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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
2014. november 26-án megtartott nyílt ülésén hozott 

határozatainak tartalma 
 

Határozat száma Határozat tartalma 
393/2014. (XI. 26.) Kt. számú határozat Felkérés jegyzőkönyv hitelesítésére 
394/2014. (XI. 26.) Kt. számú határozat Napirend meghatározása 
395/2014. (XI. 26.) Kt. számú határozat Köszönet kiadvány elkészítése során végzett munkáért 
396/2014. (XI. 26.) Kt. számú határozat Köszönet jegyzői munkáért 
397/2014. (XI. 26.) Kt. számú határozat Két ülés közti időszak eseményeiről szóló polgármesteri 

tájékoztató tudomásulvétele 
398/2014. (XI. 26.) Kt. számú határozat Könyvtáros beszámolójának elfogadása 
399/2014. (XI. 26.) Kt. számú határozat Felkérés mozgásukban korlátozottak könyvvel történő 

ellátási lehetőségének áttekintésére 
400/2014. (XI. 26.) Kt. számú határozat Szennyvíz búvárszivattyú javításának megrendelése 
401/2014. (XI. 26.) Kt. számú határozat A háziorvosi asszisztensek által végzett vérvételi 

tevékenységről szóló tájékoztató tudomásulvétele 
402/2014. (XI. 26.) Kt. számú határozat Önkormányzati üzlethelyiség bérbeadása 
403/2014. (XI. 26.) Kt. számú határozat Az önkormányzat háromnegyed éves gazdálkodásának 

alakulásáról szóló tájékoztató elfogadása 
404/2014. (XI. 26.) Kt. számú határozat Engedély a polgármester részére alszámláról történő 

átvezetésre 
405/2014. (XI. 26.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
406/2014. (XI. 26.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
407/2014. (XI. 26.) Kt. számú határozat Szavazásból történő kizárás személyes érintettség miatt 
408/2014. (XI. 26.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
409/2014. (XI. 26.) Kt. számú határozat Önkormányzati intézmények dolgozóinak külön juttatás 

fizetése 
410/2014. (XI. 26.) Kt. számú határozat A szociális intézmény székhely engedélyes szolgáltatásainak 

hatósági ellenőrzésének tudomásulvétele 
411/2014. (XI. 26.) Kt. számú határozat A szociális intézmény telephely engedélyes szolgáltatásainak 

hatósági ellenőrzésének tudomásulvétele 
412/2014. (XI. 26.) Kt. számú határozat A szociális intézmény működési engedélyének módosítása a 

házi segítségnyújtás vonatkozásában 
413/2014. (XI. 26.) Kt. számú határozat A szociális intézménynél tiszteletdíjas társadalmi gondozó 

igénybevételének biztosítása 
414/2014. (XI. 26.) Kt. számú határozat Iskolai felvételi körzethatárok véleményezése 
415/2014. (XI. 26.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
416/2014. (XI. 26.) Kt. számú határozat Önkormányzati üzlethelyiségek bérleti díjának 

megállapítása 
417/2014. (XI. 26.) Kt. számú határozat Informális képviselő-testületi ülés megtartási a 

településfejlesztési koncepció elkészítésére 
418/2014. (XI. 26.) Kt. számú határozat Polgármester szabadsága 
419/2014. (XI. 26.) Kt. számú határozat Az általános iskola tüzelőberendezésének felújítása 
420/2014. (XI. 26.) Kt. számú határozat Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társuláshoz 

történő csatlakozási szerződés véleményezése 
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KIVONAT 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

2014. november 26-án megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

393/2014. (XI. 26.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Kovács Dénes és Majda Benedek 
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: 

394/2014. (XI. 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 

Beszámoló a könyvtáros 2013. II. félévi és 2014. I. félévi munkájáról 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 2. pontja 
Szennyvíz búvárszivattyú javítása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 3. pontja 

Tájékoztató a háziorvosi asszisztensek által havonta végzett vérvételi minták számáról 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 4. pontja 
Javaslat helyiség bérletére vonatkozóan 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 5. pontja 

Tájékoztató Pusztaszabolcs Város Önkormányzat gazdálkodásának 2014. háromnegyed éves 
helyzetéről 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 6. pontja 

Az önkormányzat aktuális likviditási helyzete 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 7. pontja 
Az önkormányzati intézmények bérmegtakarítása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 8. pontja 

Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény székhely engedélyes szolgáltatásainak 
hatósági ellenőrzése 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 9. pontja 

Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény telephely engedélyes szolgáltatásainak 
hatósági ellenőrzése 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
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Napirend 10. pontja 

Iskolai felvételi körzethatárok véleményezése 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

Napirend 11. pontja 
Javaslat lakásbérleti díjak változtatására 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 12. pontja 

Javaslat helyiségbérleti díjak megállapítására 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

Napirend 13. pontja 
Pusztaszabolcs településfejlesztési koncepciója 

Előterjesztő: Czöndör Mihály alpolgármester 
Napirend 14. pontja 

Polgármester szabadsága 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 15. pontja 
Az általános iskola tüzelőberendezésének felújítása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 16. pontja 

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társuláshoz történő csatlakozási szerződés 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Tájékoztató a két ülés közti eseményekről 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

395/2014. (XI. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a „pusztaszabolcs anno” 
sorozat 16. köteteként megjelent „Pusztaszabolcsi kincseink” című kiadvány elkészítése során végzett 
munkájáért Ádám Lászlónak, Ádámné Farkas Beátának és Czöndör Mihálynénak. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tolmácsolja az önkormányzat köszönetét. 

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

396/2014. (XI. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testület köszönetét fejezi ki Vezér Ákosnak, 
Pusztaszabolcs Város volt jegyzőjének a Pusztaszabolcson végzett jegyzői munkájáért. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tolmácsolja az önkormányzat köszönetét. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Kérdések, interpellációk 

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

397/2014. (XI. 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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Napirend 1. pontja 
Beszámoló a könyvtáros 2013. II. félévi és 2014. I. félévi munkájáról 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
398/2014. (XI. 26.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvtáros 2013. II. félévi és 2014. I. félévi 
munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a könyvtárosnak az elmúlt időszakban végzett lelkiismeretes 
munkájáért. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

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

399/2014. (XI. 26.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a könyvtárost és a Pusztaszabolcsi 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény vezetőjét, hogy a mozgásukban korlátozottak számára a 
könyvekkel való ellátás lehetőségét tekintsék át és tegyenek javaslatot az önkormányzat számára. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 2. pontja 
Szennyvíz búvárszivattyú javítása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

400/2014. (XI. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szennyvízszolgáltatás üzembiztonságának 
fenntartása érdekében a XII. jelű átemelőben meghibásodott Grundfos SV024B1D501P (gy.sz::159730) 
típusú szennyvíz búvárszivattyú javítását tudomásul veszi az üzemeltető Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 
(8601 Siófok, Tanácsház u. 7.) javaslata alapján, az ajánlat szerinti 397.530,- Ft + ÁFA összegért. 
A Képviselő-testület egyetért vele és felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a megjelölt eszköz 
javítását - az előterjesztés mellékletét képező megrendelő aláírásával, a rendelkezésre álló víziközmű 
koncessziós díj terhére -, megrendelje DRV Zrt-től. 
A Képviselő-testülete felkéri a DRV Zrt-t, írásban jelezze, meddig tart a megjavított szivattyú garanciája, 
illetve mikor történik a szivattyú visszaszerelése, hogy a Polgármesteri Hivatal műszaki munkatársai a 
visszaszereléskor jelen tudjanak lenni. 
A Képviselő-testület felkéri a DRV Zrt-t, hogy az egyes felújításokról ne utólag, hanem a felújítás előtt 
értesítse az önkormányzatot, továbbá indokolja meg a tervszerű karbantartási tervtől való eltérésnek az 
okát is. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 3. pontja 
Tájékoztató a háziorvosi asszisztensek által havonta végzett vérvételi minták számáról 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

401/2014. (XI. 26.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvosi asszisztensek által havonta végzett 
vérvételi minták számáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 4. pontja 
Javaslat helyiség bérletére vonatkozóan 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

402/2014. (XI. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 2490 Pusztaszabolcs, Szent 
István u. 28. szám alatti üzlethelyiséget 2014. december 1-től 5 év határozott időre bérbe adja a Complex 
Network Hungary Kft. (2400 Dunaújváros, Magyar u. 106/b., képviseli: Kovács Attila ügyvezető (an: 
Bakos Piroska, sz.hely, idő: Szfvár, 1967.02.21., lakcím: 2490 Pusztaszabolcs, Arany J. u. 39.), adószám: 
11742070-2-07, cégjegyzékszám: 07-09-017836) részére havi 28.600,- Ft + áfa, azaz 36.322,- Ft-ért, 
amely bérleti díj 2015. január 1-től 30.030,- Ft+áfa/hó azaz 38.138,- Ft. 
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Complex Network Hungary Kft önkéntes munkával 
elvégezze az üzlet működéséhez szükséges munkálatokat és a Kft. telephelyeként ezen üzlethelyiség 
legyen bejegyezve és felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 5. pontja 

Tájékoztató Pusztaszabolcs Város Önkormányzat gazdálkodásának 2014. háromnegyed 
éves helyzetéről 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

A Képviselő-testület 6 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

403/2014. (XI. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat gazdálkodásának 2014. 
háromnegyed éves alakulásáról szóló tájékoztatót 

667.727 ezer forint bevétellel 
557.598 ezer forint kiadással 

elfogadja. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 6. pontja 
Az önkormányzat aktuális likviditási helyzete 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

404/2014. (XI. 26.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-4.10.0/A/12-2013 
projektek megvalósításához megelőlegezett 20.606.977,- Ft támogatás késedelmes elbírálása miatt az 
önkormányzat fizetőképességének biztosítása érdekében engedélyt ad a polgármesternek, hogy az 
önkormányzat és intézményei nevére szóló számlák fizetési határidőig történő kifizetéséhez a víziközmű 
fejlesztés elkülönített alszámláról maximum 21 millió forint összeget átvezessen. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatás összegének megérkezésekor az átvezetett 
összeg azonnal kerüljön visszavezetésre a víziközmű alszámlára és arról a képviselő-testületet a 
következő ülésen tájékoztassa. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletébe 
építsen be olyan rendelkezést, hogy az utófinanszírozott projektek kifizetése az önkormányzat 
fizetőképességét ne veszélyeztesse. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 7. pontja 
Az önkormányzati intézmények bérmegtakarítása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

A Képviselő-testület 3 igen, 3 nem szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elutasította: 

405/2014. (XI. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint 
Paál Huba képviselőnek 3. hozzászólást engedélyezzen, mivel a képviselő-testület szervezeti és működési 
szabályzata szerinti kétszeri hozzászólási lehetőségét már kimerítette. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

A Képviselő-testület 2 igen, 2 nem szavazattal, 2 tartózkodással (2 fő nem szavazott) a javaslatot 
elutasította: 

406/2014. (XI. 26.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint 
Simonné Zsuffa Erzsébet képviselőnek 3. hozzászólást engedélyezzen, mivel a képviselő-testület 
szervezeti és működési szabályzata szerinti kétszeri hozzászólási lehetőségét már kimerítette. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

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

407/2014. (XI. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy személyes érintettsége miatt 
Csiki Szilárd képviselőt kizárja az önkormányzati intézmények bérmegtakarításáról szóló szavazásból. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

A Képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással (1 fő nem szavazott) az alábbi 
határozatot hozta: 

408/2014. (XI. 26.) 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 

A Képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással (1 fő nem szavazott) az alábbi 
határozatot hozta: 

409/2014. (XI. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Pusztaszabolcs Városi 
Óvoda, Pusztaszabolcs Város Önkormányzata, a Könyvtár és Művelődési Ház, a Pusztaszabolcsi 
Polgármesteri Hivatal és a Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény dolgozói részére az 
1 havi szuperbruttó bérük 25%-ának megfelelő külön juttatást fizessen. 
A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőket, hogy az intézmény dolgozói részére kifizetésre 
kerülő nem pénzbeli juttatás és szuperbruttó jutalom összegéről 2014. november 30-ig tájékoztassák a 
polgármestert. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a 2014. évi költségvetési rendelet módosításának 
beterjesztésére. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
              Intézményvezetők 
Határidő: 2014. november 30. 
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Napirend 8. pontja 
Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény székhely engedélyes szolgáltatásainak 
hatósági ellenőrzése 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

410/2014. (XI. 26.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az általa fenntartott Pusztaszabolcsi Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmény 2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 42. szám alatti székhely engedélyes által 
nyújtott szolgáltatások hatósági ellenőrzéséről készült jegyzőkönyvet megismerte és tudomásul veszi. 
A Képviselő-testület felkéri Adorjánné Bozsódi Irén intézményvezetőt, hogy 2014. november 30-ig 
küldje meg a Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának, valamint a fenntartónak a 
feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében tett intézkedéseit. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
 Adorjánné Bozsódi Irén intézményvezető 

Határidő: 2014. november 30. 
              

Napirend 9. pontja 
Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény telephely engedélyes szolgáltatásainak 
hatósági ellenőrzése 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

411/2014. (XI. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatal által a Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi 
út 42.) 2490 Pusztaszabolcs, Magyar u. 6. szám alatti telephelyén nyújtott szolgáltatások hatósági 
ellenőrzéséről készült jegyzőkönyvét megismerte. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jegyzőkönyvben meghatározott feladatok 
teljesítésére kössön hatósági szerződést 2015. június 30-i határidővel a Fejér Megyei Kormányhivatal 
Szociális és Gyámhivatalával a hiányosságok felszámolására. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

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

412/2014. (XI. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmény (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 42.) 2490 Pusztaszabolcs, Magyar u. 6. szám alatti 
telephelyén az engedélyes által nyújtott házi segítségnyújtás szolgáltatás zavartalan ellátása érdekében 
27 főre kívánja biztosítani az ellátást. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a működési engedély módosítását 
2015. április 1. időponttal kérje meg. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal és 2015. április 1. 

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

413/2014. (XI. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmény (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 42.) 2490 Pusztaszabolcs, Magyar u. 6. szám alatti 
telephelyén az engedélyes által nyújtott házi segítségnyújtás alapszolgáltatás ellátását 2015. április 1-től 
1 fő tiszteletdíjas társadalmi gondozó igénybevételével biztosítja. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal és 2015. április 1. 
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Napirend 10. pontja 
Iskolai felvételi körzethatárok véleményezése 

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

414/2014. (XI. 26.) 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. § (1) bekezdése alapján az 
alábbi véleményt adja az iskolai körzethatárok megállapításához: 
1. Pusztaszabolcson 12 fő hátrányos helyzetű és 8 fő halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolába 

járó tanuló él. 
2. Pusztaszabolcson egy általános iskola található (József Attila Általános Iskola 2490 Pusztaszabolcs, 

Mátyás király u. 14.), mely iskolában 10 fő hátrányos helyzetű és 7 fő halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermek tanul. 

3. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Városban felvételt biztosító iskola 
körzetével, a körzet módosítását nem kéri. 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 11. pontja 

Javaslat lakásbérleti díjak változtatására 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

 
A Képviselő-testület 6 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

415/2014. (XI. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú lakások és 
helyiségek bérbeadásáról szóló 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-
tervezet szövegét elfogadja. 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 12. pontja 

Javaslat helyiségbérleti díjak megállapítására 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

 
A Képviselő-testület 6 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

416/2014. (XI. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a tulajdonában lévő Sport u. 2/2. szám alatti I., 
II., és IV. számú üzletek bérleti díját, 462,- Ft/m2/hó + ÁFA összegben, a III./1. és III/2. számú üzletek 
bérleti díját 416,- Ft/m2/hó + ÁFA összegben állapítja meg 2015. január 1-től. 
A Képviselő-testület a bérleti díjak meghatározásánál csökkentő tényezőként vette figyelembe a III/1. 
számú üzlet alacsonyabb komfortfokozatát, valamint a III/2. számú üzlet homlokzatán elhelyezett 
bankjegykiadó automatát. 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: 2015. január 1. 
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Napirend 13. pontja 
Pusztaszabolcs településfejlesztési koncepciója 

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

417/2014. (XI. 26.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy hívjon meg a 
településfejlesztési koncepció kidolgozásában jártas szakértőt, aki egy informális képviselő-testületi ülés 
keretében tájékoztatja a képviselőket a településfejlesztési koncepció elkészítésének szükségességéről, 
módjáról és választ ad a felmerülő kérdésekre. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 14. pontja 

Polgármester szabadsága 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

418/2014. (XI. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Csányi Kálmán 
polgármester 2014. december 22-ig nem kíván szabadságra menni. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 15. pontja 

Az általános iskola tüzelőberendezésének felújítása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

419/2014. (XI. 26.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a József Attila Általános Iskola 
(2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14.) tüzelőberendezéséhez a tartalék gázégő meghibásodása miatt 
új gázégőt szerez be és szereltet be. 
Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében az általános tartalék terhére „Az általános iskola 
tüzelőberendezésének felújítása” címen 900 ezer forint összegben új felújítás előirányzatot hoz létre. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet 
módosításának beterjesztésére és a felújítás megrendelésére. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megrendelés előtt kérjen megfelelőségi nyilatkozatot 
az ajánlattevőtől, hogy az alkatrész beépíthető-e a berendezésbe, továbbá ezzel párhuzamosan keressen 
kivitelezőt a gázégő beszereléséhez. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 16. pontja 
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társuláshoz történő csatlakozási szerződés 

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

420/2014. (XI. 26.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás csatlakozási szándékról szóló előterjesztését és a 
következő határozatot hozza: 
1. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja Ócsa Város 
Önkormányzata és Taksony Nagyközség Önkormányzata 2015. január 1. napjával a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozásához. 
Tekintettel arra, hogy a csatlakozás időpontjában új projekt előkészítése zajlik, amelynek költségei ezt 
követően fognak jelentkezni, a Képviselő-testület nem javasolja az újonnan csatlakozó önkormányzatokra 
a Társulási Megállapodás XI/3. pont harmadik bekezdésében foglaltak alkalmazását. 
2. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Délegyháza Község Önkormányzatának 
2015. január 1-jével történő csatlakozásához hozzájárulását megadni nem tudja, mivel a csatlakozási 
szándékról a társulni kívánó önkormányzat képviselő-testületének legalább hat hónappal korábban kell a 
határozatot meghozni, Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete pedig erről 2014. július 2-
án döntött. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              


