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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

2015. november 12-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott 
határozatainak tartalma 

 
 
 

Határozat száma Határozat tartalma 
444/2015. (XI. 12.) Kt. számú határozat Felkérés jegyzőkönyv hitelesítésére 
445/2015. (XI. 12.) Kt. számú határozat Napirend meghatározása 
446/2015. (XI. 12.) Kt. számú határozat Hungarikum pályázat benyújtása 
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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. november 12-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
444/2015. (XI. 12.) 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: 
 
445/2015. (XI. 12.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg: 

Napirend 1. pontja:  
Hungarikum pályázat (HUNG-2015) benyújtása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 1. pontja:  

Hungarikum pályázat (HUNG-2015) benyújtása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
446/2015. (XI. 12.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a 
Földművelésügyi Minisztérium által meghirdetett „a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, 
népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” kiírt 2015. évi 
pályázati felhívásra. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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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 

 

 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
2015. november 25-én megtartott nyílt ülésén hozott 

határozatainak tartalma 
 

Határozat száma Határozat tartalma 
447/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozat Felkérés jegyzőkönyv hitelesítésére 
448/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozat Napirend meghatározása 
449/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozat Két ülés közti időszak eseményeiről szóló polgármesteri 

tájékoztató tudomásulvétele 
450/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozat Víztorony felújítási munkáinak megrendelése 
451/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozat A háziorvosi asszisztensek által végzett vérvételek számáról 

szóló tájékoztató tudomásulvétele 
452/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozat Harmónia Nyugdíjas Egyesület pályázatának támogatása 
453/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
454/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozat Az önkormányzat 2015. háromnegyed éves pénzügyi 

beszámolójának elfogadása 
455/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozat Az önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciójának 

módosítása 
456/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozat Az önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciójának 

módosítása 
457/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozat Az önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciójának 

módosítása 
458/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozat Az önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciójának 

módosítása 
459/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozat Az önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciójának 

elfogadása 
460/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozat Javaslat készítése önkormányzati hirdetőtáblák 

elhelyezéséről 
461/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozat Az önkormányzat kommunikációs stratégiája ütemezésének 

kiegészítése 
462/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozat Az önkormányzat kommunikációs stratégiája ütemezésének 

módosítása 
463/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozat Az önkormányzati kommunikációs stratégia ütemezésének 

elfogadása 
464/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozat Az önkormányzat városmarketing stratégiájával 

kapcsolatban kérdőív küldése az egyházaknak is 
465/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozat Az önkormányzat városmarketing stratégiája címének 

módosítása 
466/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozat Az önkormányzati városmarketing stratégia módszertanának 

elfogadása 
467/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
468/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
469/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének módosítása 
470/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
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Határozat száma Határozat tartalma 
471/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozat Béren kívüli juttatás biztosítása 
472/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozat Iskolai felvételei körzethatárok megállapításának 

véleményezése 
473/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
474/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozat Önkormányzati helyiségek bérleti díjának megállapítása 
475/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozat Önkormányzati helyiségek bérleti díjának megállapítása 
476/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozat Képviselő-testületi határozatok visszavonása 
477/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozat Művelődési Ház bérbeadása 
478/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozat Hagyományok Háza elektromos rendszerének felújítása 
479/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozat A Rákóczi Szövetség támogatása 
480/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozat Az Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület 

támogatása 
481/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozat Szabolcs Vezér szobor kivitelezése 
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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. november 25-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
447/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Paál Huba és Tüke László 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: 

448/2015. (XI. 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 

Víztorony felújítási munkái 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 2. pontja 
Tájékoztató a háziorvosi asszisztensek által havonta végzett vérvételi minták számáról 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 3. pontja 

Harmónia Nyugdíjas Egyesület pályázata „10. évforduló alkalmából tartandó rendezvény” 
céljából 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 4. pontja 

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

Napirend 5. pontja 
Az önkormányzat háromnegyed éves pénzügyi beszámolója 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 6. pontja 

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciója 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 7. pontja 
Az önkormányzati kommunikációs stratégia ütemezésének elfogadása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 8. pontja 

Pusztaszabolcs Városmarketing Stratégiájának elfogadása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

http://www.pusztaszabolcs.hu
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Napirend 9. pontja 
Javaslat a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
Napirend 10. pontja 

Javaslat a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 

Napirend 11. pontja 
Javaslat a helyi környezet védelméről szóló rendelet módosítására 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
Napirend 12. pontja 

Az önkormányzati intézmények bérmegtakarítása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 13. pontja 
Iskolai felvételi körzethatárok véleményezése 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
Napirend 14. pontja 

Javaslat lakásbérleti díjak változtatására 
Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 

Napirend 15. pontja 
Javaslat helyiségbérleti díjak megállapítására 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
Napirend 16. pontja 

Önkormányzati mikrobusz bérbeadásáról szóló határozatok visszavonása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 17. pontja 
Művelődési Ház bérlése Maminbaba fitness órák tartása céljából 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 18. pontja 

Hagyományok Háza elektromos felújítási munkái 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 19. pontja 
Javaslat a Rákóczi Szövetség támogatására 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 20. pontja 

Javaslat az „Országos Egyesület A Mosolyért” Közhasznú Egyesület támogatására 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 21. pontja 
„Szabolcs Vezér szobor” kivitelezése 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Tájékoztató a két ülés közti időszak eseményeiről 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
449/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt 
időszak eseményeiről szóló polgármesteri tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 1. pontja 
Víztorony felújítási munkái 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
450/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ivóvízszolgáltatás 
üzembiztonságának fenntartása érdekében a víztorony szükséges felújítási munkálatait elvégezteti az 
üzemeltető Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (8601 Siófok, Tanácsház u. 7.) javaslata alapján – az 
árajánlat szerint – 12.937.000,- Ft + Áfa összegért. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az árajánlatban szereplő 2015. évre tervezett 
munkákat a rendelkezésre álló víziközmű koncessziós díj terhére megrendelje a DRV Zrt-től. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 2. pontja 

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

 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
451/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvosi asszisztensek által havonta végzett 
vérvételi minták számáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a háziorvosi asszisztenseknek az általuk végzett munkáért. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 3. pontja 

Harmónia Nyugdíjas Egyesület pályázata „10. évforduló alkalmából tartandó rendezvény” 
céljából 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
452/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Harmónia Nyugdíjas Egyesület (2490 
Pusztaszabolcs, Szent István u. 16.) részére „10. évforduló alkalmából tartandó rendezvény” céljából a 
helyi civil szervezetek és egyházak támogatási rendjéről szóló 26/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet 
4. § (4) bekezdés ac) pontja értelmében az általános tartalék terhére 100.000,- Ft támogatást biztosít.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete 
módosításának beterjesztésére. 
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az egyesületnek az elmúlt tíz évben végzett tevékenységéért. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 4. pontja 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
453/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 
szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
              

 
Napirend 5. pontja 

Az önkormányzat háromnegyed éves pénzügyi beszámolója 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
454/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat gazdálkodásának 2015. 
háromnegyed éves pénzügyi beszámolóját elfogadja. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 6. pontja 

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciója 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
455/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetési 
koncepciójának elfogadásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint módosítja: 
1. A költségvetési tervező munka és a rendelet-tervezet előkészítéséhez szükséges alapelvek 
felsorolásának 1. pontjában az „egyensúly megteremtése” szövegrész helyett „egyensúly megtartása” 
szöveg kerül. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
456/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetési 
koncepciójának elfogadásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint módosítja: 
1. A határozati javaslat 10. pontjában felsorolt fejlesztések kiegészülnek az alábbival: 
„- katolikus templom megvilágítása”. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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A Képviselő-testület 5 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
457/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetési 
koncepciójának elfogadásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint módosítja: 
1. A határozati javaslat 10. pontjában felsorolt fejlesztések kiegészülnek az alábbival: 
„- kastélykert rendezvényterének kialakítása”. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
458/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetési 
koncepciójának elfogadásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint módosítja: 
1. A határozati javaslat 6. pontjában az „5.000,- Ft” szövegrész „10.000,- Ft” szövegre változik. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
459/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs város Önkormányzata Képviselő-testülete a város 2016. évi költségvetési koncepcióját 
elfogadja. Hozzájárul ahhoz, hogy a 2016. évi költségvetés tervezési munkái a benne foglaltak alapján 
folytatódjanak. 
A költségvetési tervező munka és a rendelet-tervezet előkészítése során az alábbi alapelvek érvényesítését 
tartja szükségesnek: 
1. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megtartása 
2. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását biztosítani 

kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az 
önkormányzat saját bevételéből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása 
a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti. 

3. A pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése, és kihasználása. A költségvetésben jelentkező 
többletbevételből meg kell teremteni a pályázati önrészeket 

4. A 2016. évi személyi juttatások tervezése során a 2016. évi költségvetési törvény által meghatározott 
közalkalmazotti illetménytáblát, közalkalmazotti pótlékalapot és a köztisztviselői illetményalapot kell 
figyelembe venni. A cafetéria juttatás éves alapja köztisztviselők esetében 200.000,- Ft/fő, a 
közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó alkalmazottak esetében 131.000,- 
Ft/fő. 

5. Az új közterület felügyelői státusz betöltése miatt a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal létszámát 
2016. március 1-től 25 főben határozza meg. 

6. A képviselők tiszteletdíja 10.000,- Ft-tal növekedjen a bizottsági tagság betöltése miatt. 
7.  A 2016. évi dologi kiadások tervezése során a 2015. évi eredeti előirányzat összegét kell alapul 

venni.  Megszűnő előirányzat esetén a 2015. évi költségvetés eredeti előirányzatát nem lehet 
figyelembe venni. Új feladat esetén a 2015. évi költségvetésben biztosított előirányzat szintre 
hozásával kell tervezni.  

8. A Képviselő-testület a civil szervezetek éves működését 2016-ban 4,6 millió forinttal kívánja 
támogatni. 

9. A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében 5 millió Ft működési célú 
tartalékot kell képezni.  
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10. A Képviselő-testület a következő új fejlesztések tervezését tartja szükségesnek és lehetségesnek, 
melyeket a lehetőségek függvényében kell a költségvetési rendelet-tervezetbe beépíteni:    
- Út és járda javítások felújítások, az aszfaltos utak és járdák összekötése, 
- Útépítés, terveztetés, 
- Az általános iskolában a folyosók és az udvar felújítása, 
- Az önkormányzati ingatlanok balesetvédelmi és munkavédelmi hiányosságainak megszüntetése, 
- Felsőcikolai belső ivóvíz hálózat terveztetése, 
- A bérlakások felújítása,  
- Önkormányzati belterületi területrészek karbantartása, fejlesztése,  
- Városgondnokság működéséhez eszközök, gépek beszerzése, 
- Lakossági hirdetőtáblák kialakítása, 
- Katolikus templom megvilágítása, 
- Kastélykert rendezvényterének kialakítása. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: 2016. évi költségvetés tervezése 
              

 
Napirend 7. pontja 

Az önkormányzati kommunikációs stratégia ütemezésének elfogadása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
460/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 2016. januári 
képviselő-testületi ülésre tegyen javaslatot az önkormányzati hirdetőtáblák elhelyezésére. 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az önkormányzati hirdetőtáblák biztosítsanak felületet a lakossági 
hirdetések elhelyezésére is. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
461/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat kommunikációs stratégiájának 
ütemezését az alábbiakkal egészíti ki: 
1. Az 1. Új, felhasználóbarát holnap fejlesztése pont az alábbival egészül ki: 
„1.9. Képviselő-testületi ülések online közvetítése.”. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
462/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat kommunikációs stratégiájának 
ütemezését az alábbiak szerint módosítja: 
1. A 2. pont címe az alábbira változik: 
„2. Mobil applikáció fejlesztése (minden mobil platformra)”. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
463/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 
Kommunikációs Stratégiájának ütemezését elfogadja az alábbi módosításokkal: 
1. Az „1. Új, felhasználóbarát holnap fejlesztése” pont az alábbival egészül ki: 
„1.9. Képviselő-testületi ülések online közvetítése.”. 
2. A 2. pont címe az alábbira változik: 
„2. Mobil applikáció fejlesztése (minden mobil platformra)”. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 8. pontja 

Pusztaszabolcs Városmarketing Stratégiájának elfogadása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
464/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pusztaszabolcs Város 
Önkormányzat Városmarketing Stratégiájával kapcsolatban az egyházak részére is kerüljön kiküldésre a 
SWOT analízis kérdőíve. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
465/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztaszabolcs Város 
Önkormányzat Városmarketing Stratégiájával kapcsolatban készült előterjesztést Pusztaszabolcs Város 
Önkormányzat Városmarketing Stratégiájának Módszertanaként fogadja el. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
466/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 
Városmarketing Stratégiájának Módszertanát elfogadja. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 9. pontja 
Javaslat a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
467/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló rendelet-tervezet szövegét 
elfogadja. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 10. pontja 

Javaslat a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 

 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
468/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a talajterhelési díjról szóló rendelet-tervezet 
szövegét elfogadja. 

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 11. pontja 

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

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

469/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi környezet védelméről szóló 
23/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet szövegét az alábbiak 
szerint módosítja: 
1. A rendelet-tervezet 1. mellékletében a Közepes termetű és közepes koronájú lombos fák felsorolása 
kiegészül az alábbiakkal: 
„Cigánymeggy (Prunus cerasus), 
Törpe szilva (Prunus domestica), 
Törpe alma (Malus domestica).” 

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

470/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi környezet védelméről szóló 
23/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet szövegét – a 469/2015. 
(XI. 25.) Kt. számú határozatban foglaltak figyelembevételével – elfogadja. 

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
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Napirend 12. pontja 
Az önkormányzati intézmények bérmegtakarítása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
471/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Pusztaszabolcsi Városi 
Óvoda és Bölcsőde, a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat, a Könyvtár és Művelődési Ház, a 
Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal és a Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény a 
munkavállalói részére időarányosan 50 ezer Ft/fő béren kívüli juttatást Erzsébet utalvány formájában 
biztosítson. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a 2015. évi költségvetési rendelet előterjesztés szerinti 
módosításának beterjesztésére. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 13. pontja 

Iskolai felvételi körzethatárok véleményezése 
Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 

 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
472/2015. (XI. 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 működtetéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése alapján az 
alábbi véleményt adja az iskolai körzethatárok megállapításához: 
1. Pusztaszabolcson 12 fő hátrányos helyzetű, általános iskolába járó tanuló él. 
2. Pusztaszabolcson egy általános iskola található (Pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola 2490 

Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14.), mely iskolában 6 fő a településen élő hátrányos helyzetű 
gyermek tanul. 

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

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 14. pontja 

Javaslat lakásbérleti díjak változtatására 
Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 

 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
473/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú lakások és 
helyiségek bérbeadásáról szóló 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-
tervezet szövegét elfogadja. 

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
              



 14 

Napirend 15. pontja 
Javaslat helyiségbérleti díjak megállapítására 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 

 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
474/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban 
lévő helyiségek bérleti díját az alábbiak szerint állapítja meg: 
1. A Képviselő-testület a jelenleg 462,- Ft/m2/hó összegű bérleti díjat 500,- Ft/m2/hó összegre emeli. 
2. A Képviselő-testület a jelenleg 416,- Ft/m2/hó összegű bérleti díjat 455,- Ft/m2/hó összegre emeli. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
475/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő 
Pusztaszabolcs, Sport utca 2/2. szám alatti I., II. és IV. számú üzletek és a Pusztaszabolcs Szent István 
utca 28. szám alatti üzlet bérleti díját 500,- Ft/m2/hó + Áfa összegben, a Pusztaszabolcs, Sport utca 2/2. 
szám alatti III/1. és III/2. számú üzletek bérleti díját 455,- Ft/m2/hó + Áfa összegben állapítja meg 2016. 
január 1-jétől. 
A Képviselő-testület a bérleti díjak meghatározásánál csökkentő tényezőként vette figyelembe a III/1. 
számú üzlet alacsonyabb komfortfokozatát, valamint a III/2. számú üzlet homlokzatán elhelyezett 
bankjegykiadó automatát. 
 
Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: 2016. január 1. 
              

 
Napirend 16. pontja 

Önkormányzati mikrobusz bérbeadásáról szóló határozatok visszavonása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
476/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat tulajdonában 
lévő mikrobusz bérbeadásával kapcsolatban hozott 335/2014. (IX. 25.), 336/2014. (IX. 25.) és 337/2014. 
(IX. 25.) Kt. számú határozatait visszavonja. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 17. pontja 
Művelődési Ház bérlése Maminbaba fitness órák tartása céljából 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
477/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy bérbe adja a Könyvtár és 
Művelődési Ház (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 12.) nagytermét Maminbaba Hordozós latin fitness 
órák tartása céljából, heti egy alkalommal 2015. december 1-től kezdődően, határozatlan időre. A bérleti 
díjat 1.000,- Ft + ÁFA/óra összegben határozza meg.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés szerinti bérleti szerződés aláírására. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 18. pontja 

Hagyományok Háza elektromos felújítási munkái 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
478/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hagyományok Háza (2490 
Pusztaszabolcs, Velencei út 1.) elektromos hálózatát az előterjesztést szerinti árajánlat alapján felújíttatja 
úgy, hogy az árajánlatban szereplő 17. sorszámú ajánlatot - sínes lámpatestek elhelyezése – nem rendeli 
meg. 
A Képviselő-testület a munkálatokkal a Nagy-Ipar Kft-t (2490 Pusztaszabolcs, Gárdonyi G. u. 14.) bízza 
meg az árajánlat szerint bruttó 1.192.671,- Ft összegben.  
A Képviselő-testület a pénzügyi fedezetet a 2015. évi költségvetés felújítási előirányzatából biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kivitelezési megállapodás aláírására. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 19. pontja 

Javaslat a Rákóczi Szövetség támogatására 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

479/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Rákóczi Szövetség céljaival, ezért 
40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint egyszeri támogatást biztosít az „Rákóczi Szövetség” (1027 Budapest, 
Szász Károly u. 1. IV. em. 1.) részére, a határon túl élő gyermekek magyar iskolaválasztást segítő 
programjához. 
A támogatás fedezete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének működési tartaléka. A Képviselő-
testület felkéri a polgármestert a költségvetési rendelet módosításának beterjesztésére. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére és a támogatási összeg 
átutalására. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 20. pontja 
Javaslat az „Országos Egyesület A Mosolyért” Közhasznú Egyesület támogatására 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
480/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint egyszeri 
támogatást biztosít az „Országos Egyesület A Mosolyért” Közhasznú Egyesület (1077 Budapest, Jósika u. 
10.) részére a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház gyermekosztályára történő infúziós pumpa és EKG-s 
pulseoximéter beszerzéséhez. 
A támogatás fedezete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének működési tartaléka. A Képviselő-
testület felkéri a polgármestert a költségvetési rendelet módosításának beterjesztésére. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére és a támogatási összeg 
átutalására. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 21. pontja 

„Szabolcs Vezér szobor” kivitelezése 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
481/2015. (XI. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a „Szabolcs Vezér szobor” 
felállítására vonatkozó kivitelezési tervezetet. A Halassy Csilla szobrászművésszel (1063 Budapest, 
Munkácsy M. u. 27.) kötendő, előterjesztés szerinti szerződés-tervezetet elfogadja és felhatalmazza a 
polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              


