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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

2016. február 24-én megtartott nyílt ülésén hozott 
határozatainak tartalma 

 
Határozat száma Határozat tartalma 
39/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat Felkérés jegyzőkönyv hitelesítésére 
40/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat Napirend-tervezet módosítása 
41/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat Napirend-tervezet módosítása 
42/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat Napirend-tervezet módosítása 
43/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat Napirend meghatározása 
44/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat Két ülés közti időszak eseményeiről szóló polgármesteri 

tájékoztató tudomásulvétele 
45/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat Önkormányzati ingatlan bérbeadása (kastély) 
46/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat Civil szervezet részére nyújtott önkormányzati támogatás 

elszámolásának elfogadása 
47/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat Civil szervezet részére nyújtott önkormányzati támogatás 

elszámolásának elfogadása 
48/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat Civil szervezet részére nyújtott önkormányzati támogatás 

elszámolásának elfogadása 
49/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat Civil szervezet részére nyújtott önkormányzati támogatás 

elszámolásának elfogadása 
50/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat Civil szervezet részére nyújtott önkormányzati támogatás 

elszámolásának elfogadása 
51/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat Civil szervezet részére nyújtott önkormányzati támogatás 

elszámolásának elfogadása 
52/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat Civil szervezet részére nyújtott önkormányzati támogatás 

elszámolásának elfogadása 
53/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat Civil szervezet részére nyújtott önkormányzati támogatás 

elszámolásának elfogadása 
54/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat Civil szervezet részére nyújtott önkormányzati támogatás 

elszámolásának elfogadása 
55/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat Civil szervezet részére nyújtott önkormányzati támogatás 

elszámolásának elfogadása 
56/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat Civil szervezet részére nyújtott önkormányzati támogatás 

elszámolásának elfogadása 
57/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat Civil szervezet részére nyújtott önkormányzati támogatás 

elszámolásának elfogadása 
58/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat Civil szervezet 2015. évi önkormányzati támogatásának 

megállapítása 
59/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat Civil szervezet 2015. évi önkormányzati támogatásának 

megállapítása 
60/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat Civil szervezet 2015. évi önkormányzati támogatásának 

megállapítása 
61/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat Civil szervezet 2015. évi önkormányzati támogatásának 

megállapítása 

http://www.pusztaszabolcs.hu
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 2 

 
Határozat száma Határozat tartalma 
62/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat Civil szervezet 2015. évi önkormányzati támogatásának 

megállapítása 
63/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat Civil szervezet 2015. évi önkormányzati támogatásának 

megállapítása 
64/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat Civil szervezet 2015. évi önkormányzati támogatásának 

megállapítása 
65/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat Civil szervezet 2015. évi önkormányzati támogatásának 

megállapítása 
66/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat Civil szervezet 2015. évi önkormányzati támogatásának 

megállapítása 
67/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat Civil szervezet 2015. évi önkormányzati támogatásának 

megállapítása 
68/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat Civil szervezet 2015. évi önkormányzati támogatásának 

megállapítása 
69/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
70/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat Szabolcs Vezér szobor látványtervének módosítása 
71/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat Szabolcs Vezér szobor látványtervének módosítása 
72/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
73/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat Szabolcs Vezér szobor látványtervének módosítása 
74/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
75/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat Szabolcs Vezér szobor látványtervének módosítása 
76/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat Szabolcs Vezér szobor látványtervének módosítása 
77/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat Szabolcs Vezér szobor látványtervének módosítása 
78/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat Szabolcs Vezér szobor látványterve alapján árajánlatok 

kérése tervezésre és kivitelezésre 
79/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
80/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
81/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
82/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat „Zöld város kialakítása” pályázathoz benyújtandó akcióterv 

tartalmának meghatározása 
83/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat „Zöld város kialakítása” pályázathoz benyújtandó akcióterv 

tartalmának meghatározása 
84/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat „Zöld város kialakítása” pályázathoz benyújtandó akcióterv 

tartalmának meghatározása 
85/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat Civil szervezet részére nyújtott önkormányzati támogatás 

elszámolásának elfogadása 
86/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat Civil szervezet részére nyújtott önkormányzati támogatás 

elszámolásának elfogadása 
87/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat A 2015. II. félévi települési értéktári munkáról szóló 

bizottsági beszámoló elfogadása 
88/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
89/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat A Szabolcsi Nyári Fesztivál költségvetésének módosítása 
90/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
91/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat Az önkormányzat saját bevételeit, valamint az adósságot 

keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 
megállapítása 

92/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat Az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének 
elfogadása 

93/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat A központi orvosi ügyelet ellátásáról szóló feladat átadási-
átvállalási szerződés jóváhagyása 

94/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat Tárgyalások folytatása a laboratóriumi minták 
laboratóriumba történő beszállításáról 
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Határozat száma Határozat tartalma 
95/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
96/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat Városgondnoksági és városüzemeltetési csoport létrehozása 
97/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
98/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat A Művelődési Ház bérbeadása zumba órák tartása céljából 
99/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat Az általános iskola fűtésének korszerűsítésére kivitelező 

megbízása 
100/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat A szociális intézmény alapító okiratának módosítása 
101/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat Az óvoda alapító okiratának módosítása 
102/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat Az önkormányzat alaptevékenységeinek meghatározása a 

kormányzati funkciók rendje szerint 
103/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről szóló 

tájékoztató tudomásulvétele 
104/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat Temetési költség kifizetése 
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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. február 24-én megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
39/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Tüke László és Czöndör Mihály 
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
A Képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
40/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mai nyílt ülés napirend-
tervezetéből törlésre kerül „A 2016. évi közművelődési rendezvényterv elfogadása” című előterjesztés. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
41/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mai nyílt ülés napirend-
tervezetéből törlésre kerül a „Református és katolikus templom megvilágítása” című előterjesztés. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
42/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mai nyílt ülés napirend-
tervezetébe felveszi a „Tájékoztató a TOP-2.1.2-15 „Zöld város kialakítása” pályázattal kapcsolatos 
tervezésről”, valamint a „Néhai dr. Kiss Jánosnak az önkormányzat saját halottává nyilvánítása” című 
előterjesztéseket. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

http://www.pusztaszabolcs.hu
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A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

43/2016. (II. 24.) 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 

Napirend 1. pontja 
Pusztaszabolcson működő civil szervezetek éves működési támogatásának 2015. évi 
elszámolása és 2016. évi pályázata 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 2. pontja 

Szabolcs Vezér szobor látványterv véleményezése 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 3. pontja 
Tájékoztató a TOP-2.1.2-15 „Zöld város kialakítása” pályázattal kapcsolatos tervezésről 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 4. pontja 

A Harmónia Nyugdíjas Egyesület elszámolása a „10. évforduló alkalmából tartandó 
rendezvény” támogatásával 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 5. pontja 

A Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány elszámolása „A 
vasutas családok története” című kiadványhoz kapott támogatásról 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 6. pontja 

Beszámoló a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság települési értéktárra vonatkozó 
2015. II. félévi munkájáról 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 7. pontja 

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

Napirend 8. pontja 
Javaslat Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének 
megalkotására 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 9. pontja 

Az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 10. pontja 
Központi orvosi ügyelet ellátása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 11. pontja 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat városgondnoksági és városüzemeltetési csoportjának 
létrehozása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 12. pontja 

Művelődési Ház bérlése zumba órák tartása céljából 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 13. pontja 
Az általános iskola fűtéskorszerűsítésének lehetőségei 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 14. pontja 

Kormányzati funkció kódok felülvizsgálata 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
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Napirend 15. pontja 
Tájékoztató vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről 

Előterjesztő: Czöndör Mihály képviselő, a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság elnöke 
Napirend 16. pontja 

Néhai dr. Kiss Jánosnak az önkormányzat saját halottává nyilvánítása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Tájékoztató a két ülés közti időszak eseményeiről 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
44/2016. (II. 24.) 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 
              

 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
45/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete bérbe adja az önkormányzat tulajdonában lévő 
kastély helyiségeit A Mindennapi Kultúráért Egyesület részére (4024 Debrecen, Wesselényi u. 6.) 
- 390 óra időtartamra, 1.000,- Ft/óra összegért - 390.000,- Ft összegért az „Alacsony képzettségűek és 
közfoglalkoztatottak képzése” Alapkompetencia fejlesztés 2. megnevezésű tanfolyam megtartása 
céljából. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 1. pontja 

Pusztaszabolcson működő civil szervezetek éves működési támogatásának 2015. évi 
elszámolása és 2016. évi pályázata 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
46/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Sport Club 2015. évi 
önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

47/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
2015. évi önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

48/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Polgárőrség 2015. évi 
önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

49/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Erőnlét Sportegyesület 2015. évi 
önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

50/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Kutyabarát Klub 2015. évi 
önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

51/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszta Utak, Élő Táj Egyesület 2015. évi 
önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

52/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Harmónia Nyugdíjas Egyesület 2015. évi 
önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

53/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alba Caritas Hungarica Pusztaszabolcsi 
Csoportja 2015. évi önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
54/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesület 
2015. évi önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
55/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sebes Folyó Alapítvány 2015. évi 
önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
56/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és 
Hagyományteremtő Alapítvány 2015. évi önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
57/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Polgári Egyesület 2015. évi 
önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

58/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek és egyházak támogatási 
rendjéről szóló 32/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a Pusztaszabolcsi 
Sport Clubot 2016. évben 1.470.000,- Ft összeggel támogatja az alábbi cél/programok megvalósítására: 
1. Cél: Működési költségek, nevezési díjak, TAO pályázat önrész. 
2. Programok: Felnőtt és Öregfiú korosztályban csapatok versenyeztetése, sportpálya területének 
gondozása, öltöző épület karbantartása, fenntartása, Szabolcs Kupa megrendezése, hagyományos 
kispályás torna lebonyolítása. Minél több pályázati lehetőség kihasználása, nyári focitábor szervezése. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

59/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek és egyházak támogatási 
rendjéről szóló 32/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a Pusztaszabolcsi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesületet 2016. évben 750.000,- Ft összeggel támogatja az alábbi cél/programok 
megvalósítására: 
1. Cél: A város tűzmegelőzési, valamint tűzoltási és műszaki mentési feladatainak ellátása. A tűzoltó 
szertár épületének folyamatos karbantartása és felújítása, a két tűzoltó gépjármű és felszereléseik műszaki 
állapotának, éves felülvizsgálatának elvégzése. 
2. Programok: Elsősorban a város tűzvédelmi feladatainak ellátása a Tűzoltóőrssel együttműködve, az 
esetleges mentési és műszaki mentési munkálatokban történő részvétel településünkön és a környező 
településeken. A tűzoltószertár épületének rendszeres egyesületi rendezvények és egyéb rendezvények 
céljából történő használata. Tűzoltó naphoz kapcsolódó rendezvény lebonyolítása 2016-ban is. A 
biztonságos vonulások érdekében a használatukban lévő két tűzoltó gépjármű és technikai felszerelések 
műszaki állapotának folyamatos felülvizsgálata is szükséges. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

60/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek és egyházak támogatási 
rendjéről szóló 32/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a Pusztaszabolcsi 
Polgárőrséget 2016. évben 720.000,- Ft összeggel támogatja az alábbi cél megvalósítására: 
Cél: Anyagköltségek, javítási, karbantartási költségek, személyes használatot szolgáló tárgyi eszközök 
vásárlása, banki költségek, posta – telefon – internet költségek, bérleti díjak elszámolása. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

61/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek és egyházak támogatási 
rendjéről szóló 32/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése alapján az Erőnlét 
Sportegyesületet 2016. évben 200.000,- Ft összeggel támogatja az alábbi cél/programok megvalósítására: 
1. Cél: Pusztaszabolcs városban élők, kiemelten a fiatalok sportolási lehetőségeinek bővítése, az 
egészséges életmód, életszemlélet fontosságának tudatosítása, gyakorlati formáinak bemutatása, a rezsi 
számlák (víz, gáz, villany), valamint a bérelt hely karbantartási munkái, nevezési díjak országos 
versenyen, az egyesület további fejlesztése. 
2. Programok: XXIX. Hagyományos Országos Fekvenyomó Pusztaszabolcsi Kupa elnevezésű verseny 
megrendezése, a rendezvényhez szükséges serlegek, oklevelek, érmek, szalagok, kupák és azok 
gravírozása, biztosítása. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
62/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek és egyházak támogatási 
rendjéről szóló 32/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a Pusztaszabolcsi 
Kutyabarát Klubot 2016. évben 110.000,- Ft összeggel támogatja az alábbi cél/programok 
megvalósítására: 
Programok: Tavaszi, őszi kiképzés sorozat, II. Szöllősi Zsolt emlékverseny megrendezése, városi 
rendezvényeken való részvétel (Szabolcsi Nyári Fesztivál, Családi Nap) 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 



 10 

A Képviselő-testület 7 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

63/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek és egyházak támogatási 
rendjéről szóló 32/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a Tiszta Utak, Élő 
Táj Egyesületet 2016. évben 90.000,- Ft összeggel támogatja az alábbi cél/programok megvalósítására: 
1. Cél: A település természeti és épített környezetének megóvása, ápolásában való közreműködés. 
Programok szervezése, mellyel a települést szebbé tehetik. Közösségi szolgálatban munka biztosítása. 
2. Programok: „TeSzedd!” akció, családi pihenőpark. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

64/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek és egyházak támogatási 
rendjéről szóló 32/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a Harmónia 
Nyugdíjas Egyesületet 2016. évben 110.000,- Ft összeggel támogatja az alábbi programok 
megvalósítására: 
Programok: Nyugdíjas klubokkal való kapcsolattartás, városi rendezvényeken részvétel, eszközvásárlás. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

65/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek és egyházak támogatási 
rendjéről szóló 32/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése alapján az Alba Caritas 
Hungarica Pusztaszabolcsi Csoportját 2016. évben 450.000,- Ft összeggel támogatja az alábbi 
cél/programok megvalósítására: 
1. Cél: Pusztaszabolcsi hátrányos helyzetű családok és gyermekeik, valamint idős, beteg rászoruló 
emberek segítése, támogatása. 
2. Programok: Élelmiszervásárlás krízis helyzetben lévő családoknak; gyógyszer és útiköltség; napi 
szükséglet áthidalása; betegek látogatása, támogatása; hátrányos helyzetű gyermekek táborainak 
támogatása, szemüveg készítéséhez hozzájárulás; idősekről való megemlékezés; őszi, téli időszakban 
meleg ebéd biztosítása rászoruló, egyedülálló, hajléktalan emberek részére; gázpalack vásárlásának 
támogatása, közüzemi számlák kifizetése. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

66/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek és egyházak támogatási 
rendjéről szóló 32/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a Pusztaszabolcsi 
Szabadidősport Egyesületet 2016. évben 350.000,- Ft összeggel támogatja az alábbi cél/programok 
megvalósítására: 
1. Cél: Versenyek szervezése, terembérlet és terület bérleti díjak, éves tagdíjak, jutalmazások, oktatói és 
könyvelési díjak, rendezvények, valamint szakoktatói díj. 
2. Programok: Négy Évszak Maraton „Amatőr szinten”; minden év január 1-jén kistérségi kerékpározás; 
versenyeken való részvétel; országos és nemzetközi kerékpáros találkozón való részvétel; 
szabadidősportok szervezése; sportkapcsolatok létesítése, fejlesztése; tagjai részére rendszeres testedzés 
és sportolás lehetőségének biztosítása az egészségmegőrzés érdekében; duatlon versenyen való részvétel. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
67/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek és egyházak támogatási 
rendjéről szóló 32/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a Pusztaszabolcsi 
Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítványt 2016. évben 180.000,- Ft összeggel támogatja az 
alábbi cél megvalósítására: 
Cél: Helytörténeti kiadványok megjelentetése, értéktári gyakorlat bemutatása. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
68/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek és egyházak támogatási 
rendjéről szóló 32/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a Pusztaszabolcsi 
Polgári Egyesületet 2016. évben 120.000,- Ft összeggel támogatja az alábbi cél/programok 
megvalósítására: 
1. Cél: A magyar nemzeti év európai értékrend-erkölcs, kultúra, szolidaritás – képviselete és terjesztése. 
Előadások, fórumok és egyéb rendezvények szervezése. 
2. Programok: A polgári társas élet szervezése, rendszeres összejövetelek biztosítása. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
69/2016. (II. 24.) 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 az alábbi módosítással: 
1. A rendelet-tervezet 4. §-a az alábbiak szerint módosul: 
„4. § A R. 11. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki: 
„(6a) A Polgármesteri Hivatal a hiányos elszámolást benyújtó támogatott szervezetet egy alkalommal, 5 
napos határidő kitűzésével hiánypótlásra szólíthatja fel.”.” 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 2. pontja 

Szabolcs Vezér szobor látványterv véleményezése 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 5 igen, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
70/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Szabolcs Vezér szobor körüli 
támfal betonból készüljön. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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A Képviselő-testület 6 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
71/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, a Szabolcs Vezér szobor 
látványtervének véleményezése során arról dönt, hogy csobogót, vagy ivókutat helyezzenek el a szobor 
környezetében. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 3 igen, 5 nem szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elutasította: 
 
72/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint a 
Szabolcs Vezér szobor környezetében - a látványterv szerint - ivókutat helyezzenek el. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
73/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szabolcs Vezér szobor 
környezetében csobogót helyezzenek el a tervben szereplő ivókút helyett. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 4 nem szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elutasította: 

74/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint a 
Szabolcs Vezér szobor környezetében kandelábereket helyezzenek el. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 3 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

75/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szabolcs Vezér szobor 
környezetében – a tervben szereplő – alacsonyabb világítást valósítsák meg. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

76/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szabolcs Vezér szobor 
környezetében – a tervben szereplő – kettő darab pergola elegendő lesz. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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A Képviselő-testület 6 igen, 3 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
77/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szabolcs Vezér szobor 
környezetében – a terv szerint – murvás legyen a sétány. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
78/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Szabolcs 
Vezér szobor elhelyezésével kapcsolatos látványterv alapján kérjen árajánlatot kiviteli terv készítésére és 
kivitelezésre is. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 3. pontja 

Tájékoztató a TOP-2.1.2-15 „Zöld város kialakítása” pályázattal kapcsolatos tervezésről 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 2 igen, 7 nem szavazattal és 0 tartózkodással a javaslatot elutasította: 
 
79/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint a „Zöld 
város kialakítása” pályázathoz benyújtandó akcióterv elkészítéséhez a Hagyományok Háza mögötti 
önkormányzati terület esetében a „sportos” változatot fogadja el. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 3 igen, 4 nem szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elutasította: 
 
80/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint a „Zöld 
város kialakítása” pályázathoz benyújtandó akcióterv elkészítéséhez a Hagyományok Háza mögötti 
önkormányzati terület esetében a „piacos” változatot fogadja el. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 3 nem szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elutasította: 
 
81/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint a „Zöld 
város kialakítása” pályázathoz benyújtandó akcióterv elkészítéséhez a Hagyományok Háza mögötti 
önkormányzati terület esetében a „kulturális jellegű” változatot fogadja el. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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A Képviselő-testület 6 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
82/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Zöld város kialakítása” 
pályázathoz benyújtandó akcióterv elkészítéséhez a Hagyományok Háza mögötti önkormányzati terület 
esetében a „kulturális jellegű” változatot fogadja el. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
83/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Zöld város kialakítása” 
pályázathoz benyújtandó akcióterv elkészítéséhez a Hagyományok Háza mögötti önkormányzati terület 
esetében a „kulturális jellegű” változatot fogadja el az alábbi funkciókkal kiegészítve: gasztro, játszótér, 
felnőtt játszótér, szabadtéri színpad és a piac. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
84/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Zöld város kialakítása” 
pályázathoz benyújtandó akcióterv elkészítéséhez a Szabolcs liget területeinek rendezéséről szóló „B” 
változatot választja azzal a kiegészítéssel, hogy a Bisztró előtti területnek a figyelembevételével történjen 
a tervezés. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 4. pontja 

A Harmónia Nyugdíjas Egyesület elszámolása a „10. évforduló alkalmából tartandó 
rendezvény” támogatásával 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
85/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Harmónia Nyugdíjas Egyesület „10. 
évforduló alkalmából tartandó rendezvényhez” kapott önkormányzati támogatásról benyújtott 
elszámolását. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 5. pontja 
A Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány elszámolása „A 
vasutas családok története” című kiadványhoz kapott támogatásról 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
86/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és 
Hagyományteremtő Alapítvány „A vasutas családok története” című kiadvány megjelentetéséhez kapott 
önkormányzati támogatásról benyújtott elszámolását. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester  
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 6. pontja 

Beszámoló a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság települési értéktárra vonatkozó 
2015. II. félévi munkájáról 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
87/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság 
települési értéktárra vonatkozó 2015. II. félévi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az értéktári feladatokban részt vevőknek az általuk végzett 
munkáért. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 7. pontja 

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

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

88/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 
szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 8. pontja 
Javaslat Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének 
megalkotására 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 

A Képviselő-testület 5 igen, 4 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

89/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 2016. évi 
költségvetésében a Motor Ördögei Baráti Egyesület által szervezett Motoros Napon megrendezendő 
koncertre ne kerüljön elkülönítésre 1.100 ezer forint a Szabolcsi Nyári Fesztivál költségvetéséből. 

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

90/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 
szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
91/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 29/A §-a alapján a saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettségek 2017-2019. évekre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg. 
 

Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési 
évet követő 3 évre várható kihatása 

ezer Ft-ban 
A B C D 

1 Megnevezés 
2017. év 
várható 

terv szám 

2018. év 
várható 

terv szám 

2019. év 
várható 

terv szám 
2 Helyi adóból és települési adóból származó bevétel        98 000         105 500         110 000    

3 Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető 
vagyoni jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel        15 748           16 000           16 000    

4 Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel                -                     -                  -      

5 Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, 
vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel                -          

6 Bírság, pótlék és díjbevétel          1 400             1 400             1 400    
7 Saját bevételek (2+… .+6)      115 148         122 900         127 400    
8 Saját bevételek (7. sor) 50%-a        57 574           61 450           63 700    

9 Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség 
(10+…..+16)                -                     -                     -      

10 Hitel, kölcsön felvétele                -                     -                     -      
11 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala                -                     -                     -      
12 Váltó kibocsátása                -                     -                     -      
13 Pénzügyi lízing                 -                     -                     -      

14 Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi 
szerződés                -                     -                     -      

15 Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték                -                     -                     -      
16 Fedezeti betét       
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17 Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő 

fizetési kötelezettség (18+…..+24)                -                     -                     -      

18 Hitel, kölcsön felvétele                -                     -                     -      
19 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala                -                     -                     -      
20 Váltó kibocsátása                -                     -                     -      
21 Pénzügyi lízing                 -                     -                     -      

22 Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi 
szerződés                -                     -                     -      

23 Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték                -                     -                     -      
24 Fedezeti betét                -                     -                     -      
25 Fizetési kötelezettség összesen (9+17)                -                     -                     -      
26 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (7-25)        57 574           61 450           63 700    

 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 9. pontja 

Az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
92/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény 42. § alapján az önkormányzat, mint ajánlatkérő által 2016. évben lefolytatandó közbeszerzési 
eljárások éves tervét az előterjesztés szerint jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az esetlegesen közbeszerzéssel érintett fejlesztéseket, 
beruházásokat kísérje figyelemmel és amennyiben szükséges, a közbeszerzési terv módosítását terjessze 
be. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 10. pontja 

Központi orvosi ügyelet ellátása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
93/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. április 1-jén hatályba lépő központi 
alapellátási orvosi ügyelet megszervezéséről a feladat átadási-átvállalási szerződés 1. számú módosítását 
a melléklet szerint jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés-módosítás aláírására. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
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94/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson 
tárgyalásokat a helyben levett laboratóriumi mintáknak a laboratóriumba való beszállítása érdekében az 
Egészségügyi Központtal (2457 Adony, Kossuth L. u. 8.). 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 3 igen, 5 nem szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elutasította: 
 
95/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint a 
Képviselő-testület a laboratóriumi minták szállítása érdekében térítési díjat vezessen be. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 11. pontja 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat városgondnoksági és városüzemeltetési csoportjának 
létrehozása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
96/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzaton belül 
önkormányzati ingatlanok telephellyel városgondnoksági és városüzemeltetési csoportot hoz létre. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csoport létrehozására és annak irányítására. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elutasította: 
 
97/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint a 
városgondnoksági és városüzemeltetési csoport elnevezése „VáGo” legyen. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 12. pontja 
Művelődési Ház bérlése zumba órák tartása céljából 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással (3 fő képviselő nem szavazott) az 
alábbi határozatot hozta: 
 
98/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy bérbe adja a Könyvtár és 
Művelődési Ház (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 12.) nagytermét a Formás Lovas Egyesület 
képviselőjének Bakti Patricia zumba oktatónak zumba órák tartása céljából, heti két alkalommal 
2016. február 1-től kezdődően, határozatlan időre. A bérleti díjat 1.000,- Ft + ÁFA/óra összegben 
határozza meg. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 13. pontja 

Az általános iskola fűtéskorszerűsítésének lehetőségei 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
99/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztaszabolcsi József Attila 
Általános Iskola fűtésrendszerének korszerűsítésére a Vulkán Tüzeléstechnikai Kft. „B.” változatú 
ajánlatát fogadja el 10.037.100,- Ft+áfa, azaz 12.747.117,- Ft értékben Pusztaszabolcs Város 
Önkormányzatának költségvetése terhére és felkéri a Vulkán Tüzeléstechnikai Kft-t a kivitelezés részletes 
kidolgozására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 14. pontja 

Kormányzati funkció kódok felülvizsgálata 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
100/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmény (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 42.) alapító okiratát módosító okiratot jóváhagyja, továbbá 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosító okiratot és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot írja alá. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága felé a 
törzskönyvi nyilvántartásban a módosítás átvezetéséről intézkedjen. 
 
Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
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A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
101/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 
(2490 Pusztaszabolcs, Deák F. u. 21/1.) alapító okiratát módosító okiratot jóváhagyja, továbbá 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosító okiratot írja alá. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága felé a 
törzskönyvi nyilvántartásban a módosítás átvezetéséről intézkedjen. 
 
Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
102/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai 
alapján Pusztaszabolcs Város Önkormányzat alaptevékenységeit a kormányzati funkciók rendje szerint az 
alábbiakban határozza meg: 
Kormányzati funkció: 
011130  Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége  
013320  Köztemető-fenntartás és - működtetés  
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
032020  Tűz-és katasztrófavédelmi tevékenységek  
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
042180  Állat-egészségügy  
045120  Út, autópálya építése  
045160  Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása  
051040  Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása  
052020  Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése  
064010  Közvilágítás  
066010 Zöldterület kezelés 
066020  Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások  
072111  Háziorvosi alapellátás  
072112  Háziorvosi ügyeleti ellátás  
074011  Foglalkozás-egészségügyi alapellátás  
074031  Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás  
074032  Ifjúság-egészségügyi gondozás  
083030  Egyéb kiadói tevékenység  
091220  Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési 

feladatok  
092120  Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési 

feladatok  
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága felé a 
törzskönyvi nyilvántartásban a módosítás átvezetéséről intézkedjen. 

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
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Napirend 15. pontja 
Tájékoztató vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről 

Előterjesztő: Czöndör Mihály képviselő, a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság elnöke 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
103/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Településfejlesztési és 
Értéktár Bizottság tájékoztatóját az önkormányzati képviselők, nem képviselő bizottsági tagok és a 
polgármester vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 16. pontja 

Néhai dr. Kiss Jánosnak az önkormányzat saját halottává nyilvánítása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
104/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete néhai Dr. Kiss Jánost Pusztaszabolcs Város 
Önkormányzat saját halottjává nyilvánítja és a számlával igazolt temetési költséget bruttó 300 ezer Ft-ig a 
működési tartalékból biztosítja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon Dr. Kiss János temetéséről. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelete 
módosításának beterjesztésére. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              


