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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

2015. augusztus 26-án megtartott nyílt ülésén hozott 
határozatainak tartalma 

 
 

Határozat száma Határozat tartalma 
330/2015. (VIII. 26.) Kt. számú határozat Felkérés jegyzőkönyv hitelesítésére 
331/2015. (VIII. 26.) Kt. számú határozat Napirend meghatározása 
332/2015. (VIII. 26.) Kt. számú határozat Köszönet lelkészi munka elismeréseként 
333/2015. (VIII. 26.) Kt. számú határozat Két ülés közti időszak eseményeiről szóló polgármesteri 

tájékoztató tudomásulvétele 
334/2015. (VIII. 26.) Kt. számú határozat Köszönet a Magyarország legszebb konyhakertje 

mozgalomban végzett munkáért 
335/2015. (VIII. 26.) Kt. számú határozat Tárgyalások kezdeményezése csereüdültetés kapcsán 
336/2015. (VIII. 26.) Kt. számú határozat Napirend módosítása 
337/2015. (VIII. 26.) Kt. számú határozat Határozott idejű vezetői megbízás jóváhagyása 
338/2015. (VIII. 26.) Kt. számú határozat Pályázat kiírása óvodavezetői álláshelyre 
339/2015. (VIII. 26.) Kt. számú határozat Megbízás Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésével 
340/2015. (VIII. 26.) Kt. számú határozat Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása 
341/2015. (VIII. 26.) Kt. számú határozat Önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló elszámolás 

elfogadása 
342/2015. (VIII. 26.) Kt. számú határozat Helyi termelői piac kialakítása 
343/2015. (VIII. 26.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
344/2015. (VIII. 26.) Kt. számú határozat Az önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló 

tájékoztató elfogadása 
345/2015. (VIII. 26.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
346/2015. (VIII. 26.) Kt. számú határozat Szolgáltatástervezési Koncepció előzetes elfogadása 
347/2015. (VIII. 26.) Kt. számú határozat Orgonahangverseny megrendezésének támogatása 
348/2015. (VIII. 26.) Kt. számú határozat Rendezvény megrendezésének támogatása 
349/2015. (VIII. 26.) Kt. számú határozat Hozzájárulás elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez 
350/2015. (VIII. 26.) Kt. számú határozat Települési értéktári munkáról szóló bizottsági beszámoló 

elfogadása 
351/2015. (VIII. 26.) Kt. számú határozat Előterjesztés tárgyalásának elnapolása 
352/2015. (VIII. 26.) Kt. számú határozat Sportpálya ingyenes igénylése az államtól 
353/2015. (VIII. 26.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
354/2015. (VIII. 26.) Kt. számú határozat Bizottság ülések megtartásának napja 
355/2015. (VIII. 26.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
356/2015. (VIII. 26.) Kt. számú határozat Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának elfogadása 
357/2015. (VIII. 26.) Kt. számú határozat Közterület-felügyelői státusz kialakításának lehetősége 
358/2015. (VIII. 26.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
359/2015. (VIII. 26.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
360/2015. (VIII. 26.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
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KIVONAT 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

2015. augusztus 26-án megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
330/2015. (VIII. 26.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Horváth Zoltán és Paál Huba 
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

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

331/2015. (VIII. 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 
Határozott idejű óvodavezetői megbízás 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 2. pontja 

Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői álláshely pályázati kiírása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 3. pontja 
Pusztaszabolcs víziközmű rendszerének 2016-2030. évre szóló gördülő fejlesztési terve 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 4. pontja 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 5. pontja 
A 2015. évi költségvetési év I. félévi zárása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 6. pontja 

Javaslat a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet 
módosítására 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
Napirend 7. pontja 

Javaslat Szolgáltatástervezési Koncepció előzetes elfogadására 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

http://www.pusztaszabolcs.hu
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Napirend 8. pontja 
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület elszámolása az „Ifjúsági csapat versenyen történő 
részvételének” támogatásával 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 9. pontja 

Orgonahangverseny rendezésének támogatása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 10. pontja 
Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány kérelme 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 11. pontja 

Elidegenítési és terhelési tilalom törlésére vonatkozó kérelem 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 12. pontja 
Termelői piac kialakítására javaslat 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 13. pontja 

Beszámoló a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság települési értéktárra vonatkozó 2015. 
I. félévi munkájáról 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 14. pontja 

Szabolcs-pusztai lakások vízellátásának kivitelezése 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 15. pontja 
A sportpálya ingyenes igénylése az államtól 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 16. pontja 

Javaslat a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 17. pontja 
Javaslat a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítására 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 18. pontja 

Javaslat a környezet védelméről szóló rendelet megalkotására 
Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 

Napirend 19. pontja 
Javaslat a hulladékgazdálkodásról szóló rendelet megalkotására 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
 
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: 
 
332/2015. (VIII. 26.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki Jakab Erika református 
lelkész asszonynak a Pusztaszabolcson végzett lelkészi munkája elismeréseképpen. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a köszönetét tolmácsolja. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
333/2015. (VIII. 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 
              

 
Kérdések, interpellációk 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
334/2015. (VIII. 26.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki a Magyarország legszebb 
konyhakertje mozgalomban Pusztaszabolcson végzett munkája elismeréseképpen Sztupa Gergely, 
Szajkó János, Czöndör Mihály, Czöndör Mihályné és Darvas Tímea részére. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a köszönetet tolmácsolja. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
335/2015. (VIII. 26.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testület felkéri a polgármestert, kezdeményezzen 
tárgyalásokat Almási Vince kisiratosi polgármesterrel a Pusztaszabolcs és Kisiratos közötti 
csereüdültetéssel kapcsolatban. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
336/2015. (VIII. 26.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint 
módosítja: 
Napirendek előtt: 
- Tájékoztató a két ülés közti eseményekről 
- Kérdések, interpellációk 

Napirend 1. pontja 
Határozott idejű óvodavezetői megbízás 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 2. pontja 

Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői álláshely pályázati kiírása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 3. pontja 
Pusztaszabolcs víziközmű rendszerének 2016-2030. évre szóló gördülő fejlesztési terve 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
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Napirend 4. pontja 
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület elszámolása az „Ifjúsági csapat versenyen történő 
részvételének” támogatásával 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 5. pontja 

Termelői piac kialakítására javaslat 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 6. pontja 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 7. pontja 

A 2015. évi költségvetési év I. félévi zárása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 8. pontja 
Javaslat a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet 
módosítására 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
Napirend 9. pontja 

Javaslat Szolgáltatástervezési Koncepció előzetes elfogadására 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 10. pontja 
Orgonahangverseny rendezésének támogatása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 11. pontja 

Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány kérelme 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 12. pontja 
Elidegenítési és terhelési tilalom törlésére vonatkozó kérelem 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 13. pontja 

Beszámoló a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság települési értéktárra vonatkozó 2015. 
I. félévi munkájáról 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 14. pontja 

Szabolcs-pusztai lakások vízellátásának kivitelezése 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 15. pontja 
A sportpálya ingyenes igénylése az államtól 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 16. pontja 

Javaslat a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 17. pontja 
Javaslat a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítására 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 18. pontja 

Javaslat a környezet védelméről szóló rendelet megalkotására 
Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 

Napirend 19. pontja 
Javaslat a hulladékgazdálkodásról szóló rendelet megalkotására 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 1. pontja 
Határozott idejű óvodavezetői megbízás 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
337/2015. (VIII. 26.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Budai Ilona határozott idejű vezetői megbízását 
a 2015. augusztus 23-tól 2016. január 04-ig tartó időszakra (a határozatlan időre szóló közalkalmazotti 
kinevezésének változatlanul hagyása mellett) jóváhagyja. 
Illetményét és vezetői pótlékát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 
szerint, 2015. augusztus 23-tól augusztus 31-ig 455.800,- Ft-ban, 2015. szeptember 01-től 2016. január 4-
ig 471.400,- Ft-ban állapítja meg. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vezetői megbízás aláírására. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 2. pontja 
Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői álláshely pályázati kiírása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
338/2015. (VIII. 26.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki az önkormányzati fenntartású 
Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde (2490 Pusztaszabolcs, Deák F. u. 21/1.) óvodavezetői 
állásának betöltésére az előterjesztés szerint. 
A Képviselő-testület a pályázókat meghallgató bizottságnak a Humán Bizottságot jelöli ki. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati felhívást a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (4) bekezdésében és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet 22. § (6) bekezdésében meghatározott 
helyeken tegye közzé és a pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő előkészítő feladatokat végezze el. 
A vezetési programot szakértővel ne véleményeztesse. 

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 3. pontja 
Pusztaszabolcs víziközmű rendszerének 2016-2030. évre szóló gördülő fejlesztési terve 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
339/2015. (VIII. 26.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 84193-13-10/2014. iktatószámú működési 
engedély módosítása iránti kérelem szerint, mint Pusztaszabolcs Vízmű Ellátásért Felelőse, a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-t bízza meg. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 



 7 

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

340/2015. (VIII. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 84193-13-10/2014. iktatószámú működési engedély 
módosítása iránti kérelem szerint, mint Pusztaszabolcs Vízmű Ellátásért Felelőse, a víziközmű-szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § alapján, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt által - a 2016-tól 2030-ig 
terjedő időszakra -, elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja, egyúttal felkéri a Szolgáltatót a 
dokumentum Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal részére történő megküldésére. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 4. pontja 
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület elszámolása az „Ifjúsági csapat versenyen történő 
részvételének” támogatásával 

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

341/2015. (VIII. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek és egyházak támogatási 
rendjéről szóló 32/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése alapján elfogadja a 
Pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület „Ifjúsági csapat versenyen történő részvételéhez” kapott 
önkormányzati támogatásról benyújtott elszámolását. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a versenyen résztvevő gyermekeket részesítse 
dicséretben és a felkészítőknek tolmácsolja a képviselő-testület köszönetét. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 5. pontja 
Termelői piac kialakítására javaslat 

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

342/2015. (VIII. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a pusztaszabolcsi Kertbarát Klub javaslatát 
és helyi termelői piacot létesít az önkormányzat tulajdonában lévő 702/27. hrsz-ú ingatlanon a Hagyományok 
Háza épülete mellett. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a termelői piac ideiglenes kialakításához gondoskodjon 
sörpadok beszerzéséről és kihelyezéséről. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 6. pontja 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása 

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

343/2015. (VIII. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 
1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              



 8 

Napirend 7. pontja 
A 2015. évi költségvetési év I. félévi zárása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
344/2015. (VIII. 26.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat gazdálkodásának 2015. év I. 
félévi alakulásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 8. pontja 

Javaslat a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet 
módosítására 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
345/2015. (VIII. 26.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi 
rendszeréről szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet 
szövegét elfogadja az alábbi módosítással: 
1. A rendelet-tervezet 2. §-ában a 34/E. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„(2) A gondozási díj összege: 12.000,- Ft/fő/hó, amely tartalmazza a bölcsődei ellátás keretében nyújtott 
gondozás, nevelés, nappali felügyelet és a gyermekkel való foglalkozás szolgáltatását.” 
 
Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 9. pontja 

Javaslat Szolgáltatástervezési Koncepció előzetes elfogadására 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
346/2015. (VIII. 26.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pusztaszabolcs Város Szolgáltatástervezési 
Koncepcióját előzetesen elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a koncepciót a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (7) bekezdése alapján a Pusztaszabolcsi Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmény vezetőjével véleményeztesse a végleges elfogadáshoz. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: 2015. szeptember 15. 
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Napirend 10. pontja 
Orgonahangverseny rendezésének támogatása 

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

347/2015. (VIII. 26.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcs Római Katolikus Plébánia 
(2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 46.) részére „Orgonahangverseny rendezése” céljából az önkormányzat 
a helyi civil szervezetek és egyházak támogatási rendjéről szóló 32/2013. (XII. 20.) önkormányzati 
rendelet 4. § (3) bekezdése értelmében az általános tartalék terhére 300.000,- Ft támogatást biztosít. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet 
módosításának beterjesztésére. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 11. pontja 
Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány kérelme 

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

348/2015. (VIII. 26.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és 
Hagyományteremtő Alapítvány (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 16-20.) részére „Konyhakerti 
értékünnep” lebonyolításának céljából a helyi civil szervezetek és egyházak támogatási rendjéről szóló 
32/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése értelmében az általános tartalék terhére 
545.000,- Ft összegű támogatást biztosít azzal a feltétellel, hogy az Alapítvány a nyert pályázatról szóló 
értesítést bemutatja a Polgármesteri Hivatalnak. Az önkormányzati támogatást az Alapítvány a projekt 
sikeres elszámolását követően, a pályázati támogatási összeg beérkezését követő 10 napon belül az 
önkormányzat bankszámlájára köteles átutalni. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet 
módosításának beterjesztésére. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 12. pontja 
Elidegenítési és terhelési tilalom törlésére vonatkozó kérelem 

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

349/2015. (VIII. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pup Sándor pusztaszabolcsi lakos 
tulajdonában lévő - az önkormányzattól 2010 februárjában vásárolt - pusztaszabolcsi 1621/13. hrsz-ú 
ingatlanra vonatkozóan a bemutatott használatbavétel tudomásul vételi végzés alapján az elidegenítési és 
terhelési tilalom törléséhez hozzájárulását adja. 
A Képviselő-testület hozzájárulását adja a fenti jog ingatlan nyilvántartásból való törléséhez, melynek 
költségei Pup Sándort terhelik. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 13. pontja 
Beszámoló a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság települési értéktárra vonatkozó 2015. 
I. félévi munkájáról 

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

350/2015. (VIII. 26.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság 
települési értéktárra vonatkozó 2015. I. félévi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az értéktári munkában résztvevőknek. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tolmácsolja köszönetét az érintettek felé. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 14. pontja 
Szabolcs-pusztai lakások vízellátásának kivitelezése 

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

351/2015. (VIII. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Szabolcs-pusztai lakások 
vízellátásának kivitelezése” című előterjesztést leveszi mai ülésének napirendjéről és az ügyben a 
2015. szeptember 1-jén tartandó rendkívüli képviselő-testületi ülésen dönt. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 15. pontja 
A sportpálya ingyenes igénylése az államtól 

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

352/2015. (VIII. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a MNV ZRt. (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.,) 
tulajdonában lévő, pusztaszabolcsi 702/91. hrsz-ú, 15713 m2 területű, kivett sporttelep ingatlan 
tulajdonjogának ingyenes megszerzésére vonatkozó igényt nyújt be a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
ZRt-hez, tekintettel arra, hogy az MNV ZRt. kizárólagos tulajdonosa a Magyar Állam. 
A Képviselő-testület az ingatlan felhasználási célját abban jelöli meg, hogy a 85 éve fennálló 
Pusztaszabolcsi Sport Club sportpályájaként üzemeltesse tovább. 
A Képviselő-testület a tulajdonjog megszerzésével kapcsolatban a következő nyilatkozatokat teszi: 
- vállalja, hogy az ingatlant 15 évig sportcélra hasznosítja, Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott kötelező feladat 
ellátásaként; 

- vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges 
megváltoztatásának költségét – megtérítését; 

- kijelenti, hogy az ingatlanra vonatkozóan nem áll fenn (örökségvédelmi, természetvédelmi, illetve 
Natura 2000) védettség. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyes jognyilatkozatokat az ingyenes 
tulajdonba adással kapcsolatos eljárás során megtegye. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 16. pontja 
Javaslat a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

A Képviselő-testület 1 igen, 5 nem szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elutasította: 

353/2015. (VIII. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint a rendes 
képviselő-testületi ülések minden hónap utolsó csütörtökén kerüljenek összehívásra. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

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

354/2015. (VIII. 26.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a bizottsági ülések a testületi 
ülést megelőző héten hétfőn, kedden, szerdán kerüljenek összehívásra. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

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

355/2015. (VIII. 26.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testület szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 31/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet 
szövegét elfogadja az alábbi módosításokkal: 
1. A rendelet-tervezet 18. §-ában az 54. § (2) bekezdése az alábbi lesz: 
„(2) A bizottság ülését a testületi ülés hete előtti héten hétfői, keddi és szerdai napon tartja.”. 
2. A rendelet-tervezet 22. §-a a 24. § lesz. 
3. A rendelet-tervezet 22. §-a az alábbi lesz: 
„22. § A R. 63. § e) pontja törlésre kerül.” 
4. A rendelet-tervezet 23. §-a az alábbi lesz: 
„23. § A R. VII. fejezet 1. alcíme helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„1. A képviselő-testület hivatala, belső kontrollrendszere”.” 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 17. pontja 
Javaslat a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítására 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

356/2015. (VIII. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
84. § (1) bekezdésében, a 41. § (2) bekezdésében, a 67. § b), d) pontjaiban, továbbá az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § (1) bekezdés a) pontjában és a 10. § (5) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján – figyelemmel az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Kormányrendelet 13. § (1) bekezdésében foglaltakra – a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal - mint 
költségvetési szerv - Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja az alábbi módosításokkal: 
1. A tervezet 4. függeléke (Munkaköri leírások) törlésre kerül, így az 5-6. függelékek 4-5. függelékek 
lesznek. 
2. A tervezet 3. függelékének (Képzettségi pótlékra jogosító munkakörök) táblázatában a „Pénzügyi 
előadó I.” helyett „Pénzügyi előadó”, a „Pénzügyi előadó II.” helyett „Adóigazgatási előadó” szöveg 
kerül. 

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

357/2015. (VIII. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. évi költségvetés 
tervezésekor figyelembe veszi egy új közterület-felügyelő státusz kialakítását. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 18. pontja 

Javaslat a környezet védelméről szóló rendelet megalkotására 
Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 

 
A Képviselő-testület 4 igen, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elutasította: 

358/2015. (VIII. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint a nem 
komposztált és a közszolgáltatóval el nem szállított kerti hulladék és avar a saját ingatlanon – ünnepnap 
kivételével – kedden 18.00 és 22.00 óra között, valamint pénteken 18.00 és 22.00 óra között égetéssel 
ártalmatlanítható. 

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

359/2015. (VIII. 26.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi környezet védelméről szóló rendelet-
tervezet szövegét elfogadja. 

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 19. pontja 

Javaslat a hulladékgazdálkodásról szóló rendelet megalkotására 
Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 

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

360/2015. (VIII. 26.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló rendelet-
tervezet szövegét elfogadja. 

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
              


