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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

2015. március 25-én megtartott nyílt ülésén hozott 
határozatainak tartalma 

 
 

Határozat száma Határozat tartalma 
102/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat Felkérés jegyzőkönyv hitelesítésére 
103/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat Napirend meghatározása 
104/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat Két ülés közti időszak eseményeiről szóló polgármesteri 

tájékoztató tudomásulvétele 
105/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat Intézményvezető felkérése átszervezéshez szükséges 

vélemények beszerzésére 
106/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat A helyi közrendről és közbiztonságról szóló rendőrségi 

beszámoló elfogadása 
107/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat A Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról szóló 

beszámoló elfogadása 
108/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
109/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének módosítása 
110/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
111/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat Hozzájárulás elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez 
112/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat Intézményi térítési díjak felülvizsgálata 
113/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
114/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat 2015. évi közművelődési rendezvényterv módosítása 
115/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat Belépődíjak megállapítása gyermekműsorokhoz 
116/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat Belépődíj mértékének megállapítása 
117/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat 2015. évi közművelődési rendezvényterv elfogadása 
118/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
119/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat Szabolcs Híradó újság főszerkesztőjének felmentése 
120/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat Szabolcs Híradó újság főszerkesztőjének megbízása 
121/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat Hozzájárulás mérőakna kialakításához 
122/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat Önkormányzati tulajdonú helyiség bérbeadása 
123/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat Szerződéskötés térfigyelő kamerarendszer bővítésére 
124/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
125/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat Iskola felvételi körzethatárokról szóló tájékoztató 

tudomásulvétele 
126/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat Általános iskola tornatermének bérbeadása 
127/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat módosítása 
128/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat Pályázat benyújtása rendkívüli önkormányzati támogatásra 
129/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat Digitális ingatlan-nyilvántartási térkép megrendelése 
130/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének 

módosítása 
131/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítésének 

megrendelése 
132/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat Napirend módosítása 
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Határozat száma Határozat tartalma 
133/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat Polgármester 2015. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása 
134/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat Hulladékgazdálkodási társulás társulási megállapodásának 

módosítása 
135/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat További információk beszerzése útjavítási árajánlatokról 
136/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
137/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat Alpolgármester megbízásának visszavonása 
138/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
139/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat Alpolgármester megválasztása 
140/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
141/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
142/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
143/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat Pénzügyi Bizottság elnökének megválasztása 
144/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
145/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat Településfejlesztési és Értéktár Bizottság elnökének 

megválasztása 
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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
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KIVONAT 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2015. március 25-én megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
102/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Tüke László és Czöndör Mihály 
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: 

103/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg: 
Napirendek előtt: 
- Tájékoztató a két ülés közti eseményekről 
- Kérdések, interpellációk 

Napirend 1. pontja 
Beszámoló a helyi közrend és közbiztonság helyzetéről 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 2. pontja 

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról 
Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 

Napirend 3. pontja 
Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez 
kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 4/2011. (II. 25.) 
önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
Napirend 4. pontja 

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

Napirend 5. pontja 
Javaslat intézményi térítési díj felülvizsgálatára 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
Napirend 6. pontja 

A 2015. évi közművelődési rendezvényterv elfogadása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 7. pontja 
Szabolcs Híradó újság főszerkesztői feladatainak ellátása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 8. pontja 

Javaslat helyiség bérletére vonatkozóan 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

http://www.pusztaszabolcs.hu
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Napirend 9. pontja 

Térfigyelő kamera rendszer bővítése 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 10. pontja 
A Közterületi Térfigyelő Kamera Rendszerről szóló önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
Napirend 11. pontja 

Iskolai felvételi körzethatárok 
Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 

Napirend 12. pontja 
József Attila Általános Iskola tornatermének bérbeadása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 13. pontja 

Polgármester szabadsága (A polgármester 2015. évi szabadságának ütemezése) 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 14. pontja 
Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési 
támogatására 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 15. pontja 

Digitális ingatlan-nyilvántartási térkép beszerzése 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 16. pontja 
Integrált településfejlesztési stratégia megrendelése (helyszíni) 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 17. pontja 

Társulási Megállapodás valamint a Társulási Tanács módosítása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 18. pontja 
Akácfa utca, Május 1 utca és a Diófa utca útjavítási munkái 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 19. pontja 

Javaslat alpolgármesteri megbízatás visszavonására 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 20. pontja 
Javaslat alpolgármester megválasztására (Alpolgármester eskütétele, esküokmány átadása) 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 21. pontja 

Javaslat alpolgármester tiszteletdíjának megállapítására 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 22. pontja 
Javaslat bizottsági elnök, alelnök, tag megválasztására 

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: 

104/2015. (III. 25.) 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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Kérdések, interpellációk 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
105/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Bartókné Piller Magdolnát, a 
Pusztaszabolcs Városi Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Deák F. u. 21/1., telephely: 2490 Pusztaszabolcs, 
Velencei út 65.) vezetőjét, hogy a bölcsődei ellátás biztosítása érdekében az átszervezéshez szükséges 
– jogszabályban meghatározott – véleményeket szerezze be. 
A Képviselő-testület a vélemények ismeretében dönt az intézmény átszervezéséről és az alapító okirat 
módosításáról. 
 
Felelős: Bartókné Piller Magdolna, a Pusztaszabolcs Városi Óvoda vezetője 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 1. pontja 

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

 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
106/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság, illetve az 
Adonyi Rendőrőrs (2457 Adony, Kossuth L. u. 27.) Pusztaszabolcs bűnügyi, szabálysértési és 
közlekedési helyzetéről készült 2014. évi beszámolóját elfogadja. 
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az Adonyi Rendőrőrs által végzett munkáért, valamint a körzeti 
megbízottakkal együttműködő Polgárőrség és a mezőőrök munkájáért is. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 2. pontja 

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról 
Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 

 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
107/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés f) pontja alapján a Pusztaszabolcsi Polgármesteri 
Hivatal 2014. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak az általuk végzett 
munkáért. 
 
Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
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Napirend 3. pontja 

Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez 
kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 4/2011. (II. 25.) 
önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
 
A Képviselő-testület 3 igen, 5 nem szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elutasította: 
 
108/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint az egyes 
anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó 
többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről szóló 4/2011. (II. 25.) önkormányzati rendeletben a 
házasulandók által fizetendő díjak mértékét ne módosítsák. 

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
109/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az egyes anyakönyvi események 
engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő díjak 
mértékéről szóló 4/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet szövegét 
az alábbiak szerint módosítja. 
1. A rendelet-tervezet 1. §-ában a „10.000,- Ft” szövegrész „11.000,- Ft” szövegre módosul. 
2. A rendelet-tervezet 2. §-ában a „10.000,- Ft” szövegrész „11.000,- Ft” szövegre módosul. 

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

110/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes anyakönyvi események 
engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő díjak 
mértékéről szóló 4/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet szövegét 
elfogadja, figyelembe véve a 109/2015. (III. 25.) Kt. számú határozatban foglalt módosításokat. 

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 4. pontja 

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

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

111/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sándor József Attila és felesége pusztaszabolcsi 
lakosok tulajdonában lévő, az önkormányzattól 2008. szeptemberében vásárolt, pusztaszabolcsi 1621/14. 
hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan a bemutatott használatbavétel tudomásulvételi végzés alapján az 
elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez hozzájárulását adja. 
A Képviselő-testület hozzájárulását adja a fenti jog ingatlan nyilvántartásból való törléséhez, melynek 
költségei Sándor József Attilát és feleségét terhelik. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 5. pontja 

Javaslat intézményi térítési díj felülvizsgálatára 
Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 

 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
112/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a személyes gondoskodás körébe tartozó 
szociális szolgáltatások és a gyermekétkeztetés intézményi térítési díját felülvizsgálta. 
A szociális szolgáltatások intézményi térítési díjai tekintetében a házi segítségnyújtás díját 10 %-kal 
megemeli, az időskorúak nappali ellátásának díját eltörli, az ebédkihordás díját változatlanul hagyja. A 
szociális étkeztetés intézményi térítési díját, valamint a gyermekétkeztetés intézményi térítési díját 
változatlanul hagyja. 
 
Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
113/2015. (III. 25.) 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 módosításokkal: 
1. A rendelet-tervezet 1. §-a az alábbiak szerint módosul: 
„1. § A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: R.) 1. mellékletében a szociális intézmény térítési díjainál a házi gondozási díj 
vonatkozásában az alábbi rendelkezés lép: 

„Házi gondozási díj 
(Házi segítségnyújtás)  181,- Ft/fő/óra”.” 

2. A rendelet-tervezet 2. §-a 3. § lesz. 
3. A rendelet-tervezet 2. §-a az alábbi lesz: 
„2. § A R. 1. mellékletében a szociális intézmény térítési díjainál az idősek nappali ellátása 
vonatkozásában az alábbi rendelkezés törlésre kerül: 

„Idősek nappali ellátása 
  (Idősek Klubja)    45,- Ft/nap”.” 

 
Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 6. pontja 

A 2015. évi közművelődési rendezvényterv elfogadása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
114/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2015. évi közművelődési 
rendezvénytervben a 2015. november 13-ára tervezett „Musical – Palotás Ágnes + 1 fő” rendezvény 
130.000,- Ft-os költségét átcsoportosítja a 2015. december 19-én megrendezésre kerülő városi 
karácsonyhoz. 
 
Felelős: Kiss Kornélia közművelődés-szervező 
Határidő: azonnal 
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A Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
115/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2015. évi közművelődési 
rendezvénytervben szereplő alábbi gyermekműsorok esetében a gyermekek számára ingyenes a belépés, a 
felnőttek pedig 300,- Ft belépődíjat fizetnek: 
1. 2015.04.17-én „Mese – Szegedi Miniszínház”, 
2. 2015.05.15-én „Óz, a csodák csodája – Pódium Színház”, 
3. 2015.09.28-án „Magyar Népmese Napja, 
4. 2015.11.06-án „Meseműsor”. 
 
Felelős: Kiss Kornélia közművelődés-szervező 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
116/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2015. évi közművelődési 
rendezvénytervben szereplő 2015.10.02-án megrendezésre kerülő „Nótaműsor – Látó Imre és barátai” 
rendezvényen a résztvevők számára a belépődíj 300,- Ft lesz. 
 
Felelős: Kiss Kornélia közművelődés-szervező 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
117/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a közművelődés-szervező 2015. évi 
közművelődési rendezvénytervét az előterjesztés szerint, a 114/2015. (III. 25.), a 115/2015. (III. 25.), 
valamint a 116/2015. (III. 25.) Kt. számú határozatok figyelembevételével. 
 
Felelős: Kiss Kornélia közművelődés-szervező 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 7. pontja 

Szabolcs Híradó újság főszerkesztői feladatainak ellátása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 3 igen, 5 nem szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elutasította: 
 
118/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint a 2015-
ben megjelenő Szabolcs Híradó újságok ingyenesek legyenek. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
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119/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy visszavonja 328/2010. (XI. 25.) 
Kt. számú határozatát, mely szerint a Szabolcs Híradó főszerkesztői teendőinek ellátását munkaköri 
feladataként Kiss Kornélia közművelődés-szervező végzi. 
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki Kiss Kornélia közművelődés-szervezőnek a Szabolcs Híradó 
főszerkesztőjeként végzett munkájáért. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert Kiss Kornélia közművelődés-szervező munkaköri leírásának 
módosítására a főszerkesztői feladatok ellátására vonatkozóan. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
120/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szabolcs Híradó újság 
főszerkesztői feladatainak ellátását munkaköri feladatként Virág Mária, a Polgármesteri Hivatal 
kommunikációs referense végzi 2015. április 1-jétől. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a munkaköri leírás módosítására. 
 
Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 8. pontja 

Javaslat helyiség bérletére vonatkozóan 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
121/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzati 
tulajdonban lévő 2490 Pusztaszabolcs, Szent István u. 28. szám alatti ingatlan vonatkozásában olyan 
mérőakna kerüljön kialakításra, amelyben három darab vízmérőórát lehet elhelyezni. A felmerülő 
költségek a Complex Network Hungary Kft-t terhelik. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
122/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő 2490 
Pusztaszabolcs, Szent István u. 28. szám alatti ingatlan vonatkozásában az alábbi döntést hozza: 
1. Borsos Ferencné bérleményét csökkenti 24,5 m2-rel, így az általa lakásként bérelt bérlemény 
alapterülete 43,5 m2 lesz. 
2. A Complex Network Hungary Kft. által bérelt üzlethelyiség alapterülete 24,5 m2-rel nő, így annak 
alapterülete 89,5 m2-re változik. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Borsos Ferencné bérlő beleegyező 
nyilatkozatának megtétele után a módosított bérleti szerződéseket aláírja. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 9. pontja 

Térfigyelő kamera rendszer bővítése 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
123/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „közbiztonság növelését 
szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról” szóló 28/2014. (IV. 1.) BM rendelet alapján aláírt 
Támogatási szerződés értelmében nyújtott 1.222.375,- Ft összegű egyszeri vissza nem térítendő 
támogatás felhasználása érdekében szerződést köt: 
- a térfigyelő kamerarendszer bővítése érdekében újabb kamerák felszerelésére az Oktávnet Kft-vel 

(2481 Velence, Enyedi u. 21.) bruttó 1.087.755,- Ft értékben; 
- a kamerák elektromos hálózatra történő rákötésének és az E-ON Áramszolgáltatónál szükséges teljes 

körű ügyintézés elvégzése céljából Milek Ramónnal (2490 Pusztaszabolcs, Rákóczi F. u. 4.) bruttó 
134.620,- Ft értékben. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megvalósítás érdekében a vállalkozási 
szerződéseket aláírja. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 10. pontja 

A Közterületi Térfigyelő Kamera Rendszerről szóló önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 

 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
124/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közterületi Térfigyelő Kamera Rendszerről 
szóló 23/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet szövegét 
elfogadja. 
 
Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 11. pontja 

Iskolai felvételi körzethatárok 
Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 

 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
125/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 50. § (8) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § alapján megismerte a Fejér 
Megyei Kormányhivatal tájékoztatását az általános iskola kijelölt körzetéről, azt tudomásul veszi és azzal 
egyetért. 
 
Felelős: Dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
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Napirend 12. pontja 

József Attila Általános Iskola tornatermének bérbeadása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
126/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2015. június 22-től 2015. június 
26-ig bérbe adja a József Attila Általános Iskola tornatermét napi 8 órára, aerobik tábor céljára, napi 
6.300,- Ft+áfa összegért. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a helyiség használatára vonatkozó bérleti szerződés 
aláírására. 
A Képviselő-testület felhívja a kérelmező figyelmét, amennyiben az általános iskola területén 
megkezdődnek a felújítási munkálatok, az önkormányzat a határozattól eláll és a kérelmezőnek új 
helyszínt kell keresnie. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 13. pontja 

Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési 
támogatására 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
127/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat által 
benyújtandó vissza nem térítendő rendkívüli önkormányzat támogatás pályázatban felsorolt fejlesztések 
közül az 1. pontban törlésre kerül „Az Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése”, helyette 
felvételre kerül a Polgármesteri Hivatal és a Pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola elektromos 
hálózatának felújítása 10 millió forint összegben. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
128/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország 2015. évi 
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet III. Önkormányzati fejezeti tartalék 
4. pont b) alapján pályázatot nyújt be 88.500.000,- Ft vissza nem térítendő rendkívüli önkormányzati 
támogatásra. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázati anyag elkészítésére és felhatalmazza a 
pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 14. pontja 

Digitális ingatlan-nyilvántartási térkép beszerzése 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
129/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Településfejlesztési Koncepció 
és az Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítéséhez szükséges állami ingatlan-nyilvántartási 
térképi adatállományt - az előterjesztés szerint - 906.593,- Ft + ÁFA összegért, CD-lemezen megrendeli a 
Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft-től, amelynek fedezete a településfejlesztési koncepció 
előirányzat. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Forgalmazó által biztosított adat-felhasználási 
szerződés aláírására. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 15. pontja 

Integrált településfejlesztési stratégia megrendelése 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
130/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Integrált Településfejlesztési 
Stratégia elkészítéséhez szükséges fedezet biztosítására az önkormányzat 2015. évi költségvetését úgy 
módosítja, hogy a felújítási kiadások között szereplő „Önkormányzati ingatlanok elektromos hálózatának 
felújítása” előirányzatot 10 millió forintról 5 millió forintra csökkenti, ezzel egyidejűleg a 
„Településfejlesztési koncepció és stratégia” előirányzatot 5 millió forinttal 10 millió forintra növeli. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet 
módosításának beterjesztésére. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
131/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Integrált Településfejlesztési 
Stratégia elkészítését a Regionális Térségfejlesztési Kft-től (2458 Kulcs, Arany J. u. 0445/22. hrsz.) 
rendeli meg az előterjesztés szerinti árajánlat alapján 7.000.000,- Ft + Áfa összegért. A feladat pénzügyi 
fedezete az önkormányzat 2015. évi költségvetésében rendelkezésre áll. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására. 

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: 
 
132/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 16. napirendi pontként tárgyal a 
polgármester szabadságának engedélyezéséről és 2015. évi szabadság ütemezésének jóváhagyásáról. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 16. pontja 

Polgármester szabadsága (A polgármester 2015. évi szabadságának ütemezése) 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
133/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Csányi Kálmán polgármester 2015. évre 
vonatkozó szabadság ütemezését jóváhagyja az előterjesztés szerint. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 17. pontja 

Társulási Megállapodás valamint a Társulási Tanács módosítása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
134/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztés 
szerint. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 18. pontja 

Akácfa utca, Május 1 utca és a Diófa utca útjavítási munkái 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
135/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Akácfa utca, Május 1 utca és 
a Diófa utca útjavítási munkái” című előterjesztést leveszi a mai ülés napirendjéről. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a következő képviselő-testületi ülésre további 
információkat szerezzen be az útjavításra adott árajánlatok kapcsán. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 19. pontja 

Javaslat alpolgármesteri megbízatás visszavonására 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 0 igen, 5 nem szavazattal és 0 tartózkodással (4 fő nem szavazott) a javaslatot 
elutasította: 
 
136/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint 
Czöndör Mihály alpolgármestert személyes érintettsége miatt kizárja a szavazásból. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta (A titkos 
szavazásról külön jegyzőkönyv készült, mely a képviselő-testületi jegyzőkönyv melléklete.): 
 
137/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Czöndör Mihály társadalmi megbízatású 
alpolgármester megbízását visszavonja. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 20. pontja 

Javaslat alpolgármester megválasztására (Alpolgármester eskütétele, esküokmány átadása) 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 1 igen, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodással (3 fő nem szavazott) a javaslatot 
elutasította: 
 
138/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint 
Tüke László képviselőt személyes érintettsége miatt kizárja a szavazásból. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta (A titkos 
szavazásról külön jegyzőkönyv készült, mely a képviselő-testületi jegyzőkönyv melléklete.): 
 
139/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Tüke László képviselőt társadalmi megbízatású 
alpolgármesternek megválasztja. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 21. pontja 

Javaslat alpolgármester tiszteletdíjának megállapítására 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 1 igen, 4 nem szavazattal és 0 tartózkodással (4 fő nem szavazott) a javaslatot 
elutasította: 
 
140/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint 
Tüke László képviselőt személyes érintettsége miatt kizárja a szavazásból. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással (4 fő nem szavazott) az alábbi 
határozatot hozta: 
 
141/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Tüke László társadalmi megbízatású 
alpolgármester tiszteletdíját megválasztásától 130.000,- Ft-ban, költségtérítését 19.500,- Ft-ban állapítja 
meg. 
 
Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 22. pontja 

Javaslat bizottsági elnök, alelnök, tag megválasztására 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 3 igen, 4 nem szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elutasította: 
 
142/2015. (III. 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 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással (2 fő nem szavazott) az alábbi 
határozatot hozta: 
 
143/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság elnökének Horváth Zoltán 
képviselőt választja meg. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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A Képviselő-testület 1 igen, 5 nem szavazattal és 1 tartózkodással (2 fő nem szavazott) az alábbi 
határozatot hozta: 
 
144/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint 
Czöndör Mihály képviselőt személyes érintettsége miatt kizárja a szavazásból. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással (4 fő nem szavazott) az alábbi 
határozatot hozta: 
 
145/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság 
elnökének Czöndör Mihály képviselőt választja meg. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              


