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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

2016. június 7-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott 
határozatainak tartalma 

 
 
 

Határozat száma Határozat tartalma 
245/2016. (VI. 7.) Kt. számú határozat Felkérés jegyzőkönyv hitelesítésére 
246/2016. (VI. 7.) Kt. számú határozat Napirend meghatározása 
247/2016. (VI. 7.) Kt. számú határozat Önkormányzat saját halottává nyilvánítás 
248/2016. (VI. 7.) Kt. számú határozat Az általános iskola tornatermének bérbeadása 
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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. június 7-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
245/2016. (VI. 7.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Horváth Zoltán és Majda Benedek 
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: 
 
246/2016. (VI. 7.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg: 

Napirend 1. pontja:  
Néhai id. Kasztner Lászlónak az önkormányzat saját halottává nyilvánítása (szóbeli) 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 2. pontja:  

József Attila Általános Iskola tornatermének bérbeadása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 1. pontja:  

Néhai id. Kasztner Lászlónak az önkormányzat saját halottává nyilvánítása (szóbeli) 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 

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

247/2016. (VI. 7.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy néhai id. Kasztner Lászlót 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat saját halottjává nyilvánítja és a számlával igazolt temetési költséget 
bruttó 300 ezer Ft-ig a dologi kiadásra tervezett előirányzatból biztosítja. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 2. pontja:  
József Attila Általános Iskola tornatermének bérbeadása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

248/2016. (VI. 7.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2016. június 16-tól 
2016. június 24-ig (2016. június 17. kivételével) bérbe adja a József Attila Általános Iskola tornatermét 
(2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14.) Ambrus Emil (2490 Pusztaszabolcs, Mikszáth K. u. 50.) 
részére napi 2 órára kosárlabda tábor céljára, napi 1.575,- Ft + Áfa összegért azaz összesen 12.000,- Ft 
összegért (6 nap x 2.000,- Ft). 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a helyiség használatára vonatkozó bérleti szerződés 
aláírására. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

2016. június 29-én megtartott nyílt ülésén hozott 
határozatainak tartalma 

Határozat száma Határozat tartalma 
249/2016. (VI. 29.) Kt. számú határozat Felkérés jegyzőkönyv hitelesítésére 
250/2016. (VI. 29.) Kt. számú határozat Napirend-tervezet módosítása 
251/2016. (VI. 29.) Kt. számú határozat Napirend meghatározása 
252/2016. (VI. 29.) Kt. számú határozat Tartalék szennyvíz búvárszivattyú beszerzése 
253/2016. (VI. 29.) Kt. számú határozat A gördülő fejlesztési tervben 2016. évre jutó feladatok 

végrehajtásának támogatása 
254/2016. (VI. 29.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
255/2016. (VI. 29.) Kt. számú határozat Közétkeztetési feladatok ellátására kötött szerződés módosítása 
256/2016. (VI. 29.) Kt. számú határozat Hozzájárulás emléktábla elhelyezéséhez 
257/2016. (VI. 29.) Kt. számú határozat Pályázat kiírása a Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti 

Intézmény intézményvezetői álláshelyére 
258/2016. (VI. 29.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde előirányzat 

módosítási kérelmének támogatása 
259/2016. (VI. 29.) Kt. számú határozat A képviselő-testület 2016. második félévi munkaterv-

tervezetének módosítása 
260/2016. (VI. 29.) Kt. számú határozat A képviselő-testület 2016. második félévi munkaterv-

tervezetének módosítása 
261/2016. (VI. 29.) Kt. számú határozat A képviselő-testület 2016. második félévi munkatervének 

elfogadása 
262/2016. (VI. 29.) Kt. számú határozat Tárgyalás a MÁV Zrt-vel közfeladatok teljesítésére, 

közszolgáltatások nyújtására vonatkozó együttműködésről 
263/2016. (VI. 29.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
264/2016. (VI. 29.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
265/2016. (VI. 29.) Kt. számú határozat Árajánlatok kérése elektronikus információ biztonsági feladatok 

ellátására 
266/2016. (VI. 29.) Kt. számú határozat Együttműködés az Agárdi Popstranddal 
267/2016. (VI. 29.) Kt. számú határozat Orgonahangverseny megrendezésének támogatása 
268/2016. (VI. 29.) Kt. számú határozat A Fejér Megyei Értéktár Bizottság határozatáról szóló 

tájékoztató elfogadása 
269/2016. (VI. 29.) Kt. számú határozat „FER-LA” Konzorcium teljesítési biztosíték kifizetése 
270/2016. (VI. 29.) Kt. számú határozat Klímarendszer beszerelése a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokság pusztaszabolcsi épületében 
271/2016. (VI. 29.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
272/2016. (VI. 29.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
273/2016. (VI. 29.) Kt. számú határozat 702/79. hrsz-ú ingatlan térítésmentes átadásának kérelme 
274/2016. (VI. 29.) Kt. számú határozat 0201/25. hrsz-ú külterületi önkormányzati út eredeti állapotának 

helyreállítása 
275/2016. (VI. 29.) Kt. számú határozat A Kistérségi Egészségügyi Központ szakorvosi rendelése 

átmeneti szüneteltetésének tudomásulvétele 
276/2016. (VI. 29.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
277/2016. (VI. 29.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
278/2016. (VI. 29.) Kt. számú határozat Két ülés közti időszak eseményeiről szóló polgármesteri és 

alpolgármesteri tájékoztató tudomásulvétele 
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KIVONAT 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2016. június 29-én megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

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

249/2016. (VI. 29.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Paál Huba és Simonné Zsuffa Erzsébet 
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
A Képviselő-testület 5 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

250/2016. (VI. 29.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mai nyílt ülésén a két ülés 
közötti időszak eseményeiről szóló tájékoztatót, illetve a kérdések, interpellációkat a napirendi pontok 
megtárgyalása utána, a nyílt ülés végén tárgyalja. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

251/2016. (VI. 29.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg: 

Napirend 1. pontja 
Tartalék szennyvíz búvárszivattyú beszerzése 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 2. pontja 

Pusztaszabolcs víziközmű rendszerén 2016-ban tervezett munkálatokról 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 3. pontja 
Étkezési térítési díj megállapítása 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
Napirend 4. pontja 

Emléktábla elhelyezése a Hagyományok Háza falára II. 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 5. pontja 
Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményvezetői álláshely pályázati 
kiírása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 6. pontja 

A Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde előirányzat módosítási kérelme 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 7. pontja 
A Képviselő-testület 2016. második félévi munkaterve 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
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Napirend 8. pontja 
A MÁV Zrt. együttműködési megállapodás javaslata 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 9. pontja 

Elektronikus információ biztonsági feladatok ellátása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 10. pontja 
Agárdi Popstranddal történő együttműködési lehetősége 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 11. pontja 

Orgonahangverseny rendezésének támogatása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 12. pontja 
Tájékoztató a Fejér Megyei Értéktár Bizottság határozatáról 

Előterjesztő: Czöndör Mihály képviselő, a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság elnöke 
Napirend 13. pontja 

„FER-LA” Konzorcium teljesítési biztosíték kifizetése 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 14. pontja 
Dunaújvárosi Tűzoltó-parancsnokság pusztaszabolcsi épületében klímaszerelés 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 15. pontja 

Pusztaszabolcsi körzeti megbízotti irodában klímaszerelés 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 16. pontja 
702/79. hrsz-ú ingatlan térítésmentes átadásának kérelme (MÁV szociális intézmény átadása) 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 17. pontja 

0201/25. hrsz-ú külterületi önkormányzati út 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 18. pontja 
A Kistérségi Egészségügyi Központ szakorvosi rendeléseinek átmeneti szüneteltetése 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 19. pontja 

Javaslat a helyi környezet védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 

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

Napirend 1. pontja 
Tartalék szennyvíz búvárszivattyú beszerzése 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
252/2016. (VI. 29.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy - a szennyvízszolgáltatás 
üzembiztonságának fenntartása érdekében - a II. jelű átemelő búvárszivattyúi mellé tartalékszivattyúként 
1 db Flyght DP3068.180 MT 470 típusú, 2 kW teljesítményű berendezés beszerzését 566.800,- Ft + ÁFA 
összegért, az üzemeltető Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (8601 Siófok, Tanácsház u. 7.) javaslata 
alapján támogatja. 
A Képviselő-testület egyetért vele és felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a fenti eszközt az 
előterjesztés mellékletét képező megrendelő aláírásával - a rendelkezésre álló víziközmű koncessziós díj 
terhére - megrendelje a DRV Zrt-től. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              



Napirend 2. pontja 
Pusztaszabolcs víziközmű rendszerén 2016-ban tervezett munkálatokról 

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

253/2016. (VI. 29.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a víziközmű rendszer 
üzembiztonságának fenntartása érdekében - az elfogadott 2016-2030. évi gördülő fejlesztési tervből - a 
2016. évre jutó feladatok végrehajtását a betervezett 17.700.000,- Ft + ÁFA összeg erejéig támogatja az 
alábbi kiegészítésekkel: 
1. A Képviselő-testület felkéri a DRV Zrt-t hogy a szerződés megkötése előtt az alábbi tételekhez 
mellékelje a pontos műszaki tartalmat: 
a) VI., VIII., IX., X., XII., XIII. sz. szennyvízátemelő telep körülkerítése vagyon- és munkavédelmi 
okokból. (5.000.000,- Ft + Áfa), 
b) VII. sz. átemelő teljes építészeti és gépészeti felújítása, tolózárakna építés, ivóvíz bekötés készítés. 
(8.000.000,- Ft + Áfa). 
2. Az önkormányzat által elfogadott 2016-2030. évi gördülő fejlesztési terv megvalósítása érdekében 
2017-től a megrendelésekhez mellékelje a DRV Zrt. a pontosabb műszaki tartalmat. 
3. A leselejtezett eszközöket, anyagokat az önkormányzat visszaveszi a DRV Zrt-től, majd gondoskodik 
azok értékesítéséről, illetve további hasznosításáról. 
A Képviselő-testület egyetért vele és felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az előterjesztés mellékletét 
képező megrendelők aláírásával - a rendelkezésre álló víziközmű koncessziós díj terhére -, a 
munkálatokat elvégeztesse az üzemeltető Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-vel. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 3. pontja 
Étkezési térítési díj megállapítása 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
254/2016. (VI. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi 
rendszeréről szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet 
szövegét elfogadja. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
255/2016. (VI. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Faunus” Termelő és Szolgáltató Kft-vel 
(2490 Pusztaszabolcs, Szent István utca 11.) a közétkeztetési feladatok ellátására 2007. május 25-én és a 
Fejér Megyei Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium diákjainak közétkeztetési 
szolgáltatás biztosítására 2012. december 27-én kötött vállalkozási szerződést az előterjesztés szerinti 
Megállapodás alapján módosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              



Napirend 4. pontja 
Emléktábla elhelyezése a Hagyományok Háza falára II. 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

256/2016. (VI. 29.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1956-os forradalom emlékére készített 
kiviteli tervet megtekintette és úgy dönt, hogy hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Pusztaszabolcsi 
Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány a Hagyományok Háza (2490 Pusztaszabolcs, 
Velencei út 1.) falára ezen emléktáblát elhelyezze. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 5. pontja 
Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményvezetői álláshely pályázati 
kiírása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

257/2016. (VI. 29.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki az önkormányzati fenntartású 
Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 42.) 
intézményvezetői állás betöltésére az előterjesztés szerint az alábbi módosításokkal: 
1. A pályázati kiírásban a „A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 

feladatok:” felsorolásának utolsó mondata az alábbi lesz: 
„Az intézmény irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, alapító okirat szerinti (család 
és gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, étkeztetés, nappali ellátás) feladata ellátása, 
kapcsolattartás a fenntartóval. 

2. „A pályázatok benyújtásának módja” szakaszban a munkakör megnevezése „Pusztaszabolcsi 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Intézményvezető” lesz. 

A Képviselő-testület a pályázatot meghallgató bizottságnak a Humán Bizottságot jelöli ki. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati felhívást a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. tv. 20/A. § (4) bekezdésében meghatározott helyeken tegye közzé és a pályázati eljárás 
lefolytatásával összefüggő előkészítő feladatokat végezze el. A vezetési programot szakértővel ne 
véleményeztesse. Adorjánné Bozsódi Irén (jelenlegi intézményvezető) határozott idejű intézményvezetői 
megbízásához – 2016. augusztus 31. nappal – hozzájárul. 
Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 6. pontja 
A Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde előirányzat módosítási kérelme 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

258/2016. (VI. 29.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 
(2490 Pusztaszabolcs, Deák F. u. 21/1.) előirányzat módosítási kérelmét megismerte és úgy dönt, hogy a 
Pusztaszabolcsi Város Óvoda és Bölcsőde költségvetésében a dologi kiadás (karbantartási anyag) 
előirányzatát 1.290 ezer forinttal megemeli úgy, hogy az intézmény felújítási kiadásaiban a „2 db terasz 
felújítása Manóvár Óvoda” felújítási előirányzatot lecsökkenti 1.290 ezer forinttal és 710 ezer forintban 
határozza meg. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az önkormányzat 2016. évi költségvetése módosításának 
beterjesztésére. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              



Napirend 7. pontja 
A Képviselő-testület 2016. második félévi munkaterve 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
259/2016. (VI. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testület 2016. második félévi 
munkaterv-tervezetét az alábbiak szerint módosítja: 
1. Augusztus hónapban a 2. napirendi pont a következő lesz: 
„2. Beszámoló a közétkeztetés helyzetéről”. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
260/2016. (VI. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testület 2016. második félévi 
munkaterv-tervezetét az alábbiak szerint módosítja: 
1. Augusztus hónapban a 3. napirendi pont a következő lesz: 
„3. A helyi környezet védelméről szóló rendelet módosítása a településen égetéssel történő ártalmatlanítás 
napjainak meghatározásáról”. 

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

261/2016. (VI. 29.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. második félévi munkatervét - a 
259/2016. (VI. 29) és a 260/2016. (VI. 29.) Kt. számú határozatokban foglalt módosítások 
figyelembevételével - elfogadja. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 8. pontja 
A MÁV Zrt. együttműködési megállapodás javaslata 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
262/2016. (VI. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a MÁV 
Zrt. (1087 Budapest, Kerepesi út 3.) által tett együttműködési-tervezet ajánlat alapján a tárgyalásokat 
megkezdje az állomási utasforgalmi területekre vonatkozó üzemeltetési feladatokba, az állomásépületek, 
utasvárók, valamint az azok környezete tisztaságának fenntartási feladataiba történő bevonására, 
közfeladatok teljesítésére, közszolgáltatások nyújtására, a közös érdekű célok megvalósítására 
vonatkozóan. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              



Napirend 9. pontja 
Elektronikus információ biztonsági feladatok ellátása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 3 igen, 3 nem szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elutasította: 
 
263/2016. (VI. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint az 
Albacomp RI Kft-vel (8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 3/B) kössön szerződést a Polgármesteri Hivatal 
elektronikus információs biztonságáért felelős személy feladatainak ellátása tárgyában. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 

A Képviselő-testület 4 igen, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elutasította: 
 
264/2016. (VI. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint 
Dudás Péter egyéni vállalkozóval (2400 Dunaújváros, Kőműves u. 7.4.2) kössön szerződést a 
Polgármesteri Hivatal elektronikus információs biztonságáért felelős személy feladatainak ellátása 
tárgyában. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 

A Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
265/2016. (VI. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete áttekintette a Polgármesteri Hivatal elektronikus 
információs biztonságáért felelős személy feladatainak ellátása tárgyában beérkezett árajánlatokat. Az 
előterjesztés mellékletét képező ajánlatokat nem találja megfelelőnek, ezért felkéri a polgármestert, hogy 
a tevékenység ellátása érdekében további árajánlatok bekéréséről gondoskodjon. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 10. pontja 

Agárdi Popstranddal történő együttműködési lehetősége 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
266/2016. (VI. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy együttműködési megállapodást 
kíván kötni az Agárdi Popstranddal. Az önkormányzat a 2016. évi kedvezmények igénybevétele 
érdekében 200.000,- Ft+ÁFA díjat fizet, melyért a pusztaszabolcsi állandó lakosok 50% belépési 
kedvezményben részesülnek, továbbá 12 db állandó belépőt és 98 db tiszteletjegyet kap az önkormányzat 
a megállapodásban felsorolt koncert rendezvényekre. A támogatási összeg fedezete az önkormányzat 
2016. évi költségvetésének általános tartaléka. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a költségvetési rendelet-módosítás beterjesztésére. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              



Napirend 11. pontja 
Orgonahangverseny rendezésének támogatása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
267/2016. (VI. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcs Római Katolikus Plébánia 
(2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 46.) részére „Orgonahangverseny rendezése” céljából a helyi civil 
szervezetek és egyházak támogatási rendjéről szóló 32/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (3) 
bekezdése értelmében az általános tartalék terhére 300.000,- Ft támogatást biztosít. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet 
módosításának beterjesztésére. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 12. pontja 

Tájékoztató a Fejér Megyei Értéktár Bizottság határozatáról 
Előterjesztő: Czöndör Mihály képviselő, a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság elnöke 

 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
268/2016. (VI. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság 
elnökének tájékoztatását a Fejér Megyei Értéktár Bizottság elnökének „Szabolcsikum túró”-val 
kapcsolatos tájékoztatásáról tudomásul veszi és elfogadja. 

Felelős: Czöndör Mihály képviselő, a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság elnöke 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 13. pontja 

„FER-LA” Konzorcium teljesítési biztosíték kifizetése 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
269/2016. (IV. 29.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a FARLAMEX Kft. kérelmét megismerte és a 
rendelkezésére álló dokumentumok alapján úgy dönt, hogy a kérelemnek helyt ad és a pusztaszabolcsi 
Művelődési Ház és Könyvtár felújítási, átalakítási munkáira 2010. augusztus 24-én kötött vállalkozási 
szerződés 11.3 pontjának megfelelő jóteljesítési biztosíték összegét a konzorciumi megállapodás szerinti 
arányosításnak megfelelően fizeti ki a „FER-LA” Konzorciumot alkotó Társaságok részére. 
A Képviselő-testület a fentiek értelmében felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződés szerinti bruttó 
4.651.186,- Ft-ból, 3.488.390,- Ft-ot a FARLAMEX Kft. (székhely: 2454 Iváncsa, Zrínyi utca 30., 
adószám: 12609039-2-07, cégjegyzékszám: 07-09-007741, képviseli: Farkas Lajos ügyvezető) Ercsi és 
Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 57700050-10008243-00000000 számú bankszámlájára, 
1.162.796,- Ft-ot pedig a FIVILL 2000 Kft. (székhely: 2440 Százhalombatta, Halász u. 11., adószám: 
11961071-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-098273, képviseli: Szabó Ferenc ügyvezető) OTP Bank Nyrt-nél 
vezetett 11742135-20012388-00000000 számú bankszámlájára utaltasson át az önkormányzati számláról. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              



Napirend 14. pontja 
Dunaújvárosi Tűzoltó-parancsnokság pusztaszabolcsi épületében klímaszerelés 

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

270/2016. (VI. 29.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Debreceni Dezső árajánlatát a 
Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság pusztaszabolcsi épületében végzendő klímaszerelési 
munkálatok elvégzésére 195.091,- Ft összegben elfogadja. 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat költségvetésében 
belvízvédelmi kiadásokra elkülönített összegből ezen összeget átcsoportosítja, felkéri a polgármestert a 
költségvetési rendelet módosításának beterjesztésére. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 15. pontja 
Pusztaszabolcsi körzeti megbízotti irodában klímaszerelés 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elutasította: 

271/2016. (VI. 29.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint a Fejér 
megyei Rendőr-főkapitányság Adonyi Rendőrőrs pusztaszabolcsi körzeti megbízotti irodájában (2490 
Pusztaszabolcs, Szabolcs liget 51.) klímarendszert szereltessen fel. 

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

272/2016. (VI. 29.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint a Fejér 
megyei Rendőr-főkapitányság Adonyi Rendőrőrs pusztaszabolcsi körzeti megbízotti irodájában (2490 
Pusztaszabolcs, Szabolcs liget 51.) a klímarendszer felszereltetését az önkormányzat 2017. évi 
költségvetésébe tervezzék be. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 16. pontja 
702/79. hrsz-ú ingatlan térítésmentes átadásának kérelme (MÁV szociális intézmény 
átadása) 

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

273/2016. (VI. 29.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 702/79. hrsz-ú ingatlan 
vonatkozásában ismételten benyújtja igényét annak ingyenes átruházásával kapcsolatosan, hivatkozva a 
Szilágyi Erzsébet utcából a Svábvölgyi-árkon keresztül a meglévő gyaloghidat összekötő gyalogosútra, 
amelyen a vasútra közlekednek a közösségi közlekedés igénybevétele céljából. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson további tárgyalásokat az ingatlan 
ingyenes átadásával kapcsolatosan, az ingatlanon a gyalogosközlekedés lehetőségének biztosítására. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              



Napirend 17. pontja 
0201/25. hrsz-ú külterületi önkormányzati út 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

274/2016. (VI. 29.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy szólítsa fel a 
0207/2. hrsz-ú külterületi ingatlan tulajdonosát, hogy az eredeti állapotot állítsa helyre. Amennyiben 
30 napon belül ez nem történik meg, akkor a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 
eljárjon a Dunaújvárosi Járásbíróságon az ingatlan birtoksértésével kapcsolatosan és az eljárást 
megindítsa. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 18. pontja 
A Kistérségi Egészségügyi Központ szakorvosi rendeléseinek átmeneti szüneteltetése 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

275/2016. (VI. 29.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete – mint a Kulcsi Kistérségi Egészségügyi 
Központ (2458 Kulcs Rákóczi u. 139.) ellátási területéhez tartozó önkormányzat – tudomásul veszi a 
szemészet szakrendelés 14 óra/hét kapacitásból 3 óra/hét kapacitás átmeneti szüneteltetését. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 19. pontja 
Javaslat a helyi környezet védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotására 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 

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

276/2016. (VI. 29.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi környezet védelméről szóló rendelet-
tervezet szövegét elfogadja. 
Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
              

Tájékoztató a két ülés közti eseményekről 

A Képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elutasította: 

277/2016. (VI. 29.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint a 
Szabolcs Vezér szobor környezetében épülő támfal ne betonból készüljön, hanem paliszád 
technológiával. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

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

278/2016. (VI. 29.) Kt. számú határozat 
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 
              


