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KIVONAT 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

2016. augusztus 31-én megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
296/2016. (VIII. 31.) Kt. számú határozat 
A jegyzőkönyv-hitelesítők felkéréséről 
 
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 5 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
297/2016. (VIII. 31.) Kt. számú határozat 
A mai nyílt ülés napirend-tervezetének módosításáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mai nyílt ülésén a két ülés 
közötti időszak eseményeiről szóló tájékoztatót, illetve a kérdések, interpellációkat a napirendi pontok 
megtárgyalása utána, a nyílt ülés végén tárgyalja. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
298/2016. (VIII. 31.) Kt. számú határozat 
A mai nyílt ülés napirend-tervezetének módosításáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mai nyílt ülésének napirendjébe 
nem veszi fel a meghívóban 9. napirendi pontként szereplő „A pusztaszabolcsi települési értéktárba 
történő felvétel” című előterjesztést. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
299/2016. (VIII. 31.) Kt. számú határozat 
A mai nyílt ülés napirendjének meghatározásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg: 

Napirend 1. pontja 
3. számú körzet területi védőnői álláspályázat elbírálása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

http://www.pusztaszabolcs.hu
mailto:polghivatal@pusztaszabolcs.hu
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Napirend 2. pontja 

Beszámoló a közétkeztetés helyzetéről 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 3. pontja 
Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény vezetői kinevezése 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 4. pontja 

Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői álláshely pályázati kiírása 
Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 

Napirend 5. pontja 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 6. pontja 

A 2016. évi költségvetési év I. félévi zárása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 7. pontja 
Az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet megalkotása 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
Napirend 8. pontja 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2016. évi helyi iparűzési adó bevétel alakulása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 9. pontja 
Beszámoló a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság 2016. I. félévi munkájáról 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 10. pontja 

A helyi környezet védelméről szóló 13/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 11. pontja 
Két tényezős díj megállapítása nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz esetén 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
Napirend 12. pontja 

Tájékoztató a Pusztaszabolcs, Templom téren elvégzett munkálatokról 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 13. pontja 
Konzorciumi együttműködési megállapodás a TOP-1.1.3-15 számú helyi gazdaságfejlesztési 
tárgyú pályázat benyújtására 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 14. pontja 

Szakmai megalapozó tanulmány és üzleti terv készítése a TOP-1.1.3-15 számú pályázat 
benyújtásához 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 15. pontja 

József Attila Általános Iskola tornatermének bérbeadása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 16. pontja 
Szabolcspuszta 3. önkormányzati ingatlan bérbeadása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 17. pontja 

Szabolcspuszta 3. önkormányzati ingatlan bérbeadása II. 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 18. pontja 
Pályázati projektterv és energetikai tanulmány készítése az Egészségügyi Centrum energetikai 
korszerűsítéséhez 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 19. pontja 

Pályázati projektterv és energetikai tanulmány készítése a Polgármesteri Hivatal energetikai 
korszerűsítéséhez 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
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Napirend 20. pontja 

József Attila Általános Iskola tornatermének bérbeadása II. 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 21. pontja 
Javaslat szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztására 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
Napirend 22. pontja 

2. számú területi védőnői körzet határozott idejű feladatellátása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 23. pontja 
Elektronikus információ biztonsági feladatok ellátása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirendek után: 

- Tájékoztató a két ülés közti eseményekről 
- Kérdések, interpellációk 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 1. pontja 

3. számú körzet területi védőnői álláspályázat elbírálása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
300/2016. (VIII. 31.) Kt. számú határozat 
A 3. számú körzet területi védőnői álláspályázatának elbírálásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcs 3. számú körzet védőnői 
feladatok ellátására 2016. szeptember 1. napjától határozatlan időre kinevezi Bödő Fannit (2462 
Martonvásár, Mikszáth K. u. 22.). Illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben foglaltak 
szerint („F” fizetési osztály, „1” fizetési fokozat) 122.000,- Ft-ban, továbbá 30.100,- Ft egészségügyi 
pótlék, valamint 16.000,- Ft területi pótlékban határozza meg. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 2. pontja 

Beszámoló a közétkeztetés helyzetéről 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
301/2016. (VIII. 31.) Kt. számú határozat 
Képviselői javaslat a Faunus Kft-vel való beszámolóról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jövő év első félévében önálló 
napirendi pontként tárgyalja a Faunus Kft. beszámolóját a közétkeztetés tapasztalatairól, valamint a 
közétkeztetés eszközfejlesztési lehetőségeit. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
302/2016. (VIII. 31.) Kt. számú határozat 
A közétkeztetés helyzetéről szóló beszámoló határozati javaslatának kiegészítése 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, a közétkeztetés helyzetéről szóló 
beszámoló határozati javaslatát kiegészíti azzal, hogy az intézményvezetők kapjanak tájékoztatást az 
iskolaegészségügyi szolgálat felállításának lehetőségéről. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
303/2016. (VIII. 31.) Kt. számú határozat 
A közétkeztetés helyzetéről szóló éves beszámoló tárgyalásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy minden évben önálló napirendi 
pontként tárgyalja a közétkeztetés helyzetéről szóló beszámolót. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
304/2016. (VIII. 31. Kt. számú határozat 
A közétkeztetés helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Faunus Kft. (2490 Pusztaszabolcs, 
Szent István u. 11.) beszámolóját a közétkeztetés helyzetéről. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, tájékoztassa az intézményvezetőket az iskolaegészségügyi 
szolgálat felállításának lehetőségéről. 

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 3. pontja 

Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény vezetői kinevezése 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
305/2016. (VIII. 31.) Kt. számú határozat 
A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény vezetőjének kinevezéséről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kjt. 20/B. § (5) bekezdése 
alapján Adorjánné Bozsódi Irént megbízza 2016. szeptember 1-jétől határozott időre, 2021. augusztus 31-
ig a Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (székhelye: 2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 
42.) vezetésével a közalkalmazotti kinevezésének változatlanul hagyásával. Az illetmény összegét („G” 
fizetési osztály, „10” fizetési fokozat) 186.000,- Ft + a vezetői pótlék 50.000,- Ft-ban határozza meg. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 4. pontja 
Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői álláshely pályázati kiírása 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
306/2016. (VIII. 31.) Kt. számú határozat 
Intézményvezetői megbízás visszavonásáról 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat fenntartásában lévő 
Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde (székhelye: 2490 Pusztaszabolcs, Deák F. u. 21/1.) intézmény 
vezetésével megbízott Budai Ilona intézményvezetői megbízását 2016. augusztus 31. napjával 
visszavonja – határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezésének változatlanul hagyása 
mellett – tekintve, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/649-4/2016. számú törvényességi 
felhívása alapján a 288/2016. (VII. 20.) Kt. számú határozatában a Képviselő-testület megállapította, 
hogy a lefolytatott intézményvezetői pályázati eljárás jogszabálysértő volt, ezért új pályázati kiírásról 
döntött. 

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
307/2016. (VIII. 31.) Kt. számú határozat 
Határozott idejű intézményvezetői megbízásról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat fenntartásában lévő 
Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde (székhelye: 2490 Pusztaszabolcs, Deák F. u. 21/1.) intézmény 
vezetésével Budai Ilonát bízza meg határozott időre, 2016. szeptember 1. napjától 
2017. június 30. napjáig, egyidejűleg a határozatlan időre szóló közalkalmazotti kinevezését változatlanul 
fenntartja. 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről 
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményben történő 
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerint (fizetési osztály, fokozat: 4. mester-
pedagógus, főiskolai végzettség 13., kulcsszám: 7. poz. közfoglalkoztatott) illetményét: 402.869,- Ft-ban, 
vezetői pótlékát: 68.579,- Ft-ban állapítja meg. 
 
Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
308/2016. (VIII. 31.) Kt. számú határozat 
Az óvodavezetői álláshely pályázat pályázati felhívásának módosításáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztaszabolcsi Városi Óvoda 
és Bölcsőde óvodavezetői állásának betöltésére kiírandó pályázat pályázati felhívása az alábbiak szerint 
módosul: 
1. A pályázati felhívásban a magasabb vezetői megbízás időtartama az alábbira változik: 
„A magasabb vezetői megbízás időtartama: határozott időtartam, 2017. július 1-től 2022. július 31-ig”. 
 
Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
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A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
309/2016. (VIII. 31.) Kt. számú határozat 
Óvodavezetői álláshely betöltésére pályázat kiírásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki az önkormányzati fenntartású 
Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde (székhelye: 2490 Pusztaszabolcs, Deák F. u. 21/1.) 
óvodavezetői állásának betöltésére az előterjesztés szerint a 308/2016. (VIII. 31.) Kt. számú határozat 
figyelembevételével. 
A Képviselő-testület a pályázót meghallgató bizottságnak a Humán Bizottságot jelöli ki. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati felhívást a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (4) bekezdésében és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásától szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 22. § (6) bekezdésében meghatározott 
helyeken tegye közzé és a pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő előkészítő feladatokat végezze el. 
A vezetési programot szakértővel ne véleményeztesse. 

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 5. pontja 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
310/2016. (VIII. 31.) Kt. számú határozat 
Rendelet-tervezet szövegének elfogadásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 
szóló 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 6. pontja 

A 2016. évi költségvetési év I. félévi zárása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
311/2016. (VIII. 31.) Kt. számú határozat 
Az önkormányzat 2016. év I. félévi gazdálkodásának alakulásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat gazdálkodásának 2016. év 
I. félévi alakulásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 7. pontja 
Az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet megalkotása 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

312/2016. (VIII. 31.) Kt. számú határozat 
Rendelet-tervezet szövegének elfogadásáról 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet-tervezet 
szövegét elfogadja az alábbi módosításokkal: 
1. A rendelet-tervezet 3. § (4) bekezdése az alábbira változik: 
„A polgármester utólag beszámol a képviselő-testületnek a (2) bekezdés szerinti felhatalmazáson alapuló 
tevékenységéről a lejárt határidejű határozatok tárgyalásának alkalmával a munkatervben meghatározott 
időpontban.”. 
2. A rendelet-tervezet 7. § (2) bekezdésében az „A (2)” szövegrész „Az (1)” szövegre változik. 
3. A rendelet-tervezet 8. § második mondatában a „gazdasági társaságok” szövegrész „civil szervezetek” 
szövegre változik. 
4. A rendelet-tervezet 14. § (1) bekezdés első mondata az alábbi lesz: 
„A vagyonkezelés ellenőrzésére a Képviselő-testület Településfejlesztési és Értéktár Bizottsága jogosult és 
köteles.”. 
5. A rendelet-tervezet 15. § (4) bekezdése a következő mondattal egészül ki: 
„A 3 hónapot meghaladó bérleti szerződés esetén a szerződés megkötéséhez be kell szerezni a polgármester 
előzetes hozzájárulását.” 
6. A rendelet-tervezet 15. § (5) bekezdése (7) bekezdésre változik. 
7. A rendelet-tervezet 15. § (5)-(6) bekezdése az alábbi lesz: 
„(5) A 2. számú mellékletben szereplő 4. és 10. számú vagyonelem bérbeadásánál a 3 hónapot meg nem 
haladó bérleti szerződés esetén a polgármester dönt. A 12. számú vagyonelem bérbeadásáról a 
közművelődésről szóló 13/2011.(VII.04.) önkormányzati rendelet rendelkezik. 
(6) A vagyonkezelésre átadott vagyonelemek kezelői vagyonkezelői alapfeladatainak ellátása mellett a 3 
hónapot meghaladó bérleti szerződés esetén a szerződés megkötéséhez be kell szerezni a polgármester előzetes 
hozzájárulását, amennyiben a vagyonkezelési szerződés erről nem rendelkezik.”. 
8. A rendelet-tervezet 2. sz. melléklet 6. pontjában a „Kollégium” megnevezés „Fould-Springer Kastély”-ra 
változik. 
9. A rendelet-tervezet 3. sz. melléklet 7. pontjában az „Önkéntes Tűzoltóság Pusztaszabolcs” megnevezés 
„Varga János Tűzoltószertár”-ra változik. 
10. A rendelet-tervezet 4. sz. melléklete helyébe a mai képviselő-testületi ülésen kiosztásra került új 4. sz. 
melléklet kerül. 
Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 8. pontja 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2016. évi helyi iparűzési adó bevétel alakulása 

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

313/2016. (VIII. 31.) Kt. számú határozat 
A 2016. évi helyi iparűzési adó bevétel alakulásáról 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. évi helyi iparűzési adó 
bevétel előirányzatát megemeli 10.800 ezer Ft-tal. 
A többletbevételből a működési tartalékot 5.000 ezer Ft-tal, a gázenergia előirányzatot a Pusztaszabolcsi 
Polgármesteri Hivatalnál 980 ezer Ft-tal, a Könyvtár és Művelődési Háznál 300 ezer Ft-tal, a Pusztaszabolcsi 
Városi Óvoda és Bölcsődénél 800 ezer Ft-tal, a Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézménynél 300 
ezer Ft-tal és az Önkormányzatnál 3.420 ezer Ft-tal megemeli. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelete módosításának 
beterjesztésére. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 9. pontja 
Beszámoló a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság 2016. I. félévi munkájáról 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
314/2016. (VIII. 31.) Kt. számú határozat 
A Településfejlesztési és Értéktár Bizottság munkájáról szóló beszámolóról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság 
települési értéktárra vonatkozó 2016. év I. félévi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki mindazon pusztaszabolcsi lakosoknak, akik részt vettek a 
kisiratosi értéktár létrehozásának folyamatában. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 10. pontja 

A helyi környezet védelméről szóló 13/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 3 igen, 5 nem szavazattal és 0 tartózkodással a javaslatot elutasította: 
 
315/2016. (VIII. 31.) Kt. számú határozat  
Javaslat elutasításáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint a helyi 
környezet védelméről szóló 13/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-
tervezet szövegében maradjon a „fűtési szezon ideje alatt”, illetve a „fűtési szezonon kívül” 
megkülönböztetés. 
 
Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 4 nem szavazattal és 0 tartózkodással a javaslatot elutasította: 
 
316/2016. (VIII. 31.) Kt. számú határozat  
Javaslat elutasításáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint a helyi 
környezet védelméről szóló 13/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-
tervezet szövege úgy módosuljon, hogy az égetés 13 óra és 20 közötti időszakban történhet. 

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
317/2016. (VIII. 31.) Kt. számú határozat  
Rendelet-tervezet szövegének módosításáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi környezet védelméről szóló 13/2016. 
(VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet szövegét nem módosítja abban a 
tekintetben, hogy az égetés 14 és 18 óra között történhet. 

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
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A Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
318/2016. (VIII. 31.) Kt. számú határozat 
Rendelet-tervezet szövegének elfogadásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi környezet védelméről szóló 
13/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja az 
alábbi módosítással: 
1. A rendelet-tervezet 1. § második mondata a következőre változik: 
„A nem komposztált és a közszolgáltatóval el nem szállíttatott kerti hulladék, valamint a 
kereskedelemben használatos papír alapanyagú csomagolóanyagok - a mindenkori tűzvédelmi előírások 
betartásával, a szélirány figyelembevételével, a szomszédok zavarása nélkül - a saját ingatlanon minden 
héten, szerdán és szombaton az ünnepnapok kivételével 14-18 óra között égetéssel ártalmatlaníthatók.” 

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
319/2016. (VIII. 31.) Kt. számú határozat  
Tájékoztatás rendelet módosításáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a helyi környezet 
védelméről szóló 13/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2016. (IX. 1.) 
önkormányzati rendeletben foglalt szabályzásról rövid időn belül tájékoztassa a pusztaszabolcsi 
lakosokat. 

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elutasította: 
 
320/2016. (VIII. 31.) Kt. számú határozat 
Javaslat elutasításáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a javaslatot, mely szerint a helyi 
környezet védelméről szóló 13/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló tájékoztatás 
egészüljön ki a közösségi együttélés helyi szabályainak ismertetésével. 

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 11. pontja 

Kéttényezős díj megállapítása nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz esetén 
Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 

 
A Képviselő-testület 5 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
321/2016. (VIII. 31.) Kt. számú határozat  
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítási díjáról 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Herke Szolgáltató Bt. árajánlatát és 
a továbbiakban kéttényezős díjat állapít meg a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
elszállítására vonatkozóan, amely szerint a szállítási alapdíj: 7.958,- Ft/m3 alanyi ÁFA mentes, ürítési díj: 
663,- Ft/m3 + ÁFA. 

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
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Napirend 12. pontja 
Tájékoztató a Pusztaszabolcs, Templom téren elvégzett munkálatokról 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
322/2016. (VIII. 31.) Kt. számú határozat  
A játszótéren elvégzett munkálatokról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármester tájékoztatóját a 
pusztaszabolcsi Templom téren a játszótéren elvégzett munkálatokról. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 13. pontja 

Konzorciumi együttműködési megállapodás a TOP-1.1.3-15 számú helyi gazdaságfejlesztési 
tárgyú pályázat benyújtására 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
323/2016. (VIII. 31.) Kt. számú határozat 
A TOP-1.1.3-15. keretében történő pályázat benyújtásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező konzorciumi 
együttműködési megállapodás tartalmát megismerte és úgy dönt, hogy a helyi gazdaság fejlesztése 
érdekében pályázatot kíván benyújtani a városi termelői piac kialakítására a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program (TOP-1.1.3-15) keretében. 
A Képviselő-testület felkéri és egyúttal felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi együttműködési 
megállapodás aláírására. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 14. pontja 

Szakmai megalapozó tanulmány és üzleti terv készítése a TOP-1.1.3-15 számú pályázat 
benyújtásához 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
324/2016. (VIII. 31.) Kt. számú határozat 
Szakmai megalapozó tanulmány és üzleti terv készítéséről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékelt árajánlatokat megismerte és úgy 
dönt, hogy a helyi gazdaság fejlesztése érdekében benyújtásra kerülő TOP-1.1.3-15 számú pályázathoz 
szükséges szakmai megalapozó tanulmány és üzleti terv elkészítésére, a Regionális Térségfejlesztési Kft-
nek ad megbízást, az ajánlatuk szerinti 500.000,- Ft + ÁFA összegért. 
A Képviselő-testület a munka pénzügyi fedezetét a költségvetés iparűzési adóból befolyt 
többletbevételéből biztosítja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a költségvetési rendelet módosítására, továbbá felhatalmazza 
a vállalkozási szerződés megkötésére. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 15. pontja 

József Attila Általános Iskola tornatermének bérbeadása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
325/2016. (VIII. 31.) Kt. számú határozat  
A József Attila Általános Iskola tornatermének bérbeadásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2016. szeptember 1-től – 
2016. december 31-ig szerdánként 17-18.30-ig, péntekenként pedig 17-17.30-ig bérbe adja a 
József Attila Általános Iskola Tornatermét Kruchió Márta (2451 Ercsi, Dózsa Gy. u. 51.) részére aerobik 
edzések céljára, 1.500,- Ft+áfa összegért. Elszámolás minden hónapot követő 10-ig, pénztári készpénzes 
befizetéssel. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a helyiség használatára vonatkozó bérleti szerződés 
aláírására. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 16. pontja 

Szabolcspuszta 3. önkormányzati ingatlan bérbeadása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
326/2016. (VIII. 31.) Kt. számú határozat  
Személyes érintettség miatti szavazásból történő kizárásról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Horváth Zoltán képviselőt 
személyes érintettsége miatt kizárja a személyét érintő szavazásból. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással (1 fő képviselő nem szavazott) az 
alábbi határozatot hozta: 
 
327/2016. (VIII. 31.) Kt. számú határozat  
Önkormányzati ingatlan bérbeadásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2016. szeptember 3-án bérbe 
adja Horváth Zoltán (2490 Pusztaszabolcs, Zrínyi M. u. 24/1.) részére a Szabolcspuszta 3. szám alatt 
található Kastély épületét osztálytalálkozó céljára, bruttó 10.000,- Ft+közüzemi szolgáltatások 
megfizetésével. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a helyiség használatára vonatkozó bérleti szerződés 
aláírására. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 17. pontja 

Szabolcspuszta 3. önkormányzati ingatlan bérbeadása II. 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
328/2016. (VIII. 31.) Kt. számú határozat 
Önkormányzati ingatlan bérbeadásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2016. szeptember 17-én bérbe 
adja a Puszta Lovas Club (képviseli: Bakos Gábor, 2490 Pusztaszabolcs, József A. u. 15.) részére a 
Szabolcspuszta 3. szám alatt található Kastély épületét szüreti felvonulás céljára 0700-2400 óráig a 
közüzemi szolgáltatások megfizetésével. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a helyiség használatára vonatkozó bérleti szerződés 
aláírására. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
 
Napirend 18. pontja 

Pályázati projektterv és energetikai tanulmány készítése az Egészségügyi Centrum 
energetikai korszerűsítéséhez 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
329/2016. (VIII. 31.) Kt. számú határozat 
Pályázati projektterv és energetikai tanulmány készítéséről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Egészségügyi Centrum 
épületén tervezett energetikai fejlesztések megvalósítása érdekében pályázatot kíván benyújtani a Terület- 
és Településfejlesztési Operatív Program keretében. A Képviselő-testület a mellékelt árajánlatokat és a 
vállalkozási szerződés tervezetét megismerte és úgy dönt, hogy az önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítésére kiírt, TOP-3.2.1-15 számú pályázathoz szükséges projektterv és energetikai tanulmány 
elkészítésével a Regionális Térségfejlesztési Kft-t bízza meg, az ajánlatuk szerinti bruttó 1.100.000,- Ft 
összegért. 
A munka pénzügyi fedezetét a Képviselő-testület a költségvetés működési tartalékából biztosítja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a költségvetési rendelet módosítására, továbbá felhatalmazza 
a vállalkozási szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 19. pontja 

Pályázati projektterv és energetikai tanulmány készítése a Polgármesteri Hivatal 
energetikai korszerűsítéséhez 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
330/2016. (VIII. 31.) Kt. számú határozat 
Pályázati projektterv és energetikai tanulmány készítéséről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal épületén 
tervezett energetikai fejlesztések megvalósítása érdekében pályázatot kíván benyújtani a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program keretében. A Képviselő-testület a mellékelt árajánlatokat és a 
vállalkozási szerződés tervezetét megismerte és úgy dönt, hogy az önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítésére kiírt, TOP-3.2.1-15 számú pályázathoz szükséges projektterv és energetikai tanulmány 
elkészítésével a Regionális Térségfejlesztési Kft-t bízza meg, az ajánlatuk szerinti bruttó 1.300.000,- Ft 
összegért. 
A munka pénzügyi fedezetét a Képviselő-testület a költségvetés működési tartalékából biztosítja.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a költségvetési rendelet módosítására, továbbá felhatalmazza 
a vállalkozási szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
 
Napirend 20. pontja 

József Attila Általános Iskola tornatermének bérbeadása II. 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
331/2016. (VIII. 31.) Kt. számú határozat 
A József Attila Általános Iskola tornatermének bérbeadásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2016. szeptember 1-től – 2016. 
december 31-ig hétfőnként 17.15-19.15-ig, keddenként 17.30-18.30-ig, szerdánként 
18.30-20.00-ig, csütörtökönként 17.15-19.15-ig, péntekenként 18.00-19.30-ig, szombaton 
10.00-11.30-ig bérbe adja a József Attila Általános Iskola Tornatermét a Pusztaszabolcsi Sport Club  
részére edzések céljára, 1.500,- Ft+áfa összegért. Elszámolás minden hónapot követő 10-ig, pénztári 
készpénzes befizetéssel. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a helyiség használatára vonatkozó bérleti szerződés 
aláírására. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 21. pontja 
Javaslat szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztására 

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

332/2016. (VIII. 31.) Kt. számú határozat 
A szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztásáról 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény 24. §. (1) bekezdése alapján a településen működő szavazatszámláló bizottságok lemondott tagjai 
helyébe az alábbi póttagokat választja meg: 

1. sz. szavazókör (Manóvár Óvoda 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 67.) 
 Battyányi Richárd Póttag 
2. sz. szavazókör (Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.) 
 Bartha Ildikó  Póttag 
4. sz. szavazókör (Zsiráf Óvoda 2490 Pusztaszabolcs, Deák F. u. 21/1.) 
 Tóth Marietta Póttag 
5. sz  szavazókör (József Attila Általános Iskola 2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14.) 
 Dombrovszkiné Csombók Nikoletta Póttag 
 Kurucz Gábor Péter  Póttag 

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 22. pontja 
2. számú területi védőnői körzet határozott idejű feladatellátása 

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

333/2016. (VIII. 31.) Kt. számú határozat 
A 2. számú területi védőnői körzet határozott idejű feladatellátásáról 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcs 2. számú körzet védőnői 
feladatok ellátására, tartós helyettesítéssel 2016. szeptember 1-től 2018. június 12-ig, határozott időre 
kinevezi Farkas Tibornét (2038 Sóskút, Jókai M. u. 29.). 
A Képviselő-testület az illetmény összegét az „F” fizetési osztály 15. fokozata alapján 203.435,- Ft + 
területi pótlék + egészségügyi pótlék 46.100,- Ft-ban határozza meg. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 23. pontja 
Elektronikus információ biztonsági feladatok ellátása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

334/2016. (VIII. 31.) Kt. számú határozat 
Az elektronikus információ biztonsági feladatok ellátásáról 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete szerződést köt Dudás Péterrel (2400 
Dunaújváros, Kőműves u. 7.4.2.) a Polgármesteri Hivatal elektronikus információs biztonságáért felelős 
személy feladatainak ellátása tárgyában.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet 
módosításának beterjesztésére. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Tájékoztató a két ülés közti eseményekről 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
335/2016. (VIII. 31.) Kt. számú határozat  
A két ülés közti eseményekről szóló tájékoztatóról 
 
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 
              


