
 

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 
2016. december 5-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
486/2016. (XII. 5.) Kt. számú határozat 
A jegyzőkönyv-hitelesítők felkéréséről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Czöndör Mihály és Horváth Zoltán 
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
487/2016. (XII. 5.) 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:  

Az önkormányzati intézmények dolgozóinak év végi külön juttatása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 2. pontja:  
Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról szóló 19/2008. (XI.28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról és a Pusztaszabolcs, Sport u. 2/2. III/2. sz üzlet 
pályázati kiírása az üzlet bérbeadása érdekében 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
 
Napirend 1. pontja:  

Az önkormányzati intézmények dolgozóinak év végi külön juttatása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
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488/2016. (XII. 5.) Kt. számú határozat 
Az önkormányzati intézmények dolgozóinak év végi különjuttatásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a személyi jellegű 
bérkifizetések maradványáról szóló tájékoztatást. 
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde, Pusztaszabolcs 
Város Önkormányzata, a Könyvtár és Művelődési Ház, a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal és a 
Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény a munkavállalói részére időarányosan 
50.000,- Ft/fő béren kívüli juttatást Erzsébet utalvány formájában biztosítson. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 2. pontja:  

Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról szóló 19/2008. (XI.28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról és a Pusztaszabolcs, Sport u. 2/2. III/2. sz üzlet 
pályázati kiírása az üzlet bérbeadása érdekében 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
489/2016. (XII. 5.) Kt. számú határozat 
Rendelet-tervezet szövegének elfogadásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú lakások és 
helyiségek bérbeadásáról szóló 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 
rendelet-tervezet szövegét elfogadja. 
 
Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
490/2016. (XII. 5.) Kt. számú határozat 
Pályázati felhívás közzétételéről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Csóri Istvánné bérlő 
bejelentését, mely szerint 2016. november 30-i hatállyal felmondja a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 
tulajdonában álló 2490 Pusztaszabolcs, Sport u. 2/2. III/2. számú üzlet bérleti szerződését. Erre tekintettel 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 2. melléklete szerinti pályázati 
felhívást teszi közzé. 
 
Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: 2016. december 6. – pályázati felhívás közzétételére 
    2017. január 10. – pályázatok benyújtására 
    2017. január rendes képviselő-testületi ülés – pályázat elbírálására 
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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 
2016. december 22-én megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
491/2016. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
A jegyzőkönyv-hitelesítők felkéréséről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Kovács Dénes és Majda Benedek 
képviselőket a mai nyílt ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

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

492/2016. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
A mai nyílt ülés napirendjének meghatározásáról 

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

Napirendek előtt: 
- Tájékoztató a két ülés közti eseményekről 
- Kérdések, interpellációk 

Napirend 1. pontja 
A Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde Szakmai Programjának módosítása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 2. pontja 

A háziorvosi körzetekről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata a Fejér Megyei 
Kormányhivatal javaslata alapján 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
Napirend 3. pontja 

Általános Iskola működtetési feladatainak átadásához kapcsolódó vagyonkezelési szerződés 
módosítása 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
Napirend 4. pontja 

Az önkormányzat belső ellenőrzési feladatainak 2017. január 1-től történő ellátása 
Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 

Napirend 5. pontja 
Javaslat az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervére 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
Napirend 6. pontja 

Szabolcs Híradó helyi újság főszerkesztőjének megbízása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

http://www.pusztaszabolcs.hu
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Napirend 7. pontja 
A Képviselő-testület 2017. évi félévi munkaterve 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 8. pontja 

Javaslat a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítására 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 9. pontja 

Mezőgazdasági gép beszerzése pályázati támogatásból 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 10. pontja 
Pusztaszabolcs 0229/18. hrsz. ingatlan (felsőcikolai kút) megvásárlása és ivóvízvezeték 
bővített kiépítése 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 11. pontja 

Állami tulajdonú külterületi utak ingyenes önkormányzati tulajdonba adása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 12. pontja 
A település közlekedési rendjének javítását szolgáló intézkedések 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 13. pontja 

Pályázat külterületi helyi közutak fejlesztésére 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 14. pontja 
Elektronikus információ biztonsági feladatok ellátása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 15. pontja 

Új szennyvízbekötés kiépítése Pusztaszabolcs Béke u. 38. ingatlanra 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 16. pontja 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének „a képviselő-testület szervezeti 
és működési szabályzatáról” szóló 31/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendeletének 
módosítása 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
Napirend 17. pontja 

Döntéshozatal polgármester illetményének változásáról az elfogadott törvénymódosítás 
tükrében 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Tájékoztató a két ülés közti eseményekről 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
493/2016. (XII. 22.) 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 és alpolgármesteri tájékoztatót tudomásul veszi. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 1. pontja 
A Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde Szakmai Programjának módosítása 

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

494/2016. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
A Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde Szakmai Programjának elfogadásáról 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 
(2490 Pusztaszabolcs, Deák F. u. 21/1.) Szakmai Programjának módosítását a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés d) pontja alapján jóváhagyja. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 2. pontja 
A háziorvosi körzetekről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata a Fejér Megyei 
Kormányhivatal javaslata alapján 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
495/2016. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
Törvényességi javaslat elfogadásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei Kormányhivatal 
FE/02/1207-1/2016. ügyszámú, a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének „a 
háziorvosi körzetekről” szóló 9/2002. (VI. 28.) önkormányzati rendeletére érkezett javaslatban foglaltakat 
megtárgyalta és azzal egyetért. 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a javaslatnak megfelelő, az egészségügyi alapellátási körzetek 
meghatározásáról szóló, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő rendelet-tervezet előkészítésére és 
Képviselő-testület elé terjesztésére.  

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: 2017. január 2. 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
496/2016. (XII. 22.) Kt. számú határozat  
Az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározatásáról szóló rendelet-tervezet tartalmának 
elfogadásáról és a véleményezési jogkörrel rendelkező szervektől vélemény megkéréséről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló rendelet-tervezet 
tartalmát az alábbi módosítással: 
1. A rendelet-tervezet 3. mellékletében a II. számú védőnői körzet ellátási körzeténél törlésre kerül a 
Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde Manóvár Óvoda telephely (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 
67.). 
2. A rendelet-tervezet 3. mellékletében a III. számú védőnői körzet ellátási körzete kiegészül a 
Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde Manóvár Óvoda telephellyel (2490 Pusztaszabolcs, Velencei 
út 67.). 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet-tervezetet véleményezésre küldje meg a Nemzeti 
Egészségfejlesztési Intézet Alapellátási Igazgatóságának, továbbá a Magyar Orvosi Kamara Fejér Megyei 
Területi Szervezetének. 

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal - a rendelet-tervezet tartalmának elfogadására,  

2017. január 5. – a javaslat véleményezésre megküldésére 
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Napirend 3. pontja 
Általános Iskola működtetési feladatainak átadásához kapcsolódó vagyonkezelési szerződés 
módosítása 

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

497/2016. (XII. 22.) Kt. számú határozat  
Vagyonkezelési szerződés-tervezet módosításának elfogadásáról 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Dunaújvárosi Tankerületi 
Központ módosító javaslatát a közte és Pusztaszabolcs Város Önkormányzat között létrejövő, a 
Pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskolát (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14.) érintő 
vagyonkezelési szerződés módosítására és egyetért azzal, hogy a szerződés II.4. pontja helyébe az alábbi 
rendelkezés lépjen: 
„Az Átvevő az 1. számú mellékletben meghatározott ingatlanokra vonatkozó vagyonkezelői jogát az 
ingatlan-nyilvántartásba bejegyezteti (az érintett tulajdoni hányad: 6339/16340, a jogcím: vagyonkezelői 
jog jogszabályon alapuló átadása), melyhez az Önkormányzat feltétlen és visszavonhatatlan 
hozzájárulását adja. Felek megállapodnak, hogy a vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő 
bejegyezéséről, valamint annak esetleges módosításáról, törléséről az Átvevő köteles gondoskodni, az 
ezzel kapcsolatosan felmerülő mindennemű költséget az Átvevő köteles viselni.”  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 442/2016. (XI. 30.) Kt. számú határozatával 
elfogadott vagyonkezelési szerződést jelen határozatban foglalt módosítás átvezetését követően írja alá. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal – határozat elfogadására 

2016. december 31. – megállapodás aláírására 
              

Napirend 4. pontja 
Az önkormányzat belső ellenőrzési feladatainak 2017. január 1-től történő ellátása 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 

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

498/2016. (XII. 22.) Kt. számú határozat  
Belső ellenőrzési feladatot ellátásáról szóló megbízásról 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 
2017. január 1. – 2019. december 31. időtartamra vonatkozó belső ellenőrzési feladatainak ellátásával 
megbízza a Horváth és Társa Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft-t (8000 Székesfehérvár, Horvát István utca 
23/4.1.2.). 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a belső ellenőrzésre vonatkozó szerződés aláírására. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 5. pontja 
Javaslat az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervére 

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

499/2016. (XII. 22.) Kt. számú határozat  
Az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési 
tervét az előterjesztés szerint jóváhagyja. 

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
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Napirend 6. pontja 
Szabolcs Híradó helyi újság főszerkesztőjének megbízása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

500/2016. (XII. 22.) Kt. számú határozat  
A Szabolcs Híradó újság főszerkesztőjének megbízásáról 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szabolcs Híradó helyi újság főszerkesztői 
feladatainak ellátására, Pusztaszabolcs Város Önkormányzatánál munkavállalóként történő 
alkalmazásával, határozatlan időre megbízza Koltai Zsuzsanna pusztaszabolcsi lakost. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: 2017. január 1. 
              

Napirend 7. pontja 
A Képviselő-testület 2017. évi félévi munkaterve 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

501/2016. (XII. 22.) Kt. számú határozat  
A Képviselő-testület 2017. első félévi munkatervének elfogadásáról 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. első félévi munkatervét elfogadja az 
alábbi módosítással: 
1. Május hónapban 5. napirendi pont lesz „A Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői 
álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása”. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 8. pontja 
Javaslat a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítására 

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

502/2016. (XII. 22.) Kt. számú határozat  
A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében, 41. § (2) bekezdésében, 67. § b), d) pontjaiban, 
továbbá az Áht. 9. § (1) bekezdés a) pontjában és a 10. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – 
figyelemmel az Ávr. 13. § (1) bekezdésében foglaltakra – a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal, mint 
költségvetési szerv – Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja az alábbi módosításokkal: 
1. Az 1.6. A Hivatal felügyeleti szerve a) pontja az alábbi lesz: 
„a) általános: Pusztaszabolcs Város Önkormányzat”. 
2. Az 1.5. A Hivatal jogállása, jogköre, gazdálkodása 10. pontban a második francia bekezdésben az 
intézmény megnevezése helyesen a következő: 
„Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde”. 
3. Az 1.3.1 Titkárság pontban a második mondat a következő lesz: 
„E feladatokat 3 fő köztisztviselő végzi.” 
4. A 15. oldalon felsorolt függelékek közül törlésre kerül a 3. függelék a képzettségi pótlékra jogosító 
munkakörökről. 
5. Az 1. mellékletben az Igazgatási osztály létszáma helyesen 7 fő. 
6. Az 1. mellékletben a Titkárság létszáma helyesen 3 fő. 

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
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Napirend 9. pontja 
Mezőgazdasági gép beszerzése pályázati támogatásból 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
503/2016. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
Mezőgazdasági gép beszerzésére pályázat benyújtásának támogatásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a vidéki térségek kismértékű 
infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése keretében meghirdetett „Külterületi helyi 
közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- 
és munkagépek beszerzése” című VP-6-7.2.1.-7.4.1.2-16 kódszámú pályázati felhívásra pályázat 
benyújtását támogatja. 
A felhívás keretében a 2. célterület vonatkozásában készüljön pályázat az önkormányzat tulajdonában 
lévő utak karbantartásához szükséges erőgép és vontatott, függesztett munkagép beszerzésére. A projekt 
keretében egy MTZ 820.4 traktor és egy BHTR-3000 függ. hidraulikus tereprendező vásárlása valósuljon 
meg. 
A benyújtott árajánlatok alapján a traktor bruttó beszerzési értéke 6.985.000,- Ft, a tereprendező bruttó 
beszerzési értéke 2.180.590,- Ft. A projekt teljes bruttó költsége 9.165.590,- Ft, melyből az áfa összege 
1.948.590,- Ft. Az összes nettó bekerülési költség 7.217.000,- Ft, melyből a támogatás összege 75 %, 
azaz 5.412.750,- Ft. Az önkormányzat által biztosítandó önrész összege 1.804.250,- Ft és az ÁFA összege 
1.948.590,- Ft, azaz összesen 3.752.840,- Ft összegű saját forrás biztosítása szükséges a projekt 
megvalósításához. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról intézkedjen, továbbá a 
szükséges önrész összege kerüljön betervezésre az önkormányzat 2017. évi költségvetésbe. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 10. pontja 
Pusztaszabolcs 0229/18. hrsz. ingatlan (felsőcikolai kút) megvásárlása és ivóvízvezeték 
bővített kiépítése 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
504/2016. (XII. 22.) Kt. számú határozat  
Felsőcikolai kút megvásárlásáról és ivóvízvezeték bővített kiépítéséről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy meg kívánja vásárolni az Agárdi 
Farm Állattenyésztő és Növénytermelő Kft-től (8111 Seregélyes, Elzamajor 0101/34.) a tulajdonát 
képező Pusztaszabolcs 0229/18. hrsz. ingatlant, annak valamennyi tartozékával együtt, 
20.000.000,- Ft+Áfa, azaz húszmillió forint + Áfa áron, mely összeg a költségvetésben a víziközmű 
fejlesztés beruházási előirányzatban biztosított. 
A Képviselő-testület vállalja egyrészt azt, hogy a 214/2016. (V. 25.) Kt. számú határozatában nevesített 
Pusztaszabolcs-Felsőcikola ivóvízellátásának I. ütem szerinti ivóvíz hálózatának vízjogi engedélyeztetési 
tervdokumentációját úgy készítteti el, hogy abban az ivóvízhálózat a Pusztaszabolcs 0229/25., 0269/2., 
0286. és 0311/2. hrsz-ú ingatlanokhoz is tervezésre kerüljön, másrészt a terveknek megfelelően a fenti 
ingatlanokhoz az ivóvízhálózat kiépítését. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az adásvételi szerződés tervezetét készítse elő azzal, 
hogy amennyiben állami támogatás várható a felsőcikolai teljes vízhálózat kiépítése tárgyában, úgy a 
szerződés tervezete ennek figyelembe vételével készüljön el. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az adásvételi szerződés elkészítésére ügyvédet bízzon meg. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Agárdi Farm Állattenyésztő és Növénytermelő Kft. 
(8111 Seregélyes, Elzamajor 0101/34. hrsz.) tulajdonát képező Pusztaszabolcs 0229/18. hrsz. ingatlan 
megvásárlásának előkészítésével kapcsolatban az alábbiakat vizsgálja meg: 
1. Közbeékelődött telek (0229/5. hrsz.) vételára. 
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2. Szükséges-e az állam engedélye az ingatlanon található vízbázis átvételéhez. 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Zilaj Bt-vel (2481 Velence, Vásártér u. 46.) 2016. június 6. napján 
kötött tervezési szerződést módosítja oly módon, hogy Pusztaszabolcs-Felsőcikola ivóvízellátásának I. 
ütem szerinti ivóvíz hálózatának vízjogi engedélyeztetési tervdokumentációját a tervező úgy készítse el, 
hogy abban az ivóvízhálózat a Pusztaszabolcs 0229/25., 0269/2., 0286. és 0311/2. hrsz.-ú ingatlanokhoz 
is tervezésre kerüljön. A tervek 2017. május 31. napjáig álljanak rendelkezésre, a munkáért 1.500.000,- Ft 
+ Áfa összegű díjazást biztosít az Önkormányzat. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a tervezési szerződés jelen határozatnak megfelelő 
módosítására és aláírására. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal - határozat elfogadására 

2017. május 31. - tervek elkészítésére 
2017. januári ülés - adásvételi szerződés tervezet elkészítésére 
adásvételi szerződésben meghatározott időpont – ivóvíz hálózat határozatban nevesített 
ingatlanokhoz történő kiépítése 

              
Napirend 11. pontja 

Állami tulajdonú külterületi utak ingyenes önkormányzati tulajdonba adása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

505/2016. (XII. 22.) Kt. számú határozat  
Külterületi utak térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kérelmet nyújt be a 
Pusztaszabolcs külterület 0229/5., 0229/9., 0229/13., 0229/23., 0229/26. és 0269/3l. hrsz-ú külterületi 
utak térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásának megszerzésére. Az utakat a korábban eldöntött 
külterületi lakások számára ivóvíz vezeték rendszer felújításának vezetése céljából kívánja használni, az 
ivóvíz nyomvonal kizárólag ezeken az állami ingatlanokon át valósítható meg. 
A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy megtéríti az ingyenes tulajdonba adás költségeit, megtéríti az 
esetlegesen felmerülő általános forgalmi adót, saját költsége terhére – szükség esetén – az ingatlan 
környezeti állapotát felméri, kármentesíti. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

506/2016. (XII. 22.) Kt. számú határozat 
Külterületi út térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kérelmet nyújt be a 
Pusztaszabolcs külterület 0228/1. hrsz. külterületi út térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásának 
megszerzésére. Az utat a korábban eldöntött külterületi lakások számára ivóvíz vezeték rendszer 
felújításának vezetése céljából kívánja használni, az ivóvíz nyomvonal kizárólag ezen az állami 
ingatlanon át valósítható meg. 
A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy megtéríti az ingyenes tulajdonba adás költségeit, megtéríti az 
esetlegesen felmerülő általános forgalmi adót, saját költsége terhére – szükség esetén – az ingatlan 
környezeti állapotát felméri, kármentesíti. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 0228/1. hrsz. ingatlan esetében a geodéziai 
megosztást rendelje meg és kérje ki a Cserepes-major Kft. (8112 Zichyújfalu, 0142/2. hrsz.) írásos 
hozzájárulását. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 12. pontja 
A település közlekedési rendjének javítását szolgáló intézkedések 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
507/2016. (XII. 22.) Kt. számú határozat  
Közlekedési tábla kihelyezéséről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pázmány Péter utcánál a 
Mikszáth Kálmán utca és a Jókai Mór utca közötti szakaszra is kerüljön ki az elsőbbséget adó közlekedési 
tábla úgy, mint a Mikszáth Kálmán utca és Dózsa György út közötti szakasznál. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
508/2016. (XII. 22.) Kt. számú határozat  
Közlekedési tábla kihelyezéséről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Sport utca 2/2. szám alatti 
üzletek előtti út esetében maradjon meg a kétirányú forgalom. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
509/2016. (XII. 22.) Kt. számú határozat  
Közlekedési tábla kihelyezéséről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szabolcs ligeti garázssor elé ne 
kerüljön ki „Behajtani tilos” közlekedési tábla. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
510/2016. (XII. 22.) Kt. számú határozat  
Közlekedési táblák kihelyezéséről  
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kihelyezésre kerülnek a 
zsákutcákat jelző közlekedési táblák az előterjesztés szerint. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
511/2016. (XII. 22.) Kt. számú határozat  
Közlekedési tábla kihelyezéséről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Iskola utca és a Gépállomás 
utca között a „Gyalog és kerékpárút” közlekedési tábla nem kerül kihelyezésre. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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A Képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
512/2016. (XII. 22.) Kt. számú határozat  
Közlekedési tábla kihelyezéséről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, a Szabolcs ligetben (Spar) kint lévő 
„Lakó-pihenő övezet” közlekedési tábla leszerelésre kerül, helyette 30 km/h-ás sebességkorlátozó, illetve 
gyalogosforgalomra figyelmeztető közlekedési tábla kerül kihelyezésre. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
513/2016. (XII. 22.) Kt. számú határozat  
Közlekedési tábla kihelyezéséről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Arany János utca Mária utca 
és Szent István utca közötti szakasza ”Mindkét irányból behajtani tilos” kivéve célforgalom kiegészítő 
közlekedési táblával legyen ellátva. 

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

514/2016. (XII. 22.) Kt. számú határozat  
Közlekedési táblák kihelyezéséről 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a település közlekedési rendjének javítására 
kidolgozott javaslatot megismerte és a biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése érdekében úgy 
dönt, hogy a mellékletek szerinti változtatásokat támogatja az 507/2016. (XII. 22.), 508/2016. (XII. 22.), 
509/2016. (XII. 22.), 510/2016. (XII. 22.), 512/2016. (XII. 22.), 512/2016. (XII. 22.), valamint az 
513/2016. (XII. 22.) Kt. számú határozatok figyelembevételével. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a tervezet közútkezelővel történő egyeztetésére, továbbá a 
végrehajtáshoz szükséges egyéb intézkedések megtételére. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: 2017. 03. 31. 
              

Napirend 13. pontja 
Pályázat külterületi helyi közutak fejlesztésére 

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

515/2016. (XII. 22.) Kt. számú határozat  
Külterületi helyi közutak fejlesztésére történő pályázat benyújtásáról 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Agrár Zrt. (2490 
Pusztaszabolcs, Szabolcs puszta) kérelmét megismerte és úgy dönt, hogy a „Külterületi helyi közutak 
fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 
munkagépek beszerzése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16 kódszámú pályázaton részt kíván venni oly módon, 
hogy a Pusztaszabolcsi Agrár Zrt. kérésének helyt adva, a pályázatban a 0117. hrsz-ú (Határ út) és a 048. 
hrsz-ú (Kastély utca) külterületi utak kijelölt szakaszait együtt szerepelteti azzal a feltétellel, hogy a 
pályázati önrészt a megjelölt útszakaszra a kérelmező az ajánlatának megfelelően biztosítja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati dokumentációt ezen feltételeknek 
megfelelően állítsa össze és kerüljön benyújtásra. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: 2017. január 6. 
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A Képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

516/2016. (XII. 22.) Kt. számú határozat  
Szünet elrendeléséről 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Csányi Kálmán 
polgármester a 14. napirendi pont tárgyalása előtt szünetet rendeljen el. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 14. pontja 
Elektronikus információ biztonsági feladatok ellátása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
517/2016. (XII. 22.) Kt. számú határozat  
A 334/2016. (VIII. 31.) Kt. számú határozat visszavonásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja 334/2016. (VIII. 31.) Kt. számú 
határozatát, melyben arról döntött, hogy szerződést köt Dudás Péterrel (2400 Dunaújváros, Kőműves u. 
7.4.2) a Polgármesteri Hivatal elektronikus információs biztonságáért felelős személy feladatainak 
ellátása tárgyában. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
518/2016. (XII. 22.) Kt. számú határozat  
Szerződés kötése elektronikus információs biztonsági feladatok ellátásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete szerződést köt az Albacomp RI Kft-vel (8000 
Székesfehérvár, Mártírok útja 3/B). a Polgármesteri Hivatal elektronikus információs biztonságáért 
felelős személy feladatainak ellátása tárgyában.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a szerződés aláírására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetésébe kerüljön 
betervezésre. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 15. pontja 
Új szennyvízbekötés kiépítése Pusztaszabolcs Béke u. 38. ingatlanra 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
519/2016. (XII. 22.) Kt. számú határozat  
Új szennyvízbekötés kiépítéséről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (8600 
Siófok, Tanácsház u. 7.) által adott árajánlat szerint megrendeli a rendelkezésre álló koncessziós díj 
terhére a 2490 Pusztaszabolcs, Béke u. 38. szám alatti ingatlan új szennyvízbekötés tervezését és 
kiépítését 283.500,- Ft + Áfa, azaz 350.045,- Ft összegért. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 16. pontja 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének „a képviselő-testület szervezeti 
és működési szabályzatáról” szóló 31/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendeletének 
módosítása 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
520/2016. (XII. 22.) Kt. számú határozat  
A 447/2016. (XI. 30.) Kt. számú határozat visszavonásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bizottsági tagok tiszteletdíjának 
megállapításáról szóló 447/2016. (XI. 30.) Kt. számú határozatát visszavonja. 
 
Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
521/2016. (XII. 22.) Kt. számú határozat  
Rendelet-tervezet szövegének elfogadásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testület szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 31/2013. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet 
szövegét elfogadja. 
 
Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 17. pontja 

Döntéshozatal polgármester illetményének változásáról az elfogadott törvénymódosítás 
tükrében 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
522/2016. (XII. 22.) Kt. számú határozat  
Polgármesteri illetmény és költségtérítés módosításáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete, figyelemmel a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról szóló 2016. évi CLXXXV. 
törvényben foglaltakra, a 352/2014. (X. 21.) Kt. számú határozatát módosítja és a polgármester 
illetményét 2017. január 1. napjától 598.302,- Ft-ban, költségtérítését 89.745,- Ft-ban állapítja meg. 
 
Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: 2017. január 1. 
              


