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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

2015. június 8-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott 
határozatainak tartalma 

 
 

Határozat száma Határozat tartalma 
263/2015. (VI. 8.) Kt. számú határozat Felkérés jegyzőkönyv hitelesítésére 
264/2015. (VI. 8.) Kt. számú határozat Napirend meghatározása 
265/2015. (VI. 8.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
266/2015. (VI. 8.) Kt. számú határozat Pályázat benyújtása Szabolcs vezér szobor felállítására 
267/2015. (VI. 8.) Kt. számú határozat Együttműködési megállapodás kötése a szennyvíztisztító 

telep rekonstrukciójáról szóló pályázat benyújtására 
268/2015. (VI. 8.) Kt. számú határozat Pályázat benyújtása vissza nem térítendő rendkívüli 

önkormányzati támogatásra 
269/2015. (VI. 8.) Kt. számú határozat Nyilatkozat a helyi közösségi közlekedés támogatásának 

igényléséhez 
270/2015. (VI. 8.) Kt. számú határozat Együttműködési megállapodás kötése az Agárdi 

Popstranddal 
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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. június 8-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

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

263/2015. (VI. 8.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Czöndör Mihály és Horváth Zoltán 
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

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

264/2015. (VI. 8.) Kt. számú határozat 

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

Napirend 1. pontja:  
Pályázati lehetőség „Szabolcs Vezér” szobor állítására (helyszíni) 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 2. pontja:  

Konzorciumi együttműködési megállapodás kötése a szennyvíztisztító telep 
rekonstrukciójáról szóló KEHOP pályázat benyújtására 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 3. pontja:  

Pályázat a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 4. pontja:  
Agárdi Popstranddal történő együttműködés lehetősége 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 1. pontja:  
Pályázati lehetőség „Szabolcs Vezér” szobor állítására (helyszíni) 

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

265/2015. (VI. 8.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint a 
Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma által kiírt pályázatra készítendő Szabolcs 
Vezér szobor méretét növeljék meg és ezzel arányosan a költségvetést is emeljék meg. 

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

266/2015. (VI. 8.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Rohonczi István művész által 
elkészített Szabolcs Vezér szobor felállítását a 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 702/87. hrsz. alatt. A 
Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma által kiírt pályázat benyújtásához az 
előterjesztés szerinti költségbecslés alapján biztosítja a szükséges önrész mértékét: 1.741.170,- Ft-ot. A 
szobor megvalósításának költsége bruttó 5.803.900,- Ft. A pályázat keretében igénybe vehető maximális 
támogatás mértéke a teljes projekt költség 70 %-a, azaz 4.062.730,- Ft.  
A projekt megvalósításához szükséges önrész összege pozitív pályázati döntés esetén az önkormányzat 
2016. évi költségvetésébe kerül betervezésre. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 2. pontja:  
Konzorciumi együttműködési megállapodás kötése a szennyvíztisztító telep 
rekonstrukciójáról szóló KEHOP pályázat benyújtására 

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

267/2015. (VI. 8.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező 
együttműködési megállapodás tartalmát megismerte és úgy dönt, hogy a derogációs kötelezettség 
teljesítése érdekében pályázatot kíván benyújtani a városi szennyvíztelep fejlesztésére az „előkészített 
szennyvízelvezetéssel és - kezeléssel kapcsolatos fejlesztésekről” szóló Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP-2.2.2.) keretében. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit 
Kft-vel, mint Konzorciumvezetővel, a konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 3. pontja:  
Pályázat a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására 

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

268/2015. (VI. 8.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország 2015. évi 
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú 
költségvetési támogatásai 5. pont alapján pályázatot nyújt be vissza nem térítendő rendkívüli 
önkormányzati támogatásra. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázati anyag elkészítésére és egyben felhatalmazza a 
pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére. 

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

269/2015. (VI. 8.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi települési önkormányzatok helyi 
közösségi közlekedésének támogatása igényléséhez nyilatkozik, hogy 
1. a helyi személyszállítási közszolgáltatást 2015. január 1-től 2015. december 31-ig folyamatosan 
fenntartja, 
2. a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz), 
valamint fejlesztéséhez 2014. évre vonatkozóan a kérelem benyújtásáig az Inter Travel Kft. (8142 Úrhida, 
Gránit u. 13/1.) részére nettó 4.440.000,- Ft saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati 
támogatást számolt el, 
3. az önkormányzat közbeszerzési eljárás útján kötötte meg az Inter Travel Kft-vel a közszolgáltatási 
szerződést. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 4. pontja:  
Agárdi Popstranddal történő együttműködés lehetősége 

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

270/2015. (VI. 8.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy együttműködési megállapodást 
köt az Agárdi Popstranddal. Az önkormányzat a 2015. évi kedvezmények igénybevétele érdekében 
190.000,- Ft + ÁFA díjat fizet, melyért a pusztaszabolcsi állandó lakosok 50 % belépési kedvezményben 
részesülnek a megállapodásban felsorolt koncert rendezvényeken. A támogatási összeg fedezete az 
önkormányzat 2015. évi költségvetésének általános tartaléka. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a költségvetési rendeletmódosítás beterjesztésére. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              



 5 

 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. 
Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 
honlap: www.pusztaszabolcs.hu 
e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu 

 

 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
2015. június 24-én megtartott nyílt ülésén hozott 

határozatainak tartalma 
 

Határozat száma Határozat tartalma 
271/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat Felkérés jegyzőkönyv hitelesítésére 
272/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat Napirend meghatározása 
273/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat Két ülés közti időszak eseményeiről szóló polgármesteri 

tájékoztató tudomásulvétele 
274/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat Tárgyalások folytatása közvilágítás korszerűsítésére 
275/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat 2014. évi tűzvédelmi tevékenységről szóló beszámoló 

elfogadása 
276/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának 

elfogadása 
277/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
278/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének módosítása 
279/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének módosítása 
280/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének módosítása 
281/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
282/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat Szerződés kötése bölcsődei étkeztetés biztosítására 
283/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat Megváltozott munkaképességű személyek alkalmazása az 

óvodában 
284/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat Javaslat utasítása 
285/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének módosítása 
286/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének módosítása 
287/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének módosítása 
288/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének módosítása 
289/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének módosítása 
290/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének módosítása 
291/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének módosítása 
292/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
293/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének módosítása 
294/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
295/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
296/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat Napirend módosítása 
297/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat Költségvetési rendelet módosítása 
298/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása 
299/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat Önkormányzat támogatás felhasználásáról szóló elszámolás 

elfogadása 
300/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat A Szabolcsi Nyári Fesztivál szervezésére kötött 

együttműködési megállapodásokról szóló tájékoztató 
tudomásulvétele 

301/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása 
302/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 

http://www.pusztaszabolcs.hu
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Határozat száma Határozat tartalma 
303/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat Ünnepi beszéd megtartása 
304/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
305/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat A Képviselő-testület 2015. második félévi munkatervének 

elfogadása 
306/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat „Virágos Vasútállomásokat” című pályázat benyújtása 
307/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
308/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat Civil szervezet támogatása rendezvény megtartására 
309/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat Pályázat benyújtása lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás 

támogatására 
310/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat Önkormányzati bérlakás fűtéskorszerűsítése 
311/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat Általános Iskola kerékpártárolójának térkövezése 
312/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat Integrált Településfejlesztési Stratégia hatósági 

véleményezése 
313/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat Világháborús emlékmű jelenlegi helyén maradása 
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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. június 24-én megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

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

271/2015. (VI. 24.) 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 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

272/2015. (VI. 24.) 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 
Közvilágítás korszerűsítése ESCO konstrukció keretében 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 2. pontja 

Beszámoló a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi 
tevékenységéről 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 3. pontja 

Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elfogadása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 4. pontja 
Javaslat a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet 
módosítására 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
Napirend 5. pontja 

Megváltozott munkaképességű személyek alkalmazása a Pusztaszabolcs Városi Óvodában 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 6. pontja 
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 
szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
Napirend 7. pontja 

A Képviselő-testület 2015. második félévi munkaterve 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

http://www.pusztaszabolcs.hu
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Napirend 8. pontja 
Kimutatás Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2015. évi működési tartalék 
felhasználásáról 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 9. pontja 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület pályázata „Ifjúsági csapat versenyen történő részvétele” 
céljából 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 10. pontja 

A Római Katolikus Egyházközség elszámolása a 2014. évben megrendezett 
orgonahangversenyekről 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 11. pontja 

Tájékoztató a Szabolcsi Nyári Fesztivál szervezésére készített együttműködési 
megállapodásokról 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 12. pontja 

Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 13. pontja 
„Virágos Vasútállomásokat” című pályázat 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 14. pontja 

Javaslat a magánerős lakossági útépítés szervezéséről és támogatási rendszeréről szóló 
rendelet módosítására 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 15. pontja 

Motor Ördögei Baráti Egyesület kérelme 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 16. pontja 
Lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás támogatás igénylése (helyszíni) 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 17. pontja 

Fűtéskorszerűsítésre vonatkozó kérelem 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 18. pontja 
József Attila Általános Iskola kerékpártároló térkövezése 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 19. pontja 

Integrált Településfejlesztési Stratégia véleményezése 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 20. pontja 
A világháborús emlékmű helyszínéről 

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 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
273/2015. (VI. 24.) 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 
Közvilágítás korszerűsítése ESCO konstrukció keretében 

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

274/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ENERIN Sümeg Energetikai Kft. (8800 
Nagykanizsa, Petőfi u. 1.) ajánlatát áttanulmányozta, az ESCO konstrukció lényegét megismerte és úgy 
dönt, hogy a település közvilágításának korszerűsítése, illetve hosszabb távú energiatakarékos 
üzemeltetése érdekében további tárgyalásokat kezdeményez az ajánlatot adó társasággal. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tárgyalások folytatására az ENERIN Sümeg 
Energetikai Kft-vel a további részletek, illetve pénzügyi feltételek pontosabb tisztázása érdekében. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 2. pontja 
Beszámoló a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi 
tevékenységéről 

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

275/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről 
és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5)-(6) bekezdései alapján a Dunaújvárosi 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnokának 2014. évi tűzvédelmi tevékenységről szóló 
beszámolóját elfogadja. 
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a 2014. évi tűzvédelmi tevékenységért. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 3. pontja 
Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elfogadása 

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

276/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 
kétévente előírt áttekintésnek és felülvizsgálatnak eleget tett, a program helyzetelemző részét helyben 
hagyja, a program határidőre megvalósult intézkedéseinek teljesítését elfogadja és a Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot a felülvizsgált Intézkedési Tervvel kiegészítve elfogadja. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: 2015. június 27. 
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Napirend 4. pontja 
Javaslat a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet 
módosítására 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 

A Képviselő-testület 4 igen, 4 nem szavazattal és 0 tartózkodással a javaslatot elutasította: 

277/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint a 
szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló rendelet-tervezet 7. § (6) bekezdésében a 15.000,- Ft/fő/hó összegű gondozási díj 
változatlan maradjon. 

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 

A Képviselő-testület 5 igen, 3 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

278/2014. (VI. 24.) 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 az alábbiak szerint módosítja: 
1. A rendelet-tervezet 7. §-ában a 34/E. § (6) bekezdésében a „15.000,- Ft/fő/hó” szövegrész helyébe 
„12.000,- Ft/fő/hó” szöveg kerül. 

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 

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

279/2015. (VI. 24.) 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 az alábbiak szerint módosítja: 
1. A rendelet-tervezet 7. §-ában a 34/E. § (4) bekezdésében a „személyesen meggyőződik, és ezt 
környezettanulmányban rögzíti” szövegrész helyébe „dönt” szöveg kerül. 

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 

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

280/2015. (VI. 24.) 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 az alábbiak szerint módosítja: 
1. A rendelet-tervezet 7. §-ában a 34/E. § (3) bekezdésében a „9.450,- Ft/fő/hó” szövegrész helyébe 
„12.000,- Ft/hó/fő” szöveg kerül. 

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 

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

281/2015. (VI. 24.) 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 - a 278/2015. (VI. 24.), a 279/2015. (VI. 24.) és a 280/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozatban 
foglalt módosítások figyelembevételével - elfogadja. 

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

282/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete vállalkozási szerződést köt határozott időre a 
Faunus Termelő és Szolgáltató Kft-vel (2490 Pusztaszabolcs, Szent István utca 11.) a bölcsődei 
étkezésben részesülő gyermekek intézményi gyermekétkeztetésének biztosítása céljából 
2015. szeptember 1-től 2017. július 31-ig terjedő időszakra. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 5. pontja 
Megváltozott munkaképességű személyek alkalmazása a Pusztaszabolcs Városi Óvodában 

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

283/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2015. július 1-től a 
Pusztaszabolcs Városi Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Deák F. u. 21/1.) létszámát 39 főben határozza meg 
úgy, hogy abból 2 fő részmunkaidős, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 22. §-a szerinti megváltozott munkaképességű 
személy. 
A 2 fő részmunkaidős személy alkalmazása addig engedélyezett, amíg az intézmény rehabilitációs 
hozzájárulásra kötelezett. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet 
módosításának beterjesztésére. 
A Képviselő-testület felkéri a Pusztaszabolcs Városi Óvoda vezetőjét, hogy szervezze meg a két fő 
megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatását. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
  Bartókné Piller Magdolna intézményvezető 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 6. pontja 
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 
szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 

A Képviselő-testület 2 igen, 6 nem szavazattal és 0 tartózkodással a javaslatot elutasította: 

284/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, amely szerint a 
közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet-
tervezetben csökkentsék a közigazgatási bírság összegét a magánszemélyek esetében. 

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 

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

285/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és 
ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet-tervezet szövegét az alábbiak szerint 
módosítja: 
1. A rendelet-tervezet 6. § (1) bekezdés d) pontja törlésre kerül. 

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

286/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és 
ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet-tervezet szövegét az alábbiak szerint 
módosítja: 
1. A rendelet-tervezet 6. § (1) bekezdés d) pontja az alábbi lesz: 
„d) a külterületi közterületet engedély nélkül mezőgazdasági művelésbe vonja be,” 

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

287/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és 
ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet-tervezet szövegét az alábbiak szerint 
módosítja: 
1. A rendelet-tervezet 6. § (1) bekezdés f) pontja az alábbi lesz: 
„f) az igénybevett közterületek burkolatán engedély nélkül betont, habarcsot kever, ragasztóanyagot 
melegít, vagy tevékenységéhez a közterületet az építési, közterület-foglalási engedélyben foglaltaktól 
eltérő egyéb módon használja,” 
2. A rendelet-tervezet 6. § (1) bekezdés g) pontja az alábbi lesz: 
„g) 22.00 óra és 06.00 óra között 3,5 tonna összsúlyt meghaladó járművet, pótkocsit, félpótkocsit, 
vontatót, nyerges vontatót, lassú járművet és mezőgazdasági vontatót, illetve ezek munkaeszközét 
közterületen engedély nélkül tárolja,”. 

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

288/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és 
ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet-tervezet szövegét az alábbiak szerint 
módosítja: 
1. A rendelet-tervezet 6. § (1) bekezdése egy új n) ponttal egészül ki az alábbiak szerint: 
„n) belterületi közterületen koldul, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 185. § (1)-(2) bekezdései alapján.” 

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

289/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és 
ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet-tervezet szövegét az alábbiak szerint 
módosítja: 
1. A rendelet-tervezet 8. § a) pontja az alábbi lesz: 
„a) belterületi közterületen állatot tart, legeltet, vagy az ingatlanról felügyelet nélkül kienged,”. 

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
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A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

290/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és 
ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet-tervezet szövegét az alábbiak szerint 
módosítja: 
1. A rendelet-tervezet 8. § c) pontjában a „macskát” szövegrész törlésre kerül. 

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 3 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

291/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és 
ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet-tervezet szövegét az alábbiak szerint 
módosítja: 
1. A rendelet-tervezet 8. § e) pontja az alábbi lesz: 
„e) ebet – vakvezető, mozgáskorlátozottat segítő kutya, rendőrségi és jelzőkutya kivételével – élelmiszer-
elárusító üzletbe, játszótérre, vendéglátó egységbe, piac területére, kulturális, oktatási, szociális és 
egészségügyi, oktatási-nevelési intézménybe, ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe, 
közpark területére, sportpályára, futsal pálya területére bevisz, illetve beenged, kivéve az intézmény 
engedélyével,”. 

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 4 nem szavazattal és 0 tartózkodással a javaslatot elutasította: 

292/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint a 
közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet-
tervezet 8. § f) pontjában az „állat” szövegrész helyébe az „eb” szöveg kerüljön. 

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

293/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és 
ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet-tervezet szövegét az alábbiak szerint 
módosítja: 
1. A rendelet-tervezet 11. § (1) bekezdés b) pontjában a „zöldfelület fenntartással kapcsolatos” szövegrész 
törlésre kerül. 

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 3 igen, 4 nem szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elutasította: 

294/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint az 
előterjesztésekben a rendelet-tervezet szövegének elfogadása után a rendelet megalkotására ne határozati 
javaslat, hanem rendeletalkotási javaslat készüljön. 

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 



 14 

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

295/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és 
ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja. 

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

296/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete mai ülésének napirendjét úgy módosítja, hogy 
„A Képviselő-testület 2015. második félévi munkaterve” című előterjesztést 12. napirend pontként 
tárgyalja, így a 8-12. napirendi pontok 7-11. napirendi pontok lesznek. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 7. pontja 
Kimutatás Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2015. évi működési tartalék 
felhasználásáról 

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

297/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetésében a beruházási 
előirányzatban szereplő „Kastélykertben kiépített terület” 500 ezer Ft-os előirányzatot törli és ezzel együtt 
a működési tartalék előirányzatát 500 ezer Ft-tal megemeli. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete 
módosításának beterjesztésére. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 8. pontja 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület pályázata „Ifjúsági csapat versenyen történő részvétele” 
céljából 

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

298/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
(2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 65.) részére „Az ifjúsági tűzoltócsapat versenyen történő 
részvételének” 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 
95.000,- 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 
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Napirend 9. pontja 
A Római Katolikus Egyházközség elszámolása a 2014. évben megrendezett 
orgonahangversenyekről 

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

299/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Pusztaszabolcsi Római Katolikus 
Egyházközség (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 46.) elszámolását a 2014. évi orgonahangversenyek 
megrendezésére nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásáról. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester  
Határidő: azonnal 
              

Napirend 10. pontja 
Tájékoztató a Szabolcsi Nyári Fesztivál szervezésére készített együttműködési 
megállapodásokról 

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

300/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szabolcsi Nyári Fesztivál szervezésére 
készített – a bizottsági javaslatok alapján módosított – együttműködési megállapodásokról szóló 
tájékoztatást tudomásul veszi. 

Felelős: Kiss Kornélia közművelődés-szervező 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 11. pontja 
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 

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

301/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatásra. A támogatás keretében a Könyvtár és Művelődési Ház (2490 
Pusztaszabolcs, Adonyi út 12.) megrongálódott parketta burkolat javítása valósulna meg, valamint a 
berendezési tárgyak fejlesztése érdekében kiállítások lebonyolításához szükséges paravánok, valamint 
rendezvényekhez szükséges padok és asztalok beszerzése történne meg. 
A fenti célok megvalósításának költsége bruttó 962.250,- Ft. A pályázat keretében igényelt támogatás 
mértéke 865.250,- Ft, a vállalt önrész összege 97.000,- Ft. 
A projekt megvalósításához szükséges önrész összegének fedezete az önkormányzat költségvetésében 
„Kastélykertben kiépített terület” beruházás tervezett összege.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a költségvetési rendelet módosításának beterjesztésére. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 12. pontja 
A Képviselő-testület 2015. második félévi munkaterve 

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

302/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint az 
önkormányzati ünnepségeken az ünnepi beszédeket az alpolgármester, a polgármester, vagy adott esetben 
egy külsős megkeresett személy mondja el. 

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

303/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben az önkormányzati 
ünnepségeken az ünnepi beszéd elmondására felkért vendégek valamilyen oknál fogva nem tudnak részt 
venni az ünnepségen, akkor helyettük a polgármester mondja el az ünnepi beszédet. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

304/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint a „HPV 
védőoltás önkéntes és ingyenes biztosítása a 7-es fiúk részére” kerüljön be napirendi pontként a 
munkatervbe. 

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

305/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. második félévi munkatervét elfogadja az 
alábbi módosításokkal: 
1. Augusztus hónapban 4. napirendi pont lesz „A környezet védelméről szóló 13/1994. (XII. 1.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálata”, amelyet valamennyi bizottság véleményez. 
2. Szeptember hónapban „Az önkormányzati gazdasági program végrehajtásának ütemezése” című 
napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság véleményezi. 
3. Szeptember hónapban 4. napirendi pont lesz a „Beszámoló a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról”, amelyet valamennyi bizottság véleményez. 
4. Szeptember hónapban 5. napirendi pont lesz „A települési értéktár kezelési eljárási rendjének 
meghatározása”, amelyet valamennyi bizottság véleményez. 
5. Október hónapban 4. napirendi pont lesz „A szociális és gyermekvédelmi ellátási helyi rendszeréről 
szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, amelyet a Humán Bizottság és a Pénzügyi 
Bizottság véleményez. 
6. November hónapban 4. napirendi pont lesz „A kommunikációs stratégia ütemezése”, amelyet 
valamennyi bizottság véleményez. 
7. November hónapban a „Tájékoztató a háziorvosi asszisztensek által havonta elvégzett vérvételek 
számáról” című napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság és a Humán Bizottság véleményezi. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 13. pontja 
„Virágos Vasútállomásokat!” című pályázat 

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

306/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Vasutas 
Települések Szövetsége tagtelepülései számára kiírt „Virágos Vasútállomásokat!” címmel, melynek 
keretében a településen lévő vasútállomás virágosításához igényelne az önkormányzat támogatást. 
A virágosítás megvalósításának költsége az előterjesztés költségbecslése szerint bruttó 102.500,- Ft. A 
pályázat keretében igényelt támogatás mértéke 91.500,- Ft, a vállalt önrész összege 11.000,- Ft. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 14. pontja 
Javaslat a magánerős lakossági útépítés szervezéséről és támogatási rendszeréről szóló 
rendelet módosítására 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
307/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a magánerős lakossági útépítés szervezéséről és 
támogatási rendszeréről szóló 16/2003. (IX. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-
tervezet szövegét elfogadja. 

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 15. pontja 
Motor Ördögei Baráti Egyesület kérelme 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással (1 fő nem szavazott) az alábbi 
határozatot hozta: 
308/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Motor Ördögei Baráti Egyesület (2490 
Pusztaszabolcs, Béke u. 51/1.) részére „Motoros Nap 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 620.000,- Ft támogatást biztosít azzal a feltétellel, hogy az 
Egyesület a nyert pályázatról szóló értesítést bemutatja a Polgármesteri Hivatalnak. Az önkormányzati 
támogatást az Egyesület 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 
              



 18 

Napirend 16. pontja 
Lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás támogatás igénylése (helyszíni) 

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

309/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „2015. évi lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére” pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására és a 
pályázattal kapcsolatban a feladatok végrehajtására. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 17. pontja 
Fűtéskorszerűsítésre vonatkozó kérelem 

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

310/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztaszabolcs, Sport u. 2/2. 
II. 10. szám alatti lakás fűtését korszerűsíti bruttó 558.000,- Ft értékben. A lakásban a felújítás során a 
konvektoros fűtés helyett központi fűtés kerül kiépítésre, ezzel az ingatlan komfortos lakásból 
összkomfortossá válik és a bérlő magasabb bérleti díjat fog fizetni. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a lakás felújítására vonatkozó vállalkozási 
szerződést aláírja azzal, hogy az önkormányzat a 2015. évi költségvetésében az ingatlanok karbantartási 
dologi előirányzatot 558.000,- Ft-tal csökkenti és egy új felújítási előirányzatot hoz létre azonos összeggel 
„önkormányzati tulajdonú Pusztaszabolcs, Sport u. 2/2. II. 10. szám alatti lakás fűtéskorszerűsítése” 
címen. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés módosítását terjessze be. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 18. pontja 
József Attila Általános Iskola kerékpártároló térkövezése 

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

311/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy József Attila Általános Iskola 
(2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14.) kerékpártárolójának térkövezésére az E-KOVÁCS-BAU Kft-
vel (2490 Pusztaszabolcs, Gépállomás u. 14., képviseli Kovács Endre) köt szerződést.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet 
módosítását terjessze be. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 19. pontja 
Integrált Településfejlesztési Stratégia hatósági véleményezése 

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

312/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Integrált Településfejlesztési Stratégiára 
vonatkozó elektronikus úton kiküldött munkaanyagot megismerte, az abban foglaltakkal egyetért és úgy 
dönt, hogy az elkészült dokumentáció a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 31. § (1) bekezdése szerinti véleményezési 
eljárásra alkalmas. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az eljárás elindítására, illetve a dokumentációnak az 
érintettekhez történő eljuttatására. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 20. pontja 
A világháborús emlékmű helyszíne 

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

313/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a világháborús emlékmű a 
jelenlegi helyén marad. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a világháborús emlékmű környezetének megújításáról 
szóló terveket készíttesse el. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              


