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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

2016. január 27-én megtartott nyílt ülésén hozott 
határozatainak tartalma 

 
Határozat száma Határozat tartalma 
1/2016. (I. 27.) Kt. számú határozat Felkérés jegyzőkönyv hitelesítésére 
2/2016. (I. 27.) Kt. számú határozat Napirend meghatározása 
3/2016. (I. 27.) Kt. számú határozat Két ülés közti időszak eseményeiről szóló polgármesteri 

tájékoztató tudomásulvétele 
4/2016. (I. 27.) Kt. számú határozat Csatlakozás „A legszebb konyhakertek” 2016. évi 

programhoz 
5/2016. (I. 27.) Kt. számú határozat Köszönet véradáson résztvevőknek 
6/2016. (I. 27.) Kt. számú határozat Az I. sz. háziorvosi körzet 2015. évi működtetéséhez 

biztosított önkormányzati támogatás elszámolásának 
elfogadása 

7/2016. (I. 27.) Kt. számú határozat A II. sz. háziorvosi körzet 2015. évi működtetéséhez 
biztosított önkormányzati támogatás elszámolásának 
elfogadása 

8/2016. (I. 27.) Kt. számú határozat A III. sz. háziorvosi körzet 2015. évi működtetéséhez 
biztosított önkormányzati támogatás elszámolásának 
elfogadása 

9/2016. (I. 27.) Kt. számú határozat Hatástanulmány készítése a háziorvosi, fogorvos, 
gyermekorvosi körzetek önkormányzati támogatásának 
módosítására 

10/2016. (I. 27.) Kt. számú határozat A gyermekorvosi körzet 2015. évi működtetéséhez biztosított 
önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadása 

11/2016. (I. 27.) Kt. számú határozat A fogorvosi körzet 2015. évi működtetéséhez biztosított 
önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadása 

12/2016. (I. 27.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
13/2016. (I. 27.) Kt. számú határozat A laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges vérvételeket ellátó 

háziorvosi asszisztensek díjazásának megállapítása 
14/2016. (I. 27.) Kt. számú határozat Önkormányzati ingatlan bérleti szerződésének 

meghosszabbítása 
15/2016. (I. 27.) Kt. számú határozat A közterület-felügyelő elmúlt évi munkájáról szóló 

beszámoló elfogadása 
16/2016. (I. 27.) Kt. számú határozat A mezőőrök elmúlt évi munkájáról szóló beszámoló 

elfogadása 
17/2016. (I. 27.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
18/2016. (I. 27.) Kt. számú határozat A Manóvár Óvoda csoportlétszámának emelése 
19/2016. (I. 27.) Kt. számú határozat Az óvodai és bölcsődei beiratkozások időpontjának 

meghatározása 
20/2016. (I. 27.) Kt. számú határozat Az óvoda és a bölcsőde nyári nyitvatartási, illetve ügyeleti 

rendjének meghatározása 
21/2016. (I. 27.) Kt. számú határozat A szociális intézmény szervezeti és működési szabályzatának 

és szakmai programjának elfogadása 

http://www.pusztaszabolcs.hu
mailto:polghivatal@pusztaszabolcs.hu


 2 

 
Határozat száma Határozat tartalma 
22/2016. (I. 27.) Kt. számú határozat Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetés-

tervezetének módosítására 
23/2016. (I. 27.) Kt. számú határozat Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetés-

tervezetének módosítására 
24/2016. (I. 27.) Kt. számú határozat Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetés-

tervezetének módosítására 
25/2016. (I. 27.) Kt. számú határozat Javaslat az önkormányzat és intézményei 2016. évi 

költségvetés-tervezetének átdolgozására 
26/2016. (I. 27.) Kt. számú határozat Prioritási sorrend meghatározása a TOP pályázati 

lehetőségeknél 
27/2016. (I. 27.) Kt. számú határozat Megbízás a „Zöld város kialakítása” pályázathoz 

benyújtandó akcióterv elkészítésére 
28/2016. (I. 27.) Kt. számú határozat Önkormányzati hirdetőtáblák helyének meghatározása 
29/2016. (I. 27.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
30/2016. (I. 27.) Kt. számú határozat A Művelődési Ház bérbeadása zumba órák tartása céljából 
31/2016. (I. 27.) Kt. számú határozat Önkormányzati állásfoglalás kötelező betelepítési kvótáról 
32/2016. (I. 27.) Kt. számú határozat A polgármester 2016. évi szabadság ütemezésének 

jóváhagyása 
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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. január 27-én megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
1/2016. (I. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Kovács Dénes és 
Simonné Zsuffa Erzsébet képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

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

2/2016. (I. 27.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg: 
Napirendek előtt: 
- Tájékoztató a két ülés közti eseményekről 
- Kérdések, interpellációk 

Napirend 1. pontja 
Az I. számú háziorvosi körzet 2015. évi működtetéséhez biztosított önkormányzati 
támogatás elszámolása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 2. pontja 

A II. számú háziorvosi körzet 2015. évi működtetéséhez biztosított önkormányzati 
támogatás elszámolása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 3. pontja 

A III. számú háziorvosi körzet 2015. évi működtetéséhez biztosított önkormányzati 
támogatás elszámolása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 4. pontja 

A gyermekorvosi körzet 2015. évi működtetéséhez biztosított önkormányzati támogatás 
elszámolása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 5. pontja 

A fogorvosi körzet 2015. évi működtetéséhez biztosított önkormányzati támogatás 
elszámolása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 6. pontja 

A háziorvosok iparűzési adó mentességének, kedvezményének megállapítása 
Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 

http://www.pusztaszabolcs.hu
mailto:polghivatal@pusztaszabolcs.hu
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Napirend 7. pontja 
A laboratóriumi vizsgálathoz szükséges vérvételeket ellátó háziorvosi asszisztensek 
díjazásának változása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 8. pontja 

Javaslat ingatlan bérleti szerződés hosszabbítására az Erőnlét Sportegyesülettel 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 9. pontja 
Beszámoló a közterület-felügyelő elmúlt évi munkájáról 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
Napirend 10. pontja 

Beszámoló a mezőőrök elmúlt évi munkájáról 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 11. pontja 
Javaslat a mezei őrszolgálat létesítéséről és működtetéséről szóló 4/2014. (III. 28.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
Napirend 12. pontja 

A Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde csoportlétszám emelése 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 13. pontja 
Óvodai és bölcsődei beiratkozások időpontjának meghatározása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 14. pontja 

Javaslat a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szakmai Programjának elfogadására 
Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 

Napirend 15. pontja 
Az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének I. fordulós tervezete 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 16. pontja 

Tájékoztató Terület- és Településfejlesztési Operatív Programok (TOP) keretében 
meghirdetett pályázati lehetőségekről 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 17. pontja 

Önkormányzati hirdetőtáblák elhelyezése 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 18. pontja 
Javaslat a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselőket megillető 
szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról 
szóló rendelet megalkotására 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
Napirend 19. pontja 

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

Napirend 20. pontja 
Önkormányzati állásfoglalás kötelező betelepítési kvótáról 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 21. pontja 

A polgármester 2016. évi szabadságának ütemezése 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Tájékoztató a két ülés közti időszak eseményeiről 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
3/2016. (I. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt 
időszak eseményeiről szóló polgármesteri tájékoztatót tudomásul veszi. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Kérdések, interpellációk 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
4/2016. (I. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik „A legszebb 
konyhakertek” 2016. évi program lebonyolításához. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szándéknyilatkozat és az együttműködési 
megállapodás aláírására. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
5/2016. (I. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki mindazon pusztaszabolcsi 
lakosok számára, akik a Magyar Vöröskereszt Pusztaszabolcsi Szervezete által 2016. január 26-án 
szervezett véradáson részt vettek. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntést jelentesse meg az önkormányzat honlapján, 
illetve a Szabolcs Híradó önkormányzati újság következő számában. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 1. pontja 

Az I. számú háziorvosi körzet 2015. évi működtetéséhez biztosított önkormányzati 
támogatás elszámolása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
6/2016. (I. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dr. Juhász és Társa Bt. (2490 Pusztaszabolcs, 
Szabolcs liget 50.) és az önkormányzat között 2003. december 23-án létrejött, többször módosított 
feladat-ellátási szerződés III. fejezet 3 pontja alapján elfogadja az I. számú háziorvosi körzet 2015. évi 
működéséhez biztosított önkormányzati támogatás elszámolását. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 2. pontja 
A II. számú háziorvosi körzet 2015. évi működtetéséhez biztosított önkormányzati 
támogatás elszámolása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
7/2016. (I. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Cili Szolgáltató Bt. (2051 Biatorbágy, Lomb 
u. 7.) és az önkormányzat között 2005. november 7-én létrejött, többször módosított feladat-ellátási 
szerződés III. fejezet 3. pontja alapján elfogadja az II. számú háziorvosi körzet 2015. évi működéséhez 
biztosított önkormányzati támogatás elszámolását. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 3. pontja 

A III. számú háziorvosi körzet 2015. évi működtetéséhez biztosított önkormányzati 
támogatás elszámolása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
8/2016. (I. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Primalife Medical Kft. (2481 Velence, 
Szabolcsi út 83/b.) és az önkormányzat között 2013. július 4-én létrejött feladat-ellátási szerződés III. 
fejezet 3. pontja alapján elfogadja a III. számú háziorvosi körzet 2015. évi működéséhez biztosított 
önkormányzati támogatás elszámolását. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

9/2016. (I. 27.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, készüljön hatástanulmány a 
háziorvosok önkormányzati támogatásának esetleges módosításáról a mai ülésen elhangzott javaslatok 
alapján. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy készítse el a hatástanulmányt. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a háziorvosokkal az 
önkormányzati támogatás ügyében. 
 
Felelős: dr. Nagy Éva jegyző és Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 4. pontja 

A gyermekorvosi körzet 2015. évi működtetéséhez biztosított önkormányzati támogatás 
elszámolása 

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

10/2016. (I. 27.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dr. Valkó Gyermekorvosi Bt. (2490 
Pusztaszabolcs, Szabolcs liget 50.) és az önkormányzat között 2014. február 13-án létrejött, többször 
módosított feladat-ellátási szerződés III. fejezet 3. pontja alapján elfogadja a gyermekorvosi körzet 2015. 
évi működéséhez biztosított önkormányzati támogatás elszámolását. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 5. pontja 

A fogorvosi körzet 2015. évi működtetéséhez biztosított önkormányzati támogatás 
elszámolása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
11/2016. (I. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a FOG-ÁSZ Bt. (2490 Pusztaszabolcs, 
Széchenyi u. 13-2/2.) és az önkormányzat között 2013. július 23-án létrejött feladat-ellátási szerződés 2. 
pontja alapján elfogadja a fogorvosi körzet 2015. évi működéséhez biztosított önkormányzati támogatás 
elszámolását. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 6. pontja 

A háziorvosok iparűzési adó mentességének, kedvezményének megállapítása 
Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 

 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
12/2016. (I. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 28/2015. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 7. pontja 
A laboratóriumi vizsgálathoz szükséges vérvételeket ellátó háziorvosi asszisztensek 
díjazásának változása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
13/2016. (I. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. évben a vérvételeket 
ellátó háziorvosi asszisztensek részére teljesítményarányos díjat állapít meg a 2015. évben végzett 
vérvételek száma alapján. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a teljesítményarányos díjazású megbízási 
szerződéseket készítse el az alábbiak szerint: 
1. Kőkuti Lászlóné bruttó 47.976,- Ft/hó, 
2. Erdélyi Zoltánné bruttó 41.401,- Ft/hó, 
3. Okos Károlyné bruttó 51.417,- Ft/hó. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződések aláírására. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 8. pontja 

Javaslat ingatlan bérleti szerződés hosszabbítására az Erőnlét Sportegyesülettel 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
14/2016. (I. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Erőnlét Sportegyesület (2490 Pusztaszabolcs, 
Szilágyi E. u. 36/1.) részére - a tevékenység végzésének idejére - ingyenesen bérbe adja az önkormányzati 
tulajdonú 2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 51. szám alatti bérlakást további 1 évre, azaz 2017. január 31-
ig azzal, hogy az egyesület viseli a rezsi költségek 50%-át és rendszeresen karbantartja az épületet. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés szerinti bérleti szerződés-
módosítást aláírja. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 9. pontja 

Beszámoló a közterület-felügyelő elmúlt évi munkájáról 
Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 

 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
15/2016. (I. 27.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a közterület-felügyelő beszámolóját az 
elmúlt évi felügyeleti munkáról az alábbi kiegészítéssel: 
1. Az egyes útszakaszok esetében a közlekedés szempontjából aggályos növényi kihajlásokat most, a 
vegetációs időszak előtt kell megszüntetni. 
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a közterület-felügyelőnek elvégzett munkájáért. 

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
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Napirend 10. pontja 

Beszámoló a mezőőrök elmúlt évi munkájáról 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
16/2016. (I. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a mezőőrök beszámolóit az elmúlt évi 
mezőőri szolgálat munkájáról. 
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a mezőőröknek az elvégzett munkájukért. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolóban tett mezőőri javaslatokat érdemben tekintse 
át és a szükséges intézkedést tegye meg. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 11. pontja 

Javaslat a mezei őrszolgálat létesítéséről és működtetéséről szóló 4/2014. (III. 28.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
17/2016. (I. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről 
szóló 4/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 12. pontja 

A Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde csoportlétszám emelése 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
18/2016. (I. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 25. § (7) bekezdése alapján a fenntartásában lévő Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 
intézményben (2490 Pusztaszabolcs, Deák F. u. 21/1.) a Manóvár Óvoda telephelyen (2490 
Pusztaszabolcs, Velencei út 65.) a 25 fős maximális csoportlétszám 20 %-kal történő túllépését 
engedélyezi. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 13. pontja 
Óvodai és bölcsődei beiratkozások időpontjának meghatározása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
19/2016. (I. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és 
a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) és (1a) 
bekezdése alapján a fenntartásában lévő Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde (2490 Pusztaszabolcs, 
Deák F. u. 21/1.) 2016/2017. nevelési évre az óvodai felvételről és az óvodai jogviszony létesítéséről az 
alábbi hirdetményt teszi közzé:  
Zsiráf Óvoda székhelyen (2490 Pusztaszabolcs, Deák F. u 21/1.) a beiratkozás ideje: 
2016.04.25. (hétfő) 800-1200, du: 1300-1600 

2016.04.26. (kedd) du: 1300-1600 

2016.04.27. (szerda) 800-1200, du: 1300-1600 

2016.04.28. (csütörtök) 800-1200 
Az óvodai beiratkozáshoz szükséges okiratok, dokumentumok: 
- gyermek születési anyakönyvi kivonata, 
- társadalombiztosítási azonosító jelről szóló hatósági igazolvány, 
- lakcímet igazoló hatósági igazolvány, 
- szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa. 
Óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén a szülő ellen eljárást kell indítani. 
Az óvodai felvételi körzete Pusztaszabolcs Város közigazgatási területe. 
Az óvoda az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket ellátja.  
Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja 2016. május 30. (20/2012. EMMI 
rendelet 20. § (1a) bekezdése alapján. 
Az óvoda elutasító döntésével kapcsolatban a fenntartóhoz (Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete – Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.) lehet fellebbezést 
benyújtani az óvoda és bölcsőde határozatának kézhezvételétől, vagy tudomására jutástól számított 
15 napon belül a város jegyzőjénél. (A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 37. § (3) b) 
pontja, 37. § (4), 38. § (1), 38.§ (3) bekezdései, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról 1997. évi XXXI. törvény 32. §, 42/A. § szerint.) 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Közzététel határideje: legkésőbb 2016. március 25. 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
20/2016. (I. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Pusztaszabolcsi Városi 
Óvoda és Bölcsőde (2490 Pusztaszabolcs, Deák F. u. 21/1.) 2016. évi nyári nyitvatartási-, illetve ügyeleti 
rendjét az alábbiak szerint határozza meg a folyamatos ellátás biztosítása érdekében. 
Manóvár Óvoda ügyelet  2016.08.01-től 2016.08.31-ig 
   zárva  2016.06.27-től 2016.07.31-ig 
Zsiráf Óvoda ügyelet  2016.06.27-től 2016.07.31-ig 
          zárva  2016.08.01-től 2016.08.31-ig 
Bölcsőde zárva   2016.07.25-től 2016.08.07-ig. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 14. pontja 
Javaslat a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szakmai Programjának elfogadására 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
21/2016. (I. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmény (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 42.) szakmai programját, valamint szervezeti és működési 
szabályzatát elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az elfogadott szakmai programot, valamint a szervezeti és 
működési szabályzatot hiánypótlás keretében küldje meg a Fejér Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és 
Igazságügyi Főosztályának (8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14.) a szolgáltatói nyilvántartásban rögzített 
adatainak módosítása céljából. 
 
Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 15. pontja 

Az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének I. fordulós tervezete 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 7 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
22/2016. (I. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. évi költségvetésbe 
kerüljenek betervezésre, módosításra, illetve figyelembevételre az alábbiak: 
1. A Szociális és Gyermekjóléti Intézménynél kerüljön betervezésre 1 fő jubileumi juttatása, illetve az 

intézményvezető-helyettes pótléka 796 ezer Ft értékben. 
2. A képviselői tiszteletdíj 3 fő bizottsági elnök esetében 1.728 ezer Ft + járulékai. 
3. Kerüljön törlésre A „Tanulói gyakorlat – Szabolcs Vezér középiskola” 500 ezer forint összegű sor. 
4. Az önkormányzati intézmények telefon, internet és kábeltelevízió előfizetései kerüljenek áttekintésre. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
23/2016. (I. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. évi önkormányzati 
költségvetésbe kerüljön betervezésre az alábbi: 
1. A városgondnokság személyi juttatásaira + 4 millió Ft kerüljön betervezésre. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
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24/2016. (I. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. évi önkormányzati 
költségvetésbe kerüljön betervezésre 300 ezer forint a 2016. évi „A legszebb konyhakertek” mozgalomba 
résztvevők jutalmazásának finanszírozására. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
25/2016. (I. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a hiány megszüntetése 
érdekében tett javaslatok alapján felkéri a jegyzőt az intézményi költségvetési tervezetek átdolgozására az 
alábbiak figyelembevételével: 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2016. évi költségvetésbe kerüljenek betervezésre, módosításra, 
illetve figyelembevételre az alábbiak: 
1. A Szociális és Gyermekjóléti Intézménynél kerüljön betervezésre 1 fő jubileumi juttatása, illetve az 

intézményvezető-helyettes pótléka 796 ezer Ft értékben. 
2. A képviselői tiszteletdíj 3 fő bizottsági elnök esetében 1.728 ezer Ft + járulékai. 
3. Kerüljön törlésre A „Tanulói gyakorlat – Szabolcs Vezér középiskola” 500 ezer forint összegű sor. 
4. Az önkormányzati intézmények telefon, internet és kábeltelevízió előfizetései kerüljenek áttekintésre. 
5. A városgondnokság személyi juttatásaira + 4 millió Ft kerüljön betervezésre. 
6. Kerüljön betervezésre 300 ezer forint a 2016. évi „A legszebb konyhakertek” mozgalomban 

résztvevők jutalmazásának finanszírozására. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 16. pontja 

Tájékoztató Terület- és Településfejlesztési Operatív Programok (TOP) keretében 
meghirdetett pályázati lehetőségekről 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
26/2016. (I. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Programok (TOP) keretében meghirdetett pályázati lehetőségeknél az alábbi prioritási sorrendet 
határozza meg: 
1. TOP-4.1.1-15 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztések”, 
2. TOP-2.1.2-15 „Zöld város kialakítása”, 
3. TOP-2.1.3-15 „Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések” kiegészítve az Arany János 

utca, Szent István utca hiányzó vízelvezető árok szakaszaival, valamint a települést átszelő árokkal, 
4. TOP-2.1.1-15 „Barnamezős területek rehabilitációja”. 
 
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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27/2016. (I. 27.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a GreenFlag (8000 Székesfehérvár, 
Zichy liget 7.) ajánlatát a „Zöld város kialakítása” pályázathoz benyújtandó akcióterv elkészítésére. A 
tervdokumentáció költsége 1.050.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 1.333.500,- Ft. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az akcióterv elkészítésére vonatkozó szerződés 
aláírására. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 17. pontja 
Önkormányzati hirdetőtáblák elhelyezése 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

28/2016. (I. 27.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy az alábbi 
helyszíneken önkormányzati tulajdonú hirdetőtáblákat helyezzenek el. 
1. 448. hrsz. Velencei út 65. Manóvár Óvoda előtti terület 
2. 158/1. hrsz. Mátyás király u. 14. József Attila Általános Iskola előtti terület 
3. 702/81. hrsz. Szabolcs liget Millenniumi park 
4. 702/24. hrsz. Reál Bolt előtti terület 
5. 1163. hrsz. Adonyi út játszótér előtti terület 
6. 958/2. hrsz. Adonyi út 12. Művelődési Ház előtti terület 
7. 1076/1. hrsz. Deák F. u 21/1. Zsiráf Óvoda előtti terület 
8. 0192. hrsz. Temető előtti terület 
9. 111/1. hrsz. Szabolcs liget 50. Egészségügyi Centrum területén 
10. 142/1. hrsz. Velencei út 32. háziorvosi rendelő 
11. 0269/3. hrsz. Felsőcikola (buszmegálló) 
12. 876. hrsz. Vörösmarty utca Sohár Bolt előtt 
13. 702/26. hrsz. a sorompónál. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy kérjen ajánlatot a hirdetőtáblák kivitelezésére. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 18. pontja 
Javaslat a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselőket megillető 
szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 
rendelet megalkotására 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 

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

29/2016. (I. 27.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti 
támogatásokról szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja az alábbi módosításokkal: 
1. A rendelet-tervezet 6. § (1) bekezdés a) pontjában az „illetményének” szövegrész helyébe a „havi 
illetményének” szöveg lép. 
2. A rendelet-tervezet 6. § (1) bekezdés b) pontjában az „illetményük” szövegrész helyébe a „havi 
illetményük” szöveg lép. 
3. A rendelet-tervezet 6. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(2) Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó beszedésével a jegyző által megbízott 
dolgozó (legalább 2 fő) munkaszüneti naponként bruttó 5.000,- Ft/fő díjazásban részesül.”. 

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
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Napirend 19. pontja 

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

 
A Képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

30/2016. (I. 27.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a bérbe adja a Könyvtár és 
Művelődési Ház (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 12.) nagytermét Bakti Patricia zumba oktatónak zumba 
órák tartása céljából, heti egy 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 20. pontja 

Önkormányzati állásfoglalás kötelező betelepítési kvótáról 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
31/2016. (I. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a kötelező betelepítési kvótát. A 
kötelező betelepítési kvóta növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a 
kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és 
oktatási rendszerünkre. 
Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok 
beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a magyar embereket. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 21. pontja 

A polgármester 2016. évi szabadságának ütemezése 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
32/2016. (I. 27.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Csányi Kálmán polgármester 2016. évre 
vonatkozó szabadság ütemezését jóváhagyja az előterjesztés szerint. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              


