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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

2015. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott 
határozatainak tartalma 

 
 

Határozat száma Határozat tartalma 
149/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat Felkérés jegyzőkönyv hitelesítésére 
150/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat Napirend meghatározása 
151/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat I. világháborús szobor áthelyezése 
152/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat Szociális intézmény területén fatároló építése 
153/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat Két ülés közti időszak eseményeiről szóló polgármesteri 

tájékoztató tudomásulvétele 
154/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
155/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
156/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat A közösségi ház működtetésére kötendő szerződés-tervezet 

szövegének módosítása 
157/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat Civil szervezetek tájékoztatása a közösségi ház ingyenes 

használatáról 
158/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat A közösségi ház működtetésére kötendő szerződés-tervezet 

szövegének elfogadása 
159/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat A Szabolcsi Nyári Fesztivál előkészületeiről szóló 

tájékoztató elfogadása 
160/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat A közművelődés-szervező 2014. évi munkájáról szóló 

beszámoló elfogadása 
161/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat A védőnői szolgálat 2014. évi munkájáról szóló beszámoló 

elfogadása 
162/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat A 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló jelentés 

elfogadása 
163/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat Az önkormányzat 2014. évi állami támogatásának 

elszámolásáról szóló belső ellenőrzési jelentés elfogadása 
164/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat A Pusztaszabolcs Városi Óvoda alapító okiratának 

módosítása 
165/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat A Pusztaszabolcs Városi Óvoda átszervezéséhez 

hozzájárulás 
166/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat Intézményvezető felkérése bölcsődei előzetes előjegyzés 

megkezdésére 
167/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat Hozzájárulás a műfüves pálya megvilágításának 

beruházásához 
168/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat Gazdasági program tervezetének módosítása 
169/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat Gazdasági program tervezetének módosítása 
170/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
171/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat Gazdasági program tervezetének módosítása 
172/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat Gazdasági program tervezetének módosítása 
173/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat Gazdasági program tervezetének módosítása 
174/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat Az önkormányzat gazdasági programjának elfogadása 
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Határozat száma Határozat tartalma 
175/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat Cselekvési program kidolgozása a gazdasági program 

alapján 
176/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat Napirend módosítása 
177/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat Szabolcs pusztai lakások ivóvíz vezeték kialakításának 

terveztetése és árajánlat kérése 
178/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat A 2014. évi adózás és az adóhátralékok alakulásáról készült 

beszámoló elfogadása 
179/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat Önkormányzati támogatás felhasználásáról készült 

elszámolás elfogadása 
180/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat Elismerő cím alapítása 
181/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
182/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének módosítása 
183/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
184/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
185/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 
186/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat Az általános iskola villamos hálózatának felújítása 
187/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat A Polgármesteri Hivatal villamos hálózatának felújítása 
188/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
189/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat A 2013. és 2014. évi magánszemély kommunális adójából 

származó bevételek felhasználásáról szóló kimutatás 
elfogadása 

190/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat Önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadásáról szóló 
tájékoztató elfogadása 

191/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat Napirend módosítása 
192/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat A városi szennyvízhálózat infiltrációs problémáiról készült 

intézkedési terv prioritásainak meghatározása 
193/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat Jogi szankciós lehetőségének vizsgálata a 

szennyvízhálózattal kapcsolatos problémák miatt 
194/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat Belterületi utak javítása 
195/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat A magánerős lakossági útépítés szervezéséről és támogatási 

rendszeréről szóló rendelet módosítása 
196/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat Kerékpártárolók elhelyezése 
197/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat Pályázat benyújtása kisbusz vásárlására 
198/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat Szabolcs Vezér szobor állítására pályázat benyújtásának 

előkészítése 
199/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat Pályázat benyújtása a közétkeztetés infrastrukturális 

fejlesztésére 
200/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének módosítása 
201/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
202/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat Pályázat nyári gyermekétkeztetés biztosítására 
203/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat Kedvezmény biztosítása közműfejlesztési hozzájárulás 

megfizetésére 
204/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat Önkormányzati tulajdonú lakás bérletére vonatkozó kérelem 

elutasítása 
205/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
206/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat Településfejlesztési és Értéktár Bizottság tagjának 

megválasztása 
207/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
208/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat Pénzügyi Bizottság alelnökének megválasztása 
209/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
210/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat Humán Bizottság tagjának megválasztása 
211/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat Településfejlesztési és Értéktár Bizottság alelnökének 

megválasztása 
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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 
2015. április 29-én megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
149/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Csiki Szilárd és Horváth Zoltán 
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: 

150/2015. (IV. 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 

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

Napirend 2. pontja 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 3. pontja 

A Boldogasszony Közösségi Ház működtetéséről kötött szerződés módosítása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 4. pontja 
Tájékoztató a Szabolcsi Nyári Fesztivál előkészületeiről 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 5. pontja 

Beszámoló a közművelődés-szervező 2014. évi munkájáról 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 6. pontja 
Beszámoló a védőnői szolgálat 2014. évi munkájáról 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 7. pontja 

Tájékoztató a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 8. pontja 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2014. évi állami támogatásának elszámolásáról szóló 
belső ellenőrzési jelentés 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
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Napirend 9. pontja 
A Pusztaszabolcs Városi Óvoda alapító okiratának módosítása 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
Napirend 10. pontja 

Pusztaszabolcs Városi Óvoda bölcsődei csoport kialakítása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 11. pontja 
Javaslat a műfüves pálya megvilágításának beruházására 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 12. pontja 

Javaslat az önkormányzat gazdasági programjának elfogadására 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 13. pontja 
Az adózás és adóhátralékok alakulása 2014. évben 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
Napirend 14. pontja 

A Józsefes Gyermekekért Alapítvány elszámolása kulturális rendezvény megszervezéséhez 
nyújtott önkormányzati támogatásról 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 15. pontja 

Javaslat az elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló rendelet módosítására 
Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 

Napirend 16. pontja 
Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 17. pontja 

József Attila Általános Iskola villamos hálózat felújítása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 18. pontja 
Polgármesteri Hivatal villamos hálózat felújítása (helyszíni) 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 19. pontja 

A 2013. és 2014. évi magánszemély kommunális adójából származó bevételek felhasználása 
Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 

Napirend 20. pontja 
Tájékoztató a 2015. március 25-i „Javaslat helyiség bérletére vonatkozóan” napirendi 
ponthoz 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 21. pontja 

A városi szennyvízhálózat infiltrációs problémáinak intézkedési terve 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 22. pontja 
Kőzúzalék burkolatú belterületi utak javítási munkái 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 23. pontja 

Kerékpártároló elhelyezése 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 24. pontja 
Kisbusz vásárlására pályázati lehetőség (helyszíni) 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 25. pontja 

Szabolcs Vezér szobor állítására pályázati lehetőség (helyszíni) 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 26. pontja 
Közétkeztetés infrastrukturális fejlesztésére pályázat (helyszíni) 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
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Napirend 27. pontja 
Javaslat a hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítására 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
Napirend 28. pontja 

Tájékoztató a Szabolcs pusztai lakások vízellátásának problémájáról 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 29. pontja 
Nyári gyermekétkeztetés támogatása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 30. pontja 

Árok u. 6/1. szám alatti ingatlan szennyvízhálózatra csatlakoztatása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 31. pontja 
Javaslat bizottsági tagok megválasztására (szóbeli) 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Tájékoztató a két ülés közti eseményekről 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
151/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Sport utca-
Velencei út sarkán található I. világháborús szobor áthelyezésével kapcsolatban kérje meg a lakosság 
véleményét. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy készíttessen látványtervet a szobor áthelyezési 
lehetőségeiről. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
152/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztaszabolcsi Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmény 2490 Pusztaszabolcs, Magyar utca 6. szám alatti telephelyén található fa 
tárolására alkalmas épületet lebontatja és a helyén új fatároló épületet építtet. Az új épület lehetőség 
szerint a lebontott épület anyagaiból készüljön el úgy, hogy ne legyen szükséges építési engedélyt kérni. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a döntés végrehajtásáról. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
153/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt 
időszak eseményeiről szóló polgármesteri és alpolgármesteri tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 1. pontja 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
154/2015. (IV. 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 
              

Napirend 2. pontja 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
155/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 
szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 3. pontja 
A Boldogasszony Közösségi Ház működtetéséről kötött szerződés módosítása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
156/2014. (IV. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Római Katolikus Plébániával 
(2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 46.) a Boldogasszony Közösségi Ház működtetésére kötendő szerződés-
tervezet szövegét az alábbiak szerint módosítja: 
1. A szerződés-tervezet 14. pontjának harmadik mondatában az „500.000,- Ft” szövegrész helyébe a 
„650.000,- Ft” szöveg kerül. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
157/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, tájékoztassa a civil 
szervezeteket arról, hogy az önkormányzat és a Pusztaszabolcsi Római Katolikus Plébánia (2490 
Pusztaszabolcs, Adonyi út 46.) között a Boldogasszony Közösségi Ház működtetésére kötendő szerződés-
tervezet 8. pontja értelmében az önkormányzat által támogatott rendezvények esetén nem kell 
terembérletet fizetni. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
158/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Római Katolikus Plébániával 
(2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 46.) a Boldogasszony Közösségi Ház működtetésére kötendő szerződés-
tervezet szövegét elfogadja az alábbi módosítással: 
1. A szerződés-tervezet 14. pontjának harmadik mondatában az „500.000,- Ft” szövegrész helyébe a 
„650.000,- Ft” szöveg kerül. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 4. pontja 
Tájékoztató a Szabolcsi Nyári Fesztivál előkészületeiről 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

159/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szabolcsi Nyári Fesztivál előkészületeiről 
szóló tájékoztatót elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri Kiss Kornélia közművelődés-szervezőt, hogy készítsen együttműködési 
megállapodást az együttműködő szervezetekkel, valamint pontosítsa a 2015. augusztus 9-i rendezvényt és 
arról tájékoztassa a Képviselő-testületet is. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
   Kiss Kornélia közművelődés-szervező 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 5. pontja 
Beszámoló a közművelődés-szervező 2014. évi munkájáról 

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

160/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közművelődés-szervező 2014. évi munkájáról 
szóló beszámolóját elfogadja. 

Felelős: Kiss Kornélia közművelődés-szervező 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 6. pontja 
Beszámoló a védőnői szolgálat 2014. évi munkájáról 

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

161/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a védőnői szolgálat 2014. évi munkájáról szóló 
beszámolót elfogadja. 
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a védőnőknek a 2014. évben végzett munkájukért. 

Felelős: Beslényi Ildikó és Tóthné Engert Melinda védőnők 
Határidő: azonnal 
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Napirend 7. pontja 
Tájékoztató a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről 

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

162/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről 
szóló jelentést elfogadja. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 8. pontja 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2014. évi állami támogatásának elszámolásáról szóló 
belső ellenőrzési jelentés 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
163/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi állami normatív 
támogatások, hozzájárulások igénylését és elszámolását megalapozó nyilvántartások ellenőrzéséről szóló 
belső ellenőri jelentést az előterjesztés szerint elfogadja. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 9. pontja 

A Pusztaszabolcs Városi Óvoda alapító okiratának módosítása 
Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 

 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
164/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat 
 
1. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcs Városi Óvoda Alapító 
Okiratának módosítására az alábbi módosító okiratot fogadja el: 
 
„Okirat száma: 

Módosító okirat 
A Pusztaszabolcs Városi Óvoda a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat által 2012.08.30. napján 
kiadott, 292/2012. (VIII. 30.) számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8/A. §-a, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
21. § (2) bekezdése alapján a következők szerint módosítom: 
 
1. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„1.1 A költségvetési szerv 

1.1.1 megnevezése: Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 

1.2 A költségvetési szerv 
1.2.1 székhelye: 2490 Pusztaszabolcs, Deák Ferenc utca 21/1  
1.2.2 telephelye: 



 9 

 telephely megnevezése telephely címe 
1  2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 65. 

„ 
 
2. Az alapító okirat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma:2012.08.31. 

 2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 
 megnevezése székhelye 

1 József Attila Közös Igazgatású 
Általános Iskola és Óvoda 

2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király utca 14. 

„ 
3. Az alapító okirat 3. pontjában - amely a módosított okiratban a 6.2.1 pont alatt szerepel - az 
„Óvoda” helyébe a „többcélú intézmény, óvoda-bölcsőde” szöveg lép. 
 
4. Az alapító okirat 4. pontja helyébe - amely a módosított okiratban a 6.3 pont alatt szerepel - a 
következő rendelkezés lép: 

„A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény 

6.3.1. székhelyén: 100 fő  
6.3.2. telephelyén: 

 telephely megnevezése maximális gyermek-, tanulólétszám 
1  100 fő  

„ 
5. Az alapító okirat 6. pontja helyébe - amely a módosított okiratban a 4. pont alatt szerepel - a 
következő rendelkezés lép: 

„4.1 A költségvetési szerv közfeladata: a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  8. § 
szerinti óvodai ellátás nevelés biztosítása, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (1) bekezdése alapján bölcsődei ellátás.” 

„4.3 A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

Óvodai nevelés: óvodáskorú gyermekek személyiségfejlesztése, gondozása, nevelése, iskolai 
életmódra való felkészítése. Sajátos nevelési igényű gyermek, illetve beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő gyermek gondozása, nevelése, iskolai életmódra való felkészítése. 
Bölcsődei ellátás: A férőhelyek száma 12 fő. A bölcsőde biztosítja a családban nevelkedő 
3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján. Ha a gyermek a 3. 
évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, 
a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. 

4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 
1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 
ellátásának szakmai feladatai 

3 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
5 098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai 
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6 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

7 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 
intézményében 

„ 
 

6. Az alapító okirat 9. pontja helyébe- amely a módosított okiratban a 6.2.3. pont alatt szerepel- a 
következő rendelkezés lép: 
„gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv. 
Előirányzata feletti jogosultsága a mindenkori önkormányzati költségvetési rendelet szerint történik. A 
pénzügyi és gazdasági feladatokat a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal látja el. A munkamegosztás és 
feladatvállalás rendjét együttműködési megállapodás szabályozza.” 
 
7. Az alapító okirat 11. pontja helyébe - amely a módosított okiratban az 5.2. pont alatt szerepel - a 
következő rendelkezés lép: 
„5.2 A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közalkalmazott a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 

2 Megbízásos jogviszony a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
„ 

8. Az alapító okirat 12. pontja helyébe - amely a módosított okiratban a 6.4. pont alatt szerepel - a 
következő rendelkezés lép: 
 
„6.4 A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 
ingatlan címe ingatlan 

helyrajzi 
száma 

ingatlan hasznos 
alapterülete (m2) 

vagyon feletti 
rendelkezés joga vagy a 
vagyon használati joga 

az ingatlan 
funkciója, 
célja 

1 2490 Pusztaszabolcs, 
Deák Ferenc utca 21/1 

1076/1. 630,84 használati jog óvoda 

2 2490 Pusztaszabolcs, 
Velencei út 65. 

448. 904,71 használati jog óvoda és 
bölcsőde 

„ 
 

9. Az alapító okirat 2., 13., 14., 15. pontja elhagyásra kerül. 
 
10. Az alapító okirat záró rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„Jelen alapító okiratot 2015.08.31. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 
2012.08.30. napján kelt, 292/2012. (VIII. 30.) okiratszámú alapító okiratot visszavonom.” 
 
„Jelen módosító okiratot 2015. augusztus 31. napjától kell alkalmazni.” 
 
2. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy nyújtson 
be kérelmet a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóságához – az 1. pontban hozott döntésről a 
jelen határozat, valamint az előterjesztés 1. számú mellékletét képező módosító okirat, valamint a 2. 
számú mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat megküldésével – a törzskönyvi 
nyilvántartáson történő átvezetés céljából. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: 2015. május 7. 
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Napirend 10. pontja 
Pusztaszabolcs Városi Óvoda bölcsődei csoport kialakítása 

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

165/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcs Városi Óvoda (2490 
Pusztaszabolcs, Deák F. u. 21/1.) intézmény átszervezéséhez hozzájárul és annak Szakmai Programját, 
Házirendjét, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

166/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Bartókné Piller Magdolnát, a Pusztaszabolcs 
Városi Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Deák F. u. 21/1.) vezetőjét, hogy a bölcsődei előzetes előjegyzést kezdje 
el. 

Felelős: Bartókné Piller Magdolna intézményvezető 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 11. pontja 
Javaslat a műfüves pálya megvilágításának beruházására 

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

167/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy hozzájárulását adja a Pusztaszabolcs 
1163 hrsz-on meglevő műfüves pálya megvilágításának beruházásához azzal, hogy a Pusztaszabolcsi Sport 
Club legalább 5 éven keresztül az eredeti rendeltetésnek megfelelően használja és hasznosítja október–
november, február–április időszakban az U15 és U21 csapataiba tartozó egyesületi tagok számára heti 6 óra 
időtartamban. 
A pályázat megvalósulása esetén a 474.802,- Ft-os önrészt az önkormányzat a 2015. évi költségvetés általános 
tartalékának terhére biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés szerinti hozzájárulás aláírására azzal a 
módosítással, hogy a hozzájárulás első bekezdéséből törlésre kerüljön a „sporttelep felújítási program” 
szövegrész. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 12. pontja 
Javaslat az önkormányzat gazdasági programjának elfogadására 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

168/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 116. §-a alapján az önkormányzat 2014-2019. közötti időszakra vonatkozó gazdasági 
programjának tervezetét az alábbiak szerint módosítja: 
1. A tervezet I. fejezet (Településfejlesztés) 4. pontjában (Konkrét fejlesztések, fejlesztési prioritások a 
következő öt évben) az 5. pont (Közlekedés) 7. új bekezdése a következő lesz: „A helyi tömegközlekedés 
feltételeinek javítása”. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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A Képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
169/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a alapján az önkormányzat 2014-2019. közötti időszakra vonatkozó 
gazdasági programjának tervezetét az alábbiak szerint módosítja: 
1. A tervezet I. fejezet (Településfejlesztés) 4. pontjában (Konkrét fejlesztések, fejlesztési prioritások a 
következő öt évben) az 5. pont (Közlekedés) 8. új bekezdése a következő lesz: „A közlekedési táblák 
racionalizálása”. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 2 igen, 6 nem szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elutasította: 
 
170/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint a 
gazdasági program tervezetének IV. fejezet (Adópolitika) 3.) d) pontja, illetve a VI. fejezet (Befektetések 
támogatása) 2.) b) pontja egészüljön ki azzal, hogy határozott idejű adókedvezménnyel vonzzanak 
vállalkozásokat Pusztaszabolcsra. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
171/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a alapján az önkormányzat 2014-2019. közötti időszakra vonatkozó 
gazdasági programjának tervezetét az alábbiak szerint módosítja: 
1. A tervezet a VII. fejezet (Munkahelyteremtés) 3. pontja (Alapelvek) egy új d) ponttal egészül ki a 
következő szerint: „A munkahelyteremtést pályázatírás koordinálásával segíti az önkormányzat.”. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
172/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a alapján az önkormányzat 2014-2019. közötti időszakra vonatkozó 
gazdasági programjának tervezetét az alábbiak szerint módosítja: 
1. A tervezet VIII. fejezet (Kulturális és közművelődési szolgáltatások, hagyományápolás) 1. pontja 
(Jelenlegi helyzet), 2. pontja (Célok) és 3. pontja (Alapelvek) kiegészül a partnerkapcsolatokra történő 
utalással. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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A Képviselő-testület 6 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

173/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a alapján az önkormányzat 2014-2019. közötti időszakra vonatkozó 
gazdasági programjának tervezetét az alábbiak szerint módosítja: 
1. A tervezet a I. fejezet (Településfejlesztés) 2. pontja (Célok) egy új h) ponttal egészül ki a következő 
szerint: „Az önkormányzat törekszik a régi és az új városrészben az ellátások és szolgáltatások 
egyensúlyának közelítésére.”. 

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

174/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a alapján az önkormányzat 2014-2019. közötti időszakra vonatkozó 
gazdasági programját elfogadja az alábbi módosításokkal: 
1. A tervezet I. fejezet (Településfejlesztés) 4. pontjában (Konkrét fejlesztések, fejlesztési prioritások a 

következő öt évben) az 5. pont (Közlekedés) 7. új bekezdése a következő lesz: „A helyi 
tömegközlekedés feltételeinek javítása”. 

2. A tervezet I. fejezet (Településfejlesztés) 4. pontjában (Konkrét fejlesztések, fejlesztési prioritások a 
következő öt évben) az 5. pont (Közlekedés) 8. új bekezdése a következő lesz: „A közlekedési táblák 
racionalizálása”. 

3. A tervezet VII. fejezet (Munkahelyteremtés) 3. pontja (Alapelvek) egy új d) ponttal egészül ki a 
következő szerint: „A munkahelyteremtést pályázatírás koordinálásával segíti az önkormányzat.”. 

4. A tervezet VIII. fejezet (Kulturális és közművelődési szolgáltatások, hagyományápolás) 1. pontja 
(Jelenlegi helyzet), 2. pontja (Célok) és 3. pontja (Alapelvek) kiegészül a partnerkapcsolatokra történő 
utalással. 

5. A tervezet I. fejezet (Településfejlesztés) 2. pontja (Célok) egy új h) ponttal egészül ki a következő 
szerint: „Az önkormányzat törekszik a régi és az új városrészben az ellátások és szolgáltatások 
egyensúlyának közelítésére.”. 

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

175/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
2015. szeptemberi képviselő-testületi ülésre a gazdasági program alapján cselekvési programot dolgozzon 
ki és terjessze a Képviselő-testület elé. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

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

176/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mai ülés napirendjét úgy 
módosítja, hogy a 28. napirendi pontot (Tájékoztató a Szabolcs pusztai lakások vízellátásának 
problémájáról) 13. napirendi pontként tárgyalja, így a 13-27. napirendi pontok 14-28. napirendi pontok 
lesznek. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 13. pontja 

Tájékoztató a Szabolcs pusztai lakások vízellátásának problémájáról 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
177/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Pusztaszabolcsi Agrár Zrt. 
tájékoztatását a Szabolcs pusztai lakások vízellátásának problémájáról. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Kastély utca végpontja és az úszótelkek végpontja 
közötti ivóvíz vezeték kialakításának tervét készíttesse el és a terv alapján kérjen árajánlatot a 
kivitelezésre. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 14. pontja 

Az adózás és adóhátralékok alakulása 2014. évben 
Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 

 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
178/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi adózás és az adóhátralékok 
alakulásáról készült beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 15. pontja 

A Józsefes Gyermekekért Alapítvány elszámolása kulturális rendezvény megszervezéséhez 
nyújtott önkormányzati támogatásról 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
179/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek és egyházak támogatási 
rendjéről szóló 32/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése alapján elfogadja a 
Józsefes Gyermekekért Alapítvány elszámolását a színházlátogatás kulturális rendezvény 
megvalósításához nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásáról. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 16. pontja 
Javaslat az elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló rendelet módosítására 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
180/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi középiskola végzős 
diákjai részére „Pusztaszabolcs Város Szabolcs Vezér Emlékdíj” elismerő címet alapít. 
 
Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 0 igen, 9 nem szavazattal és 0 tartózkodással a javaslatot elutasította: 
 
181/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint a 
Képviselő-testület a „Pusztaszabolcs Díszpolgára”, a „Pusztaszabolcsért”, a „Pusztaszabolcs Sportjáért”, 
valamint a „Pusztaszabolcs Kiváló Közszolgálati Dolgozója” elismerő címekhez pénzjutalmat 
adományoz. 
 
Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 4 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
182/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Pusztaszabolcs Kiváló 
Közszolgálati Dolgozója” elismerő címet évente 5 fő kaphatja meg. 
 
Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
183/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az elismerő címek alapításáról és 
adományozásáról szóló 17/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet 
szövegét elfogadja. 
 
Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 3 nem szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elutasította: 
 
184/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint az 
elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendeletben a „Pusztaszabolcs 
Kiváló Közszolgálati Dolgozója” elismerő cím 2016. márciusában kerüljön átdolgozásra. 

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
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Napirend 17. pontja 
Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 

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

185/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, az Intézkedési 
Tervet és az abban részletezett intézkedéseket áttekintette és úgy dönt, hogy az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (4) bekezdése alapján a Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot felülvizsgálja. 
A Képviselő-testület felkéri a Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését végző aljegyzőt és a 
Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény vezetőjét a felülvizsgálat elkészítésére. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
 Dr. Nagy Éva jegyző 
 Szotyori-Nagy Istvánné aljegyző 
 Adorjánné Bozsódi Irén intézményvezető 
Határidő: 2015. június 27. 
              

Napirend 18. pontja 
József Attila Általános Iskola villamos hálózat felújítása 

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

186/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a József Attila Általános Iskola (2490 
Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14.) főépület régi szárnyának villamos hálózat felújítására vonatkozóan a 
Nagy-Ipar Építő és Gépipari Kft-vel (2490 Pusztaszabolcs, Gárdonyi G. u. 14., képviseli: Nagy Zoltán 
ügyvezető) köt szerződést árajánlata szerint 1.518.531,- Ft összegben. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy bízzon meg műszaki ellenőrt a kivitelezési munkák 
ellenőrzésére vonatkozóan. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 19. pontja 
Polgármesteri Hivatal villamos hálózat felújítása (helyszíni) 

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

187/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal régi 
szárnyának villamos hálózat felújítására vonatkozóan a Pfeffermann Kft-vel (2490 Pusztaszabolcs, Iskola u. 
20. képviseli: Papacsek Zsolt) köt szerződést az árajánlat szerint 5.174.585,- Ft összegben. 
A József Attila Általános Iskola villamos hálózat felújítására jóváhagyott összeggel együtt számítva a költség 
6.693.116,- Ft, amely 1.693.116,- Ft-al meghaladja a költségvetésben tervezett 5.000.000,- Ft-ot. A Képviselő-
testület úgy dönt, hogy a különbözetet a működési tartalékból biztosítja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati költségvetési rendelet módosítására 
vonatkozó előterjesztést terjessze be. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy bízzon meg műszaki ellenőrt a kivitelezési munkák 
ellenőrzésére vonatkozóan. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              



 17 

Napirend 20. pontja 
A 2013. és 2014. évi magánszemély kommunális adójából származó bevételek felhasználása 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elutasította: 
 
188/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint 
részletesebb kimutatás készüljön a 2013. és 2014. évi magánszemély kommunális adójából származó 
bevételek felhasználásáról. 
 
Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 3 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
189/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a jegyző kimutatását a 2013. és 2014. 
évi magánszemély kommunális adójából származó bevételek felhasználásáról. 
 
Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 21. pontja 

Tájékoztató a 2015. március 25-i „Javaslat helyiség bérletére vonatkozóan” napirendi 
ponthoz 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
190/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő 2490 
Pusztaszabolcs, Szent István u. 28. szám alatti helyiség bérbeadásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
191/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mai ülés napirendjét úgy 
módosítja, hogy a „Lakásbérleti kérelem” című előterjesztést 31. napirendi pontként tárgyalja, így a 31. 
napirendi pont – Javaslat bizottságok tagok megválasztására – a 32. napirendi pont lesz. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 22. pontja 
A városi szennyvízhálózat infiltrációs problémáinak intézkedési terve 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
192/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a szennyvízhálózat kamerás 
állapotfelmérésének DRV Zrt. által készített intézkedési tervét, amely alapján a következő prioritásokat 
állapítja meg: 
1. A VI. számú átemelő környezetében biztosítaniuk kell a tisztítóakna utólagos megépítésével a rendszer 
vizsgálhatóságát. 
2. A VII. számú átemelő problémáinak a felvetése. 
3. A XII. számú átemelő kérdése. 
4. X. számú átemelő (Széchenyi I. utca). 
5. X. számú átemelő (Szilágyi E. utca). 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy szerezzen be az 1., a 2. és a 3. prioritásra árajánlatot, 
hogy az árajánlatok ismeretében a Képviselő-testület el tudja dönteni, melyik prioritást tudja 
megvalósítani. A 4. és 5. prioritást a szennyvíztisztító telep korszerűsítési pályázatához próbálják 
besorolni. A potenciális árajánlat fedezete az eszközfejlesztési hozzájárulás lenne. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
193/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a DRV Zrt. által készített állapotfelmérés 
alapján megismerte a szennyvízhálózattal kapcsolatos problémákat és felkéri a jegyzőt, vizsgálja meg, 
milyen jogi szankciókat lát bevezethetőnek a korábbi kivitelezővel és műszaki vezetővel szemben. 

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 23. pontja 
Kőzúzalék burkolatú belterületi utak javítási munkái 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

194/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az új árajánlat ismeretében úgy dönt, hogy az 
Akácfa utca, Május 1. utca, Diófa utca, Zrínyi M. utca, Béke utca, Szilágyi E. utca, Széchenyi I. utca, 
Mátyás király utca, Ady E. utca meglévő mészkőzúzalékos burkolatának javítási munkáit, az ajánlatban 
foglalt műszaki tartalommal és vállalási árért megrendeli a DUNA-VIA Kft-től (2400 Dunaújváros, Béke 
tér 3. Képviselője: Molnár Mihály ügyvezető). 
A szerződés összege 9.675.000,- Ft + ÁFA, amelynek fedezetét a Képviselő-testület az önkormányzat 
2015. évi költségvetési rendeletének módosítása révén úgy biztosítja, hogy a 2014. évi zárszámadás 
jóváhagyása után keletkezett maradvány összegéből, bruttó három millió forint átcsoportosításával, az 
Önkormányzat út- és járdakarbantartás dologi kiadások előirányzatát megemeli. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a 2015. évi költségvetés módosításának beterjesztésére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kivitelezési szerződést a DUNA-VIA KFt-vel 
megkösse. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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A Képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
195/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 2015. júniusi 
képviselő-testületi ülésre terjessze be a magánerős lakossági útépítés szervezéséről és támogatási 
rendszeréről szóló 16/2003. (IX. 1.) önkormányzati rendelet módosítását a 2015. április 29-i képviselő-
testületi ülésen elhangzott javaslatok alapján. 
 
Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 24. pontja 
Kerékpártároló elhelyezése 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 3 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
196/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kerékpártárolókra vonatkozóan 
a LÉDEM 2000 Kft. (2490 Pusztaszabolcs, Iskola u. 1.) árajánlatát bruttó 327.660,- Ft összegben 
elfogadja és 6 db 8 állásos kerékpártároló legyártására és elhelyezésére megbízást ad az önkormányzati 
tulajdonú 702/16. hrsz-ú területen. A megvalósítás fedezete a költségvetési tartalék terhére történik. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet 
módosításának beterjesztésére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 25. pontja 
Kisbusz vásárlására pályázati lehetőség (helyszíni) 

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

197/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 
2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet 
alapján támogatási kérelmet nyújt be pályázat formájában. A Di-Fer Kft. (2030 Érd, Fazekas dűlő 
24902/2.) árajánlatában szereplő OPEL Vivaro Combi L2-H1 1.6 TwinTurbo típusú gépjárművel 
nyújtandó szolgáltatás a Pusztaszabolcs külterületén élő emberek (Felőcikola, Szabolcspuszta) 
mindennapi városba történő eljutásának (iskolába járás, munkába járás, élelmiszervásárlás) 
fejlesztéséhez szükséges a közlekedési szolgáltatásfejlesztési szakmai programban meghatározottakra 
tekintettel. 
Támogatás a nettó kiadások 100 %-nak mértékéig igényelhető. A projekt teljes tervezett bruttó költsége: 
10.124.350,- Ft, melyből a projekt megvalósításához igényelt támogatás: 7.990.000,- Ft. A projekt 
megvalósításhoz szükséges önrész összege: 2.134.350,- Ft.  
Elnyert támogatás esetén a jelenlegi gépjármű értékesítésre kerülne és az ebből származó bevétel 
nyújtana fedezetet a szükséges önrészhez. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az autó 
értékesítésével kapcsolatos feladatok előkészítésére. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 26. pontja 
Szabolcs Vezér szobor állítására pályázati lehetőség (helyszíni) 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
198/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Nemzeti 
Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma pályázatára köztéri munkák létrehozására. A szobor 
helyét a Képviselő-testület a későbbiekben határozza meg, a művész javaslata alapján. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásának előkészítéséről 
gondoskodjon. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 27. pontja 

Közétkeztetés infrastrukturális fejlesztésére pályázat (helyszíni) 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

199/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a 
„gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések” támogatására. A pályázati kiírás értelmében az iskola 
konyha és étkezde infrastrukturális felújítása, fejlesztése, valamint az étkező felújítása valósul meg. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásának előkészítéséről 
gondoskodjon. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 28. pontja 
Javaslat a hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítására 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

200/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 28/2013. (XI. 
29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet szövegét az alábbiak szerint módosítja: 
1. A rendelet-tervezet 1. §-ában a 2. § (5) bekezdése egy új 6. ponttal egészül ki az alábbi szerint: 

„6. 0269/2. hrsz (Felsőcikola - buszmegálló)„. 

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

201/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 
28/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja a 
200/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat figyelembevételével. 

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
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Napirend 29. pontja 
Nyári gyermekétkeztetés támogatása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
202/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2015. évi nyári 
gyermekétkeztetés támogatása keretében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
gyermekek közül a Gyermekjóléti Szolgálat kiválasztása alapján a 80 legrászorultabb gyermek nyári 
étkeztetését 53 munkanapon keresztül vállalja, ingyenesen. 
Az ingyenes szociális nyári gyermekétkeztetés költsége 1.865.600,- Ft. Az önerő nélkül igényelhető 
támogatás a rendelet értelmében 1.865.600,- Ft. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 30. pontja 

Árok u. 6/1. szám alatti ingatlan szennyvízhálózatra csatlakoztatása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
203/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ferenci Tamás Pusztaszabolcs, Árok u. 6/1. 
szám alatti lakos kérelmét megismerte és úgy dönt, hogy számára a közműfejlesztési hozzájárulás 
megfizetésére a kért 50 %-os kedvezményt, illetve a fennmaradó összegre a részletfizetés lehetőségét 
biztosítja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 31. pontja 

Lakásbérleti kérelem 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
204/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú lakások és 
helyiségek bérbeadásáról szóló 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése 
értelmében az önkormányzati tulajdonban lévő 2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 16. szám alatti 
lakást a hozzátartozó földterülettel együtt Vass Annamária részére nem adja bérbe. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 32. pontja 
Javaslat bizottsági tagok megválasztására (szóbeli) 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 1 igen, 5 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással (1 fő nem szavazott) a 
javaslatot elutasította: 
 
205/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint 
Kovács Dénes képviselőt személyes érintettsége miatt kizárja a szavazásból. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodással (1 fő nem szavazott) az alábbi 
határozatot hozta: 
 
206/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság 
tagjának Kovács Dénes képviselőt választja meg. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 1 igen, 5 nem szavazattal és 2 tartózkodással (1 fő nem szavazott) a javaslatot 
elutasította: 
 
207/2015. (IV. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint 
Majda Benedek képviselőt személyes érintettsége miatt kizárja a szavazásból. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással (2 fő nem szavazott) az alábbi 
határozatot hozta: 
 
208/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság alelnökének 
Majda Benedek képviselőt választja meg. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 1 igen, 5 nem szavazattal és 1 tartózkodással (2 fő nem szavazott) a javaslatot 
elutasította: 
 
209/2015. (IV. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint 
Horváth Zoltán képviselőt személyes érintettsége miatt kizárja a szavazásból. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással (2 fő nem szavazott) az alábbi 
határozatot hozta: 

210/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Humán Bizottság tagjának Horváth Zoltán 
képviselőt választja meg. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással (2 fő nem szavazott) az alábbi 
határozatot hozta: 

211/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság 
alelnökének Kovács Dénes képviselőt választja meg. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              


