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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

2014. március 5-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott 
határozatainak tartalma 

 
 

Határozat száma Határozat tartalma 
100/2014. (III. 5.) Kt. számú határozat Felkérés jegyzőkönyv hitelesítésére 
101/2014. (III. 5.) Kt. számú határozat Napirend meghatározása 
102/2014. (III. 5.) Kt. számú határozat Megbízás a Gépállomás utca aszfaltozására 
103/2014. (III. 5.) Kt. számú határozat Megbízás térfigyelő kamerarendszer kiépítésére 
104/2014. (III. 5.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
105/2014. (III. 5.) Kt. számú határozat Rovásírással készült helységnévtábla kihelyezésének 

tudomásulvétele 
 

http://www.pusztaszabolcs.hu
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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. március 5-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
100/2014. (III. 5.) 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 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

101/2014. (III. 5.) Kt. számú határozat 

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

Gépállomás utca, Sport utca – József Attila utca közötti szakaszának építése 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 2. pontja:  
LEADER pályázat keretében térfigyelő kamerarendszer megvalósítása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 3. pontja:  

Rovásírással készült helységnévtábla 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 1. pontja:  
Gépállomás utca, Sport utca – József Attila utca közötti szakaszának építése 

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

102/2014. (III. 5.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a beérkezett árajánlat ismeretében úgy dönt, 
hogy a Gépállomás utca, Sport utca – József Attila utca közötti szakaszának kivitelezésére a Strabag 
Általános Építő Kft. (8000 Székesfehérvár, Szekfű Gy. u. 5., képviselője: Szabó Imre vállalkozásvezető, 
cégjegyzékszám: 01-09-930940) megbízásával egyetért. 
A szerződés összege 14.899.401,- Ft + Áfa, melynek fedezete az önkormányzat 2014. évi 
költségvetésében rendelkezésre áll. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást megkösse. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

http://www.pusztaszabolcs.hu
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Napirend 2. pontja:  
LEADER pályázat keretében térfigyelő kamerarendszer megvalósítása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
103/2014. (III. 5.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megbízza az Oktávnet Kft-t 
(2481 Velence, Enyedi út 21.) a projektben meghatározott térfigyelő kamera rendszer kiépítésével. A 
kamerák és a hozzákapcsolódó műszaki eszközök, valamint a kiépítés és a hálózatba kötés költsége az 
Oktávnet Kft. árajánlata alapján bruttó 4.591.050,- Ft. Az eszközök és szerelésük költségének nettó 
összege európai uniós támogatásból kerül megvalósításra, így annak költsége a projekt terhére 
elszámolható. Az önrész összege a 2014. évi önkormányzati költségvetésbe tervezésre került. A 
kivitelezés határideje 2014. április 30-a. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a térfigyelő kamera rendszer kiépítésére vonatkozó 
szerződés aláírására. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 3. pontja:  
Rovásírással készült helységnévtábla 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 2 igen, 3 nem szavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elutasította: 
 
104/2014. (III. 5.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint támogatja 
a Jobbik Magyarországért Mozgalom Pusztaszabolcsi Helyi Szervezetének székely-magyar rovásírással 
fából készült helységnévtábla állítását. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
105/2014. (III. 6.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom Pusztaszabolcsi Helyi Szervezetének székely-magyar rovásírással készült 
fém helységnévtábla állítását. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés szerinti „Írásos 
tudomásulvételt” aláírja. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              



 

 

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. március 27-én megtartott nyílt ülésén hozott 
határozatainak tartalma 

 
 

Határozat száma Határozat tartalma 
106/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat Felkérés jegyzőkönyv hitelesítésére 
107/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat Napirend meghatározása 
108/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat Két ülés közti időszak eseményeiről szóló polgármesteri 

tájékoztató tudomásulvétele 
109/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat Koszorú elhelyezése a felsőcikolai út melletti kopjafánál a 

világháborúk áldozatai emlékére 
110/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat Rendőrségi beszámoló elfogadása 
111/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat Napirend módosítása 
112/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének módosítása 
113/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
114/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 

Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása 
115/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
116/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat Mezőőri szolgálat felállítása 
117/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat Együttműködési megállapodás kötése a rendőrséggel a mezei 

őrszolgálat eredményesebb működése érdekében 
118/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat A mezőőri álláshely pályázat szövegének módosítása 
119/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat A Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról szóló 

beszámoló elfogadása 
120/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat Integrált önkormányzati pénzügyi rendszer bevezetése 
121/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása 

rendezvény szervezéséhez 
122/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat Iskolai felvételi körzethatárok tudomásulvétele 
123/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat Oktatási társulási megállapodás megszűnésének 

megállapítása 
124/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat Önkormányzati javaslat a 10/2014. (II. 19.) BM rendelet 

módosítására 
125/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének módosítása 
126/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
127/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat Az önkormányzat kormányzati funkcióinak meghatározása 
128/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat Önkormányzati lakások lakbérhátralékáról szóló tájékoztató 

tudomásulvétele 
129/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat Üzemeltetői szerződés kötése víztársulattal 
130/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat Kistérségi aktuális ügyekről szóló tájékoztató 

tudomásulvétele 
131/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
132/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat Polgármester szabadságának engedélyezése 

http://www.pusztaszabolcs.hu
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133/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat MÁV Iskola ingyenes bérbeadásáról szóló szerződés 

módosítása 
134/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat Bérleti díj fizetése általános iskolai tornaterem használatáért 
135/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat Önkormányzati bérlakás bérbeadása az Erőnlét 

Sportegyesület részére 
136/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat Közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadása 
137/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat Az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének 

módosítása 
138/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat Támogatási kérelem elutasítása 
 



 

 

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. március 27-én megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
106/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Czöndör Mihály és Csiki Szilárd 
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: 
 
107/2014. (III. 27.) 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 

Beszámoló a helyi közrend és közbiztonság helyzetéről 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 2. pontja 
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 3. pontja 

Javaslat a Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szervezeti és Működési 
Szabályzatának elfogadására 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 4. pontja 

Javaslat mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 5. pontja 
A Pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület pályázata rendezvény megszervezésére 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 6. pontja 

Javaslat „A magyar nyelvért József Attila emlékdíj” alapítására 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 7. pontja 
Iskolai felvételi körzethatárok 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 8. pontja 

Tájékoztató Velencével kötött oktatási megállapodás megszűnéséről 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
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mailto:polghivatal@pusztaszabolcs.hu


Napirend 9. pontja 
Önkormányzati javaslat a 10/2014. (II. 19.) BM rendelet módosítására 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 10. pontja 

Javaslat az odaítélt önkormányzati támogatásra igényt nem tartó szervezetek szankciójáról 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 11. pontja 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat kormányzati funkcióinak felülvizsgálata 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 12. pontja 

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérhátralékáról 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

Napirend 13. pontja 
Üzemeltetői szerződés víztársulattal II. 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 14. pontja 

Kistérségi aktuális ügyek 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 15. pontja 
Polgármester szabadsága 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 16. pontja 

A MÁV Iskola ingyenes használatba adására hozott határozat módosítása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 17. pontja 
Javaslat ingatlan bérbeadására az Erőnlét Sportegyesület részére 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 18. pontja 

Közbeszerzési eljárás lefolytatása az egészségügyi centrum felújításának 1. ütemére 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 19. pontja 
Az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének módosítása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 20. pontja 

Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület kérelme 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 21. pontja 
Integrált önkormányzati pénzügyi rendszer bevezetése 

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: 
 
108/2014. (III. 27.) 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 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 



 
109/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a világháborúk áldozatainak 
emlékére tartandó megemlékezés során a felsőcikolai út mentén található kopjafánál is elhelyeznek 
koszorút az önkormányzat nevében. Ezt a munkatervében rögzíteni fogja. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 1. pontja 
Beszámoló a helyi közrend és közbiztonság helyzetéről 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
110/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság (2400 
Dunaújváros, Szent György út 1.), illetve az Adonyi Rendőrőrs (2457 Adony, Kossuth L. u. 27.) – az 
elmúlt év (2013.) vonatkozásában – Pusztaszabolcsi bűnügyi, szabálysértési és közlekedési helyzetéről 
készült beszámolóját elfogadja. 
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az Adonyi Rendőrőrs, illetve a Pusztaszabolcsi Polgárőrség által 
végzett munkáért. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánynál 
a helyi körzeti megbízotti létszám bővítését. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

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

111/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete mai ülésének napirendjét az alábbiak szerint 
módosítja: 
Napirendek előtt: 
- Tájékoztató a két ülés közti eseményekről 
- Kérdések, interpellációk 
Napirend 1. pontja 

Beszámoló a helyi közrend és közbiztonság helyzetéről 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 2. pontja 
Javaslat „A magyar nyelvért József Attila emlékdíj” alapítására 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 3. pontja 

Javaslat a Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szervezeti és Működési 
Szabályzatának elfogadására 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 4. pontja 

Javaslat mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 5. pontja 
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 6. pontja 

Integrált önkormányzati pénzügyi rendszer bevezetése 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 



Napirend 7. pontja 
A Pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület pályázata rendezvény megszervezésére 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 8. pontja 

Iskolai felvételi körzethatárok 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

Napirend 9. pontja 
Tájékoztató Velencével kötött oktatási megállapodás megszűnéséről 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 10. pontja 

Önkormányzati javaslat a 10/2014. (II. 19.) BM rendelet módosítására 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 11. pontja 
Javaslat az odaítélt önkormányzati támogatásra igényt nem tartó szervezetek szankciójáról 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 12. pontja 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat kormányzati funkcióinak felülvizsgálata 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 13. pontja 
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérhátralékáról 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 14. pontja 

Üzemeltetői szerződés víztársulattal II. 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 15. pontja 
Kistérségi aktuális ügyek 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 16. pontja 

Polgármester szabadsága 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 17. pontja 
A MÁV Iskola ingyenes használatba adására hozott határozat módosítása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 18. pontja 

Javaslat ingatlan bérbeadására az Erőnlét Sportegyesület részére 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 19. pontja 
Közbeszerzési eljárás lefolytatása az egészségügyi centrum felújításának 1. ütemére 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 20. pontja 

Az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének módosítása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 21. pontja 
Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület kérelme 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 2. pontja 
Javaslat „A magyar nyelvért József Attila emlékdíj” alapítására 

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



 
112/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az elismerő címek alapításáról 
szóló 6/2002. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetben az emlékdíj 
elnevezése az alábbi legyen: 
- „Pusztaszabolcs Város József Attila Tanulói Emlékdíj”. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
113/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az elismerő címek alapításáról 
szóló 6/2002. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja 
az alábbi módosításokkal: 
1. A rendelet-tervezet 1. §-ában az elismerő cím megnevezése az alábbira változik: 
- „Pusztaszabolcs Város József Attila Tanulói Emlékdíj”. 
2. A rendelet-tervezet 1. §-ában a 9/B. § (6) bekezdésében a „Pusztaszabolcs Legkiválóbb 
Diákja/Pusztaszabolcs Város Emlékdíj” szövegrész helyébe a „Pusztaszabolcs Város József Attila 
Tanulói Emlékdíj” szöveg kerül. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 3. pontja 
Javaslat a Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szervezeti és Működési 
Szabályzatának elfogadására 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
114/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmény (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 42., telephely: 2490 Pusztaszabolcs, Magyar u. 6.) Szervezeti 
és Működési Szabályzatát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
92/B. § (1) bekezdésének c) pontja alapján jóváhagyja. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 4. pontja 
Javaslat mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló rendelet megalkotására 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
115/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről 
szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 



 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
116/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a megalkotott rendelete alapján 2 fővel működő 
mezőőri szolgálatot állít fel 2014. július 1-jével. A mezőőri álláshelyek betöltésére az előterjesztés 
szerinti pályázati felhívás alapján kerül sor. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hirdeményt jelentesse meg és a pályázatokat készítse 
elő önkormányzati döntésre. (A szükséges határidők betartása miatt nem lesz mód a rendes bizottsági 
üléseken a pályázatok véleményezésére.) 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetésének 
módosítását terjessze be, amely tartalmazza a mezőőri járulék létesítési és működtetési költségeit a 
bevételi és a kiadási oldalon is (mezőőri járulék bevétel 3.603 ezer forint, a mezőőri szolgálat létesítés és 
működtetési költségek 3.603 ezer forint). 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a mezőgazdasági szakigazgatási szerv felé a mezőőri 
szolgálat létesítését jelentse be és a megszervezés és működtetés költségeit igényelje meg. 
A Képviselő-testület amennyiben szükséges, a mezei őrszolgálat beindításához a költségeket az 
önkormányzat saját költségvetéséből biztosítja a mezei őrszolgálat saját bevételeinek beérkezéséig. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
117/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrségről, a 
természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1a) bekezdése alapján 
együttműködési megállapodást köt a Rendőrséggel a mezei őrszolgálat eredményesebb működése 
érdekében az előterjesztés szerint. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés szerinti együttműködési megállapodás 
aláírására. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
118/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 116/2014. (III. 27.) Kt. számú határozatát az 
alábbiak szerint módosítja: 
A mezőőri álláshelyek betöltésére kiírandó pályázat előterjesztés szerinti pályázati felhívása az alábbiak 
szerint módosul: 
1. A „Jelentkezési határidő” szövegrész helyett „A pályázat benyújtásának határideje” szöveg kerül. 
2. A „Jelentkezéshez csatolni kell” szövegrész helyett „A pályázathoz csatolni kell” szöveg kerül. 
3. A „Főbb ellátandó feladatok” az alábbi mondattal egészül ki: 
- „A feladat ellátása hat havi munkaidőkeret megállapításával, a munkaidő ellenőrzése nyomkövető 
rendszerrel történik.”. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              



Napirend 5. pontja 
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
119/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (2) bekezdés f) pontja alapján a Pusztaszabolcsi Polgármesteri 
Hivatal 2013. évi munkájáról szóló jegyzői beszámolót elfogadja. 
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki Vezér Ákos jegyzőnek és a Hivatal dolgozóinak az elmúlt évben 
végzett munkáért. 
 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 6. pontja 
Integrált önkormányzati pénzügyi rendszer bevezetése 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
120/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztaszabolcsi Polgármesteri 
Hivatal pénzügyi feladatainak problémamentes ellátása érdekében új integrált pénzügyi rendszer 
beszerzését engedélyezi. A beszerzés fedezetéül az önkormányzat 2013. évi Áfa visszatérüléséből 
származó 796 ezer forintot határozza meg. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet 
módosításának beterjesztésére. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 7. pontja 
A Pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület pályázata rendezvény megszervezésére 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
121/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet 
az „Önkéntes Tűzoltó Egyesület fennállásának 90. évfordulója megünneplése” címen a helyi civil 
szervezetek és egyházak támogatási rendjéről szóló 32/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (3) 
bekezdése értelmében 200.000,- Ft összeggel támogatja az általános tartalék terhére. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet 
módosításának beterjesztésére. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
A Képviselő-testület felkéri az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottságot, hogy ezen rendezvény 
programjának ismeretében a Szabolcsi Nyári Fesztivál programja úgy kerüljön összeállításra, hogy ne 
legyen duplikáció. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              



Napirend 8. pontja 
Iskolai felvételi körzethatárok 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
122/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 50. § (8) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működtetéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § alapján megismerte a Fejér 
Megyei Kormányhivatal tájékoztatását az általános iskola kijelölt körzetéről, azt tudomásul veszi és azzal 
egyetért. 
 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 9. pontja 
Tájékoztató Velencével kötött oktatási megállapodás megszűnéséről 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
123/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Oláhné Surányi Ágnes velencei 
polgármester tájékoztatását Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntéseiről, mely 
szerint a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § (1) 
bekezdésében foglaltak szerint nem vizsgálta felül a Velence Város Önkormányzata és Pusztaszabolcs 
Város Önkormányzata között 2012. május 17. napján létrejött „Velence Város felekezeti fenntartású 
iskolai ellátás megszervezése” tárgyú Megállapodást, mivel a Ttv. 7. § (1) bekezdése alapján Velence 
Város Önkormányzata Képviselő-testülete által adott megbízást Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete kizárólag addig tudta teljesíteni, amíg a „közoktatásról” szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 102. § (2) bekezdése s az „államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. §-ban 
részletezett irányító szervi jogköre az általános iskolai feladatellátást biztosító közoktatási intézmény 
tekintetében fennállt. 
A képviselő-testületek tényként állapítják meg, hogy Velencén, 2012. május 17. napján kelt 
Megállapodás alapján a Társulás tevékenysége 2013. január 1. napján megszűnt. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 10. pontja 
Önkormányzati javaslat a 10/2014. (II. 19.) BM rendelet módosítására 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
124/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés j) pontjában meghatározott jogával élve döntést kezdeményez a Belügyminiszternél. Az 
önkormányzat az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési 
támogatásáról szóló 10/2014. (II. 19.) BM rendelet olyan irányú módosítását javasolja a 
Belügyminiszternek, mely szerint a rendeletben meghatározott támogatások és az 
adósságkonszolidációval átvállalt önkormányzati adósság különbözetére - amennyiben az kevesebb az 
elérhető támogatásnál - az önkormányzatok jogosultak legyenek. 



Önkormányzatunk javaslatát azzal indokolja, hogy az elmúlt években a hitelfelvételek során 
önkormányzatunk a felelős gazdálkodás szempontjait figyelembe véve, a teherviselő képesség szem előtt 
tartásával vállalt fel hiteleket, kezelhetetlen adósságállományt nem halmozott fel (6.116,- Ft/fő). A 
Magyarország Kormánya által adott lehetőséggel élve ugyanakkor kérte önkormányzatunk az 
adósságkonszolidációt, melynek összege a 2013-as szerződés és a 2014-es nyilatkozatunk szerint 
összesen 36,7 millió forint, míg a hivatkozott rendelet településünk részére a lakosságszám 
figyelembevételével 181 millió forint igényelhető támogatást határozott meg. Megítélésünk szerint 
önkormányzatunk hátrányos helyzetbe került a túlzottan eladósodott önkormányzatokhoz képest akkor, 
amikor azoknál lényegesen alacsonyabb összegű hiteleit vállalta át az állam; és hátrányba kerül a 
hivatkozott rendelet alapján is, mert az igénybe vehető támogatásnál lényegesen alacsonyabb mértékű 
hitel átvállalására kötött szerződést, illetve adott be igényt. 
Kérjük a Tisztelt Belügyminiszter Urat, hogy az indokaink méltánylásával a 10/2014. (II. 19.) BM 
rendeletet szíveskedjen úgy módosítani, hogy legalább önkormányzatunk és esetleg a hasonló helyzetben 
lévő önkormányzatok is a rendelet alapján elérhető támogatás és az adósságkonszolidációval átvállalt 
hitelösszeg különbözetére igényt adhassanak be. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fenti tartalmú levelet – a szolgálati út betartásával – a 
Belügyminiszternek küldje meg. 
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki Vezér Ákos jegyzőnek az ügyben végzett munkáért. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 11. pontja 
Javaslat az odaítélt önkormányzati támogatásra igényt nem tartó szervezetek szankciójáról 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
125/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek és az egyházak 
támogatási rendjéről szóló 32/2013.(XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-
tervezet szövegét az alábbiak szerint módosítja: 
1. A rendelet-tervezet 1. §-ában a „kizárásra kerülnek” szövegrész helyébe a „nem részesülnek 
támogatásban” szöveg kerül. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
126/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek és az egyházak 
támogatási rendjéről szóló 32/2013.(XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-
tervezet szövegét elfogadja az alábbi módosítással: 
1. A rendelet-tervezet 1. §-ában a „kizárásra kerülnek” szövegrész helyébe a „nem részesülnek 
támogatásban” szöveg kerül. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              



Napirend 12. pontja 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat kormányzati funkcióinak felülvizsgálata 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
127/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásai alapján Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 
alaptevékenységeit a kormányzati funkciók rendje szerint az alábbiakban határozza meg: 

Kormányzati funkció: 
011130  Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége  
013320  Köztemető-fenntartás és - működtetés  
032020  Tűz-és katasztrófavédelmi tevékenységek  
042180  Állat-egészségügy  
045120  Út, autópálya építése  
045160  Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása  
051040  Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása  
052020  Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése  
064010  Közvilágítás  
066020  Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások  
072111  Háziorvosi alapellátás  
072112  Háziorvosi ügyeleti ellátás  
074011  Foglalkozás-egészségügyi alapellátás  
074031  Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás  
074032  Ifjúság-egészségügyi gondozás  
083030  Egyéb kiadói tevékenység  
091220  Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő 

működtetési feladatok  
092120  Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő 

működtetési feladatok  
096020  Iskolai intézményi étkeztetés  

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága felé a 
törzskönyvi nyilvántartásban a módosítás átvezetéséről intézkedjen. 
 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 13. pontja 
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérhátralékáról 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
128/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások 
lakbérhátralékáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
              



Napirend 14. pontja 
Üzemeltetői szerződés víztársulattal II. 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
129/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunaújvárosi Vízgazdálkodási Építőipari és 
Környezetvédelmi Társulat (2400 Dunaújváros, Papírgyári út 30.) javaslatát megismerte és úgy dönt, 
hogy az üzemeltetési szerződést a mellékletben szereplő tartalommal köti meg. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az üzemeltetési szerződés aláírására. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 15. pontja 
Kistérségi aktuális ügyek 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
130/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kistérségi aktuális ügyekről szóló 
polgármesteri tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 3 igen, 1 nem szavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elutasította: 
 
131/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint a 
polgármester hívja meg Szabó Ferencet, Iváncsa Község Polgármesterét egy beszélgetésre az iváncsai 
tanuszoda működésének ügyében. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 16. pontja 
Polgármester szabadsága 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
132/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Csányi Kálmán polgármester részére 
2014. április 3-án 1 nap és 2014. április 18-án 1 nap szabadságot engedélyez. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              



Napirend 17. pontja 
A MÁV Iskola ingyenes használatba adására hozott határozat módosítása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
133/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 844/2013. (XII. 19.) Kt. számú 
határozata szerint megkötött használatba adási szerződés 3. és 4. pontját úgy módosítja, hogy az ingatlan 
egyik termének bérleti díjaként 25.100,- Ft/hó + áfa összeget állapít meg 2014. január 1-től 
2014. augusztus 15-ig terjedő időszakra azzal a céllal, hogy ezen időszak alatt használatba vevő a 
teremben a hagyományőrzés és ápolási tevékenység mellett hungarikum klub foglalkozásokat, értékfal és 
értékgyűjteményt hozzon létre. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a 2013. december 31-én kötött használatba adási szerződés 
módosításának aláírására. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 18. pontja 
Javaslat ingatlan bérbeadására az Erőnlét Sportegyesület részére 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
134/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Erőnlét Sportegyesület az 
általa megrendezésre kerülő országos verseny idejére fizessen bérleti díjat a József Attila Általános Iskola 
tornatermének használatáért. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
135/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Erőnlét Sportegyesület (2490 Pusztaszabolcs, 
Szilágyi E. u. 36/1.) részére a tevékenység végzésének idejére ingyenesen bérbe adja az önkormányzati 
tulajdonú Pusztaszabolcs, Adonyi út 51. szám alatti bérlakást 1 évre, amely további 5 évre hosszabbítható 
azzal, hogy a Sportegyesület viseli a rezsiköltségek 50 %-át és rendszeresen karbantartja az épületet. 
Azért tudja bérbe adni az önkormányzat ezt a helyiség csoportot, mert az lakás céljára már alkalmatlan. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés szerinti bérleti szerződést 
aláírja. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 19. pontja 
Közbeszerzési eljárás lefolytatása az egészségügyi centrum felújításának 1. ütemére 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

A Képviselő-testület név szerinti szavazással (jegyzőkönyv mellékelve) 8 igen, 0 nem szavazattal és 
0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 



136/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Pusztaszabolcs, Szabolcs liget 50. szám alatti 
egészségügyi centrum felújítása I. ütem” közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos ajánlattételi 
felhívást az előterjesztés szerint elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri dr. Szücs Gábor közbeszerzési tanácsadót, hogy az ajánlattételi felhívást és az 
ajánlattételi dokumentációt a E-KOVÁCS-BAU Építőipari Kft. (2490 Pusztaszabolcs, Gépállomás utca 
10/1.), a Nagy-Ipar Építő- és Gépipari Kft. (2490 Pusztaszabolcs, Gárdonyi Géza utca 14.) és a Varga 
Építőipari és Szolgáltató Kft. (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 34.) részére küldje meg. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              


