. 29.) Kt. számú határozat Hozzájárulás temetési költséghez 
187/2014. (V. 29.) Kt. számú határozat Közbeszerzési eljárás eredményessé nyilvánítása 
188/2014. (V. 29.) Kt. számú határozat Városi ivóvíz- és szennyvízhálózat 2014-2016. évi 

beruházási-felújítási és pótlási tervének jóváhagyása 
189/2014. (V. 29.) Kt. számú határozat Az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló 

tájékoztató tudomásulvétele 
190/2014. (V. 29.) Kt. számú határozat A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi 

ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadása 
191/2014. (V. 29.) Kt. számú határozat A szociális intézmény 2013. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadása 
192/2014. (V. 29.) Kt. számú határozat Fogorvosi feladatellátási szerződés módosítása 
193/2014. (V. 29.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének módosítása 
194/2014. (V. 29.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
195/2014. (V. 29.) Kt. számú határozat Földhasználók értesítése a mezőőri rendelet rendelkezéseinek 

végrehajtására 
196/2014. (V. 29.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
197/2014. (V. 29.) Kt. számú határozat Óvodai továbbképzési program elfogadása 
198/2014. (V. 29.) Kt. számú határozat A Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány alapító 

okiratának módosítása 
199/2014. (V. 29.) Kt. számú határozat Polgármester szabadságának engedélyezése 
200/2014. (V. 29.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcson megvalósítandó TOP projektötletek 

meghatározása 
201/2014. (V. 29.) Kt. számú határozat Cinemax Kft. ajánlatának elutasítása 
202/2014. (V. 29.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
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KIVONAT 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

2014. május 29-én megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
180/2014. (V. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Szőke Erzsébet és Tüke László 
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

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

181/2014. (V. 29.) 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 Pusztaszabolcs, Szabolcs liget 50. szám alatti egészségügyi centrum felújítása 
I. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására a Bírálóbizottság 
döntése alapján 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 2. pontja 

A városi ivóvíz és szennyvíz hálózat 2014-2016. évi beruházási-felújítási és pótlási terve 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 3. pontja 
Az Európai Parlamenti képviselők 2014. évi választásáról 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 4. pontja 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásának átfogó értékelése 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 5. pontja 
A családgondozói feladatok 2013. évi ellátásának átfogó értékelése 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 6. pontja 

Fogorvos feladat-ellátási szerződésének módosítása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 7. pontja 
Javaslat mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló rendelet módosítására 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 8. pontja 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása 
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Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 9. pontja 

Óvodai továbbképzési program elfogadása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 10. pontja 
Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány Alapító Okiratának módosítása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 11. pontja 

Polgármester szabadsága (szóbeli) 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 12. pontja 
Tájékoztató Pusztaszabolcs TOP 2014-2020 ötleteiről 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

             
 
Tájékoztató a két ülés közti eseményekről 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alább határozatot hozta: 

182/2014. (V. 29.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 2014. júniusi 
képviselő-testületi ülésre - komplexen kezelve - készítsen előterjesztést a „Ricsi Bolt” bejárási 
lehetőségéről, valamint az üzletsor parkolási kérdéséről. 

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

183/2014. (V. 29.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete gratulál Csordásné dr. Juhász Judit 
háziorvosnak abból az alkalomból, hogy a Magyar Rákellenes Liga megválasztotta elnökségi tagjává. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a gratulációt tolmácsolja az önkormányzat nevében. 

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

184/2014. (V. 29.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki a Tiszta Utak, Élő Táj 
Egyesületnek a Föld Órája Főváros 2014. rendezvény sikeres megrendezéséért. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a köszönetet tolmácsolja az önkormányzat nevében. 

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

185/2014. (V. 29.) 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 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
186/2014. (V. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete néhai Kovacsik Istvánt saját halottjának 
tekinti, a temetési költséget 300.000,- Ft összegig az önkormányzat 2014. évi költségvetéséből az 
általános tartalék terhére kifizeti. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a költségvetési rendelet-módosítás beterjesztésére. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

             

Napirend 1. pontja 
Javaslat „a Pusztaszabolcs, Szabolcs liget 50. szám alatti egészségügyi centrum felújítása 
I. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására a Bírálóbizottság 
döntése alapján 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

 

A Képviselő-testület név szerinti szavazással (jegyzőkönyv mellékelve) 7 igen, 0 nem szavazattal és 
0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

187/2014. (V. 29.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „a Pusztaszabolcs, 
Szabolcs liget 50. szám alatti egészségügyi centrum felújítása I. ütem.” tárgyban kiírt nemzeti 
értékhatárt elérő, a 122/A. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 
A Képviselő-testület a VARGA Kft. (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 34.) és a NOBLE Kft. (2490 
Pusztaszabolcs, Arany János utca 41.) ajánlatát érvénytelennek, az E-KOVÁCS-BAU Kft. (2490 
Pusztaszabolcs, Gépállomás utca 14.) ajánlatát érvényesnek tekinti.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az eljárás nyertesének az érvényes és az ajánlattételi felhívásban 
meghatározott bírálati szempont alapján a legkedvezőbb ajánlatot adó E-KOVÁCS-BAU Kft-t (2490 
Pusztaszabolcs, Gépállomás utca 14.) hirdeti ki. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

             

Napirend 2. pontja 
A városi ivóvíz és szennyvíz hálózat 2014-2016. évi beruházási-felújítási és pótlási terve 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 

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

188/2014. (V. 29.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a városi ivóvíz- és szennyvízhálózat 2014-
2016. évi beruházási-felújítási és pótlási tervét megismerte és úgy dönt, hogy a programban 
feltüntetett munkálatokat az üzemeltető DRV Zrt (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) javaslata alapján 
jóváhagyja. A Képviselő-testület a munkák pénzügyi fedezetét az önkormányzat költségvetésében 
rendelkezésre álló vízi közmű fejlesztés beruházási előirányzatból biztosítja. 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Pusztaszabolcs szennyvízrendszerének 2014. évi beruházási, 
felújítási és pótlási tervében a 2014. évre javasolt beruházási tervben kerüljön törlése a 2014/SZ1 
sorszámú „Kőszórásos út kialakítása a szennyvíztisztító telepnél cca 800 m hosszon” beruházás. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 3. pontja 
Az Európai Parlamenti képviselők 2014. évi választásáról 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

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

189/2014. (V. 29.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Helyi Választási Iroda 
tájékoztatóját az Európai Parlament tagjainak 2014. évi választásáról. 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 

             

Napirend 4. pontja 
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásának átfogó értékelése 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

190/2014. (V. 29.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok 2013. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja. 
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a gyermekvédelem területén dolgozóknak, a segítőknek és a 
civil szervezeteknek áldozatos munkájukért. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az átfogó értékelést küldje meg gyámhatóságnak.  

Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 

             

Napirend 5. pontja 
A családgondozói feladatok 2013. évi ellátásának átfogó értékelése 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

191/2014. (V. 29.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmény (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 42.) 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóját 
elfogadja. 
A Képviselő-testület elismerését fejezi ki az intézmény vezetőjének a családgondozás területén végzett 
lelkiismeretes munkájáért. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

             

Napirend 6. pontja 
Fogorvos feladat-ellátási szerződésének módosítása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

192/2014. (V. 29.) 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 

             



 6 

Napirend 7. pontja 
Javaslat mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló rendelet módosítására 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

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

193/2014. (V. 29.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az adminisztrációs költségek 
várható növekedése miatt a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 4/2014. (III. 28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet szövegét az alábbiak szerint módosítja: 
1. A rendelet-tervezet 1. § (2) bekezdésében a „750,- Ft/ha” szövegrész „800,- Ft/ha” szövegre 
változik. 
2. A rendelet-tervezet 1. § (3) bekezdésében a „(375,- Ft/ha)” szövegrész „(400,- Ft/ha)” szövegre 
módosul. 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 

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

194/2014. (V. 29.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mezei őrszolgálat létesítéséről és 
működéséről szóló 4/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet 
szövegét a 193/2014. (V. 29.) Kt. számú határozatban foglalt módosítással elfogadja. 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 

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

195/2014. (V. 30.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy Mézes Józsefet, 
a Pusztaszabolcs Területi Agrárkamarai Bizottság vezetőjét tájékoztassa, hogy az Agrárkamarai 
Bizottság a pusztaszabolcsi földhasználókat az alábbiakról értesítse: 
1. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a mezei őrszolgálat létesítéséről és 
működéséről szóló 4/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelete alapján a földhasználóknak bejelentési 
kötelezettsége van a rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon 2014. július 10-ig. A rendelet teljes 
szövege a www.pusztaszabolcs.hu honlapon elérhető. 
2. Amely természetes személy, vállalkozás, vagy gazdasági társaság 2014. május 30-ig a 
földhasználati adatokat az önkormányzathoz eljuttatta, annak az adatközlést újból nem kell megtennie. 
3. Amennyiben a kötelezettek a 2014. május 31-től hatályos 1. melléklet szerinti bejelentést 2014. 
július 10-ig nem teszik meg, úgy átruházott hatáskörben a jegyző jár el a mezőőri járulék kivetésével 
és beszedésével összefüggően a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény előírásai szerint. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

             
Napirend 8. pontja 

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

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

196/2014. (V. 29.) 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. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

             

http://www.pusztaszabolcs.hu
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Napirend 9. pontja 
Óvodai továbbképzési program elfogadása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
197/2014. (V. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-
szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 
277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat fenntartásában lévő 
Pusztaszabolcs Városi Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Deák F. u. 21/1.) 2014-2019-re szóló 
továbbképzési programját elfogadja. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

             
Napirend 10. pontja 

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

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

198/2014. (V. 29.) Kt. számú határozat 
1. 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 korábbi és a 2014. május 29-én elfogadott 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 Önkormányzata, székhelye: 2490 Pusztaszabolcs, Velencei u. 2. 
3. Nagyvenyim Önkormányzata, székhelye: 2421 Nagyvenyim, Fő u. 43. 
4. Ercsi Önkormányzata, székhelye: 2451 Ercsi, Fő St. 20. 
5. Mezőfalva Önkormányzata, székhelye: 2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44. 
6. Nagykarácsony Önkormányzata, székhelye: 2425 Nagykarácsony, Petőfi u. 27. 
7. Előszállás Önkormányzata, székhelye: 2424 Előszállás, Fő tér 1. 
8. Dunapack Papír és Csomagolóanyag Kft., székhelye: 1215 Budapest, Duna utca 42.” 
 
3. A preambulumból az „ALAPÍTVÁNY” szó alól törlésre kerül a „mint a közhasznú 
szervezetekről szóló, az 1997. évi CLVI. tv. hatálya alá tartozó, kiemelkedően közhasznú jogállású 
szervezet” szövegrész, 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. b)  pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
„Az alapítvány nyílt, ahhoz bármely bel-és külföldi természetes személy vagy jogi személy, 
illetőleg  jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság pénzbeli vagy természetbeni 
adománnyal, vagyonrendeléssel csatlakozhat, annak közhasznú szolgáltatásaiból az alapítványi 
céloknak megfelelően mindenki részesülhet.” 
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6.  Az alapító okirat 4.d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
„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.” 
 
7. Az alapító okirat 6. a)-b) pontjai helyébe az alábbi rendelkezések kerülnek:  
„ a) Az alapítvány kezelője a kilenc tagú kuratórium, amely az alapítvány ügyvezető, s egyben a 
legfőbb döntéshozó, képviseleti és ügyintéző szerve. A kuratórium tagjai az alapítvány vezető 
tisztségviselői.” 
 
„ b) A kuratórium elnöke:        Kubovics Árpád  
                                                   2400 Dunaújváros, Erkel kert 9. 3/3. 
                                                   Anyja neve: Fodor Mária  
                                       
                      tagjai:       Reszegi Imre  
                                        2458 Kulcs, Határ u. 5800/4. 
                                        Anyja neve: Pidl  Erika  
 

                                        Pálfalviné dr. Táborosi Éva 
                                        2400 Dunaújváros, Petőfi u. 18. 
                                        Anyja neve: Kovács Éva 
  

                                        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 
 

                                            Szabó Adrienne 
                                        1015 Budapest, Batthyány u. 28-30. 2/10. 
                                            Anyja neve: Champier Marianne 
 
A kuratórium tagjait az alapító tagok határozatlan időre bízzák meg.” 
 
8. 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 hozzátartózója, 
− az alapítóval vagy az alapító meghatározó befolyása alatt álló jogi személlyel vagy   jogi 

személyiséggel nem rendelkező gazdasági társasággal munkaviszonyban, munkavégzésre 
irányuló egyéb szerződéses jogviszonyban, illetve egyéb érdekeltségben áll.” 
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9. Az alapító okirat 6.d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
„ A kuratórium tagjának tisztsége megszűnik: 
- lemondással, az új kuratóriumi tag bírósági nyilvántartásba történő bejegyzésével, 
- a kuratóriumi tag halálával, 
- törvényben maghatározott kizáró ok bekövetkezte esetén, 
- jogszabályban meghatározott esetben visszahívással.” 
 
10. Az alapító okirat 6.e) pontjának első két mondata helyébe az alábbi rendelkezések kerülnek:  
„ Az alapítványt a kuratórium elnöke képviseli. Akadályoztatása esetén az általa kijelölt kuratóriumi 
tag, ilyen személy hiányában a kuratórium által megbízott kuratóriumi tag helyettesíti.” 
 
11. 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.” 
 
12. 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.” 
 
13. Az alapító okirat 6. i) pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
„A kuratórium ülése nyílt, azt az elnök vezeti. Határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással 
hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 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.” 
 
14. Az alapító okirat 6. j) pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
„Az alapítványhoz csatlakozó személyeknek vagy szervezeteknek joguk van az elnöktől pontos 
felvilágosítást kérni az alapítványba rendelt pénz, vagy más vagyontárgy felhasználásáról.” 
 
15.Az alapító okirat 11. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
„ 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.” 
 
16. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal 
hatályban maradnak. 
 
2. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
módosító okiratot, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja. 
 
3. 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. 
 
4. 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: 2014. május 30. 
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Napirend 11. pontja 
Polgármester szabadsága 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
199/2014. (V. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Csányi Kálmán polgármester részére 
2014. június 12-én 1 nap, 2014. június 17-20-án 4 nap szabadságot engedélyez. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

             
 
Napirend 12. pontja 

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

 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
200/2014. (V. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Terület- és 
Területfejlesztési Operatív Program stratégiai céljai közül a Pusztaszabolcson megvalósítandó 
projektötletek a következők: 
1. 2.1 pontban MÁV szociális épület funkció váltása 196 millió forint összegben, 
2. 4.4. pontban önkormányzati bérlakások helyreállítása 50 millió forint összegben, 
3. 4.4. pontban külső közösségi tér kialakítása a kastélynál 23 millió forint összegben. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

             
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
201/2014. (V. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, nem kíván élni a Cinemax Invest 
Kft. (képviseli: Fabisz Katalin) azon ajánlatával, mely szerint reklámfilmet készítenek 
Pusztaszabolcsról és azt az Echo TV csatornán bemutatják. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

             
 
A Képviselő-testület 2 igen, 3 nem szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elutasította: 
 
202/2014. (V. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint az 
önkormányzat csatlakozzon a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyhez. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

             
 


