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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

2015. október 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott 
határozatainak tartalma 

 
 
 

Határozat száma Határozat tartalma 
405/2015. (X. 14.) Kt. számú határozat Felkérés jegyzőkönyv hitelesítésére 
406/2015. (X. 14.) Kt. számú határozat Napirend meghatározása 
407/2015. (X. 14.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
408/2015. (X. 14.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
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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. október 14-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

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

405/2015. (X. 14.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Simonné Zsuffa Erzsébet és Tüke László 
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: 

406/2015. (X. 14.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg: 

Napirend 1. pontja:  
Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány hozzájárulási kérelme 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 1. pontja:  
Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány hozzájárulási kérelme 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 3 nem szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elutasította: 

407/2015. (X. 14.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint 
megismerve a Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány azon szándékát, hogy a 
MOL Zöldövezet Program felhívására pályázatot kíván benyújtani, úgy dönt, hogy pályázati szándékát 
nem támogatja. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elutasította: 

408/2015. (X. 14.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint támogatja 
a Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány azon szándékát, hogy a MOL 
Zöldövezet Program felhívására pályázatot kíván benyújtani. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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mailto:polghivatal@pusztaszabolcs.hu


 3 
 

 

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 
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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

2015. október 28-án megtartott nyílt ülésén hozott 
határozatainak tartalma 

 
Határozat száma Határozat tartalma 
409/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat Felkérés jegyzőkönyv hitelesítésére 
410/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat Napirend meghatározása 
411/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat Két ülés közti időszak eseményeiről szóló polgármesteri 

tájékoztató tudomásulvétele 
412/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat Téli melegedő biztosítása 
413/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat Általános Iskolában keletkező szennyvíz elvezetése 
414/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat Általános Iskolában keletkező csapadékvíz elvezetési 

lehetőségének vizsgálata 
415/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat Könyvtárhasználati díjak tervezetének módosítása 
416/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat A könyvtáros munkájáról szóló beszámoló elfogadása 
417/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének módosítása 
418/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének módosítása 
419/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének módosítása 
420/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének módosítása 
421/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
422/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok 

ellátása 
423/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcsi Polgári Egyesület önkormányzati 

támogatásáról szóló határozat módosítása 
424/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat I. sz. háziorvosi körzet feladatellátási szerződésének 

módosítása 
425/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat Fogorvosi körzet feladatellátási szerződésének módosítása 
426/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat Az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének 

módosítása 
427/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat Értéktár-kezelés eljárási rendjének kidolgozása, bizottsági 

ügyrend módosítása 
428/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat Közút elnevezésének változatlanul hagyása 
429/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat Utca elnevezésének változatlanul hagyása 
430/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat Szabolcs ligeti területekre vonatkozó telekalakítási javaslat 

készítése 
431/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat Közterületek elnevezésével kapcsolatos folyamat elindítása 
432/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat Középiskola vagyonkezelési szerződésének megkötése 
433/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
434/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
435/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat Általános iskola tornatermének bérbeadása a Pusztaszabolcsi 

Sport Club részére 
436/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcsi Sport Club pályázati önrész támogatása 
437/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat Előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalása 
438/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat Pályázat kiírása területi védőnői álláshely betöltésére 
439/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat Hozzájárulás kettős kereszt állításához 

http://www.pusztaszabolcs.hu
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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 
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KIVONAT 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2015. október 28-án megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

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

409/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Czöndör Mihály és Csiki Szilárd 
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: 

410/2015. (X. 28.) 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 könyvtáros 2014. II. félévi és 2015. I. félévi munkájáról 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 2. pontja 

Javaslat a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet 
felülvizsgálatára 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
Napirend 3. pontja 

Javaslat a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás integrálásával kapcsolatos feladatok 
ellátására 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 4. pontja 

Pusztaszabolcsi Polgári Egyesület éves működési támogatására vonatkozó módosítási 
kérelme 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 5. pontja 

Az I. számú háziorvosi körzet feladatellátási szerződésének módosítása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 6. pontja 
Fogorvosi körzet feladatellátási szerződésének módosítása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 7. pontja 

Javaslat az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének módosítására 
Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 

Napirend 8. pontja 
A települési értéktár-kezelés eljárási rendjének meghatározása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

http://www.pusztaszabolcs.hu
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Napirend 9. pontja 
A közterületek elnevezése 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 10. pontja 

Középiskola vagyonkezelési szerződése 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 11 pontja 
A helyi civil szervezetek és egyházak támogatási rendjéről szóló 32/2013. (XII. 20.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
Napirend 12. pontja 

Pusztaszabolcsi Sport Club bérleti kérelme 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 13. pontja 
Pusztaszabolcsi Sport Club pályázati önrész támogatási kérelme 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 14. pontja 

Szent István utca 28. szám alatti ingatlanba történő befogadás 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 15. pontja 
Területi védőnői álláshely betöltésére pályázat kiírása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 16. pontja 

Jobbik Párt kettős kereszt állítása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Tájékoztató a két ülés közti időszak eseményeiről 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

411/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt 
időszak eseményeiről szóló polgármesteri tájékoztatót tudomásul veszi. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Kérdések, interpellációk 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
412/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a téli időszakra a rászoruló, 
hajléktalan emberek éjszakai melegedését 2015. november 16-tól biztosítja az önkormányzati tulajdonban 
lévő Pusztaszabolcs, Adonyi út 51. szám alatti volt háziorvosi rendelő váróhelyiségében. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a feltételek biztosításáról. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hoz: 
 
413/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a József Attila Általános 
Iskolában (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14.) keletkező szennyvizet közvetlenül vezeti a városi 
szennyvízhálózatba. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy kérjen árajánlatokat a tervezésre. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
414/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a József Attila Általános Iskola 
(2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14.) szennyvízelvezető rendszerének módosításakor megvizsgálja 
a csapadékvíz elvezetésének lehetőségét is. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy kérjen árajánlatokat a tervezésre. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 1. pontja 

Beszámoló a könyvtáros 2014. II. félévi és 2015. I. félévi munkájáról 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
415/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvtáros által javasolt könyvtárhasználati 
díjak tervezetét az alábbiak szerint módosítja: 
1. A beiratkozási díjak mértéke: „Ft/fő”. 
2. A „Késedelmi és pótlási díjak” az alábbi lesz: „5,- Ft/nap/dokumentum + a felszólítás postaköltsége”. 
3. Az „Egyéb szolgáltatások” cím „Egyéb szolgáltatások a beiratkozottak számára” címre változik. 
 
Felelős: Paragh Margit könyvtáros 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
416/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvtáros 2014. II. félévi és 2015. I. félévi 
munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a könyvtárban könyvtárhasználati díjakat vezet be az előterjesztés 
szerint, módosítva a 415/2015. (X. 28.) Kt. számú határozatban foglaltak figyelembevételével. 
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki Paragh Margit könyvtárosnak az elvégzett munkájáért. 

Felelős: Paragh Margit könyvtáros 
Határidő: azonnal 
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Napirend 2. pontja 
Javaslat a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet 
felülvizsgálatára 

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

417/2015. (X. 28.) 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 3. §-ában a 13/A. § egy (5) bekezdéssel egészül ki az alábbiak szerint: 
„(5) Támogatás feltétele a megművelhető kert megléte.” 

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

418/2015. (X. 28.) 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 8. §-a az alábbi lesz: 
„8. § A R. 18. § (1) bekezdésében a „200 %-át" szövegrész helyébe a „400%-át”, az „egyedül élő 
esetében a 250%-át” szövegrész helyébe az „egyedül élő esetében az 500%-át.” szöveg lép.” 

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

419/2015. (X. 28.) 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 3. §-ában a 13/A. § az alábbi (5) és (6) bekezdéssel egészül ki: 
„(5) Támogatás feltétele a megművelhető kert megléte. 
(6) A hivatal a vetőmag támogatás felhasználását helyszíni szemle útján ellenőrzi. Amennyiben 
megállapítható, hogy a vetőmag nem került elvetésre, a támogatás összegét vissza kell fizetni.” 
2. A rendelet-tervezet 4. §-ában a 15/A. § az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki: 
„(7) A hivatal a gyógyászati segédeszköz beszerzését helyszíni szemle útján ellenőrzi. Amennyiben a 
gyógyászati segédeszköz beszerzése nem történt meg, a támogatás összegét vissza kell fizetni.” 

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

420/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 419/2015. (X. 28.) Kt. számú határozatának 2. 
pontját az alábbiak szerint módosítja: 
2. A rendelet-tervezet 4. §-ában a 15/A. § az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki: 
„(7) Amennyiben a gyógyászati segédeszköz beszerzése nem történt meg, a támogatás összegét vissza 
kell fizetni.” 

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
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A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
421/2015. (X. 28.) 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 417/2015. (X. 28.), a 418/2015. (X. 28.), a 419/2015. (X. 28.) és a 420/2015. (X. 28.) Kt. 
számú határozatban foglalt módosításokkal - elfogadja. 
 
Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 3. pontja 

Javaslat a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás integrálásával kapcsolatos feladatok 
ellátására 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
422/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a családsegítés és a 
gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat a jövőben is a saját fenntartású Pusztaszabolcsi Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmény (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 42.) jelenlegi szervezeti keretein belül látja el.  
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítása 
iránti kérelmet 2015. november 30-ig nyújtsa be a Fejér Megyei Kormányhivatalhoz. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 

dr. Nagy Éva jegyző 
Adorjánné Bozsódi Irén intézményvezető 

Határidő: 2015. október 31. és 2015. november 30. 
              

 
Napirend 4. pontja 

Pusztaszabolcsi Polgári Egyesület éves működési támogatására vonatkozó módosítási 
kérelme 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
423/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztaszabolcsi Polgári 
Egyesület 2015. évi önkormányzati támogatásáról szóló 74/2015. (II. 25.) Kt. számú határozatát az 
alábbiakkal egészíti ki: 
„3. Banki költségek, számlavezetési díjak.” 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 5. pontja 
Az I. számú háziorvosi körzet feladatellátási szerződésének módosítása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
424/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Juhász és Társa Egészségügyi és 
Kereskedelmi Szolgáltató Betéti Társasággal (2490 Pusztaszabolcs, Szabolcs liget 50.) 2003. december 
23-án Pusztaszabolcs I. számú háziorvosi körzetének ellátására kötött többször módosított feladat-ellátási 
szerződést az előterjesztés szerint módosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításról szóló szerződést aláírja. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 6. pontja 

Fogorvosi körzet feladatellátási szerződésének módosítása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
425/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a FOG-ÁSZ Bt-vel (2490 Pusztaszabolcs, 
Széchenyi u. 13-2/2.) 2013. július 23-án Pusztaszabolcs fogorvosi körzetének ellátására kötött többször 
módosított feladat-ellátási szerződést az előterjesztés szerint módosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításról szóló szerződést aláírja. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 7. pontja 

Javaslat az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének módosítására 
Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 

 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
426/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. éves belső ellenőrzési 
tervének módosítását az előterjesztés szerint jóváhagyja. 

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
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Napirend 8. pontja 
A települési értéktár-kezelés eljárási rendjének meghatározása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással (1 fő képviselő nem szavazott) az 
alábbi határozatot hozta: 
 
427/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Településfejlesztési és Értéktár 
Bizottság elnökét és a jegyzőt, hogy együtt dolgozzák ki az értéktár-kezelés eljárási rendjét, valamint 
módosítsák a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság ügyrendjét. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a kidolgozott értéktár-kezelés eljárási rend alapján módosítsa 
a Polgármesteri Hivatal belső szabályzatait. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az értéktár-kezelési eljárás rendjéről, illetve a bizottsági 
ügyrend, valamint a Polgármesteri Hivatal belső szabályzatainak módosításáról tájékoztassa a képviselő-
testületet. 
 
Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 9. pontja 

A közterületek elnevezése 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
428/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 0201/25. hrsz-ú közút 
elnevezése továbbra is Paksi-dűlő marad. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
429/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1404. hrsz-ú utca elnevezése 
továbbra is Pázmány Péter utca marad. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
430/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Szabolcs ligetre 
vonatkozó területek (702/89. hrsz-ú út; 66. hrsz-ú út az 51/2. hrsz. előtt; 702/87. hrsz-ú tér) esetén 
készítsen egy új telekkialakítási elképzelést és azt terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

431/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 702/31. hrsz-ú 
(Hagyományok Háza, Velencei út 1. szám melletti út), a 1163. hrsz-ú (játszótér) területtel, valamint a 
külterületi 0116. hrsz-ú (a 354. hrsz-ú (Velencei út) Velencei felé jobbra és balra található) úttal 
kapcsolatban indítsa el a közterületek elnevezésével kapcsolatos folyamatot. 

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 10. pontja 

Középiskola vagyonkezelési szerződése 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

432/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunaújvárosi Szakképzési Centrummal (2400 
Dunaújváros, Római krt. 51., képviseli: Őszi Attila főigazgató) vagyonkezelési szerződést köt - az 
előterjesztés szerint - a Szabolcs Vezér Gimnázium és Szakközépiskola feladatainak ellátását szolgáló 
ingatlan és ingó vagyon átadásáról. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vagyonkezelési szerződés aláírására. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 11 pontja 

A helyi civil szervezetek és egyházak támogatási rendjéről szóló 32/2013. (XII. 20.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

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

433/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek és egyházak támogatási 
rendjéről szóló 32/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet szövegét 
elfogadja. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 12. pontja 

Pusztaszabolcsi Sport Club bérleti kérelme 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

434/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint a 
pusztaszabolcsi civil szervezetek térítésmentesen használhassák az önkormányzati épületeket. 

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: 
 
435/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete  úgy dönt, hogy bérbe adja a József Attila 
Általános Iskola (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14.) tornatermét a Pusztaszabolcsi Sport Clubnak 
(2490 Pusztaszabolcs, Dózsa Gy. út 15.) havi 20 órában (hétfői, szerdai, csütörtöki és szombati napokon) 
2015. november és 2016. március hó közötti időszakban a különböző korosztályú futball csapatok téli 
felkészítése céljából az előterjesztés bérleti szerződés-tervezete szerint, azzal a módosítással, hogy a 2. 
pont tartalmazza, hogy hetente mely napokon, milyen időpontokban veszik igénybe a tornatermet. A 
bérleti díj összege bruttó 5.500,- Ft/óra. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 13. pontja 

Pusztaszabolcsi Sport Club pályázati önrész támogatási kérelme 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 6 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
436/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évre 220 ezer forint, 2016. évre 330 ezer 
forint támogatást biztosít a Pusztaszabolcsi Sport Club részére a 2015/2016. évi TAO pályázat 
megvalósítására önrészként a helyi civil szervezetek és egyházak támogatási rendjéről szóló 
32/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés cf) pontja alapján. A 2015. évre vonatkozó 
támogatással 2016. január 31-ig, a 2016. évre vonatkozó támogatással 2016. április 30-ig köteles 
elszámolni a sportegyesület. A 2015. évi támogatás a 2015. évi költségvetésben szereplő tartalék terhére, 
míg a 2016. évi támogatás a 2016. évi önkormányzati költségvetésből történjen meg. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződésnek az aláírására. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 14. pontja 

Szent István utca 28. szám alatti ingatlanba történő befogadás 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
437/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Szent István utca 28. szám 
alatti ingatlanba történő befogadás” című előterjesztést mai nyílt ülésének napirendjéről leveszi, a témát a 
mai napon zárt ülés keretében tárgyalja meg. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 15. pontja 
Területi védőnői álláshely betöltésére pályázat kiírása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
438/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pusztaszabolcs 3. számú 
védőnői álláshelyének betöltésére pályázatot ír ki az előterjesztés szerinti szöveg alábbi módosításával: 
1. A munkavégzés helye: „Fejér megye, 2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 39.”. 
2. A pályázati kiírás kiegészül azzal, hogy a lakásigény megoldható. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Pusztaszabolcs 3. számú körzet védőnői álláshelyet 
hirdesse meg, továbbá intézkedjen az álláshirdetés helyben szokásos módon, illetve a Kormányzati 
Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történő közzétételéről. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat sikertelensége esetén saját 
hatáskörben az álláshirdetést újra jelentesse meg. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 16. pontja 

Jobbik Párt kettős kereszt állítása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
439/2015. (X. 28.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom Pusztaszabolcsi Szervezete a Pusztaszabolcs, Szabolcs liget 50. szám alatti 
mentőállomás előtti padkával határolt téren a 2015. november 29-től 2015. december 29-ig terjedő 
időszakban felszentelt kettős keresztet állítson. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a kettős kereszt 
ünnepélyes gyertyagyújtással egybekötött felállítására 2015. november 29-én kerüljön sor. 
A Képviselő-testület felkéri a szervezetet, hogy a meghatározott időszak lejártakor a kettős kereszt 
elszállításáról gondoskodjon. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              


