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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

2016. május 6-án megtartott közmeghallgatásán hozott 
határozatainak tartalma 

 
 
 

Határozat száma Határozat tartalma 
183/2016. (V. 6.) Kt. számú határozat Felkérés jegyzőkönyv hitelesítésére 
184/2016. (V. 6.) Kt. számú határozat Napirend meghatározása 
185/2016. (V. 6.) Kt. számú határozat A 2015. évi várospolitikai eseményekről szóló tájékoztató 

elfogadása 
186/2016. (V. 6.) Kt. számú határozat Az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló 

tájékoztató elfogadása 
187/2016. (V. 6.) Kt. számú határozat Az önkormányzat 2016. évi várható feladatairól szóló 

tájékoztató elfogadása 
188/2016. (V. 6.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcs helyi környezetének állapotáról szóló 

tájékoztató elfogadása 
189/2016. (V. 6.) Kt. számú határozat Mészkőzúzalékos burkolatú belterületi utak javítási 

munkáinak megrendelése 
190/2016. (V. 6.) Kt. számú határozat Műszaki ellenőr megbízása a mészkőzúzalékos burkolatú 

belterületi utak javítási munkáinak ellenőrzésére 
191/2016. (V. 6.) Kt. számú határozat Mészkőzúzalékos burkolatú belterületi utak javítási 

munkáinak megrendelése 
192/2016. (V. 6.) Kt. számú határozat Előterjesztés készítése belterületi murvázott utcaszakaszok 

javítására 
193/2016. (V. 6.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
194/2016. (V. 6.) Kt. számú határozat Megbízás aszfaltozott belterületi utak javítási munkáival 
195/2016. (V. 6.) Kt. számú határozat Megbízás a Szabolcs Vezér tér parképítési és elektromos 

munkáinak kivitelezésével 
196/2016. (V. 6.) Kt. számú határozat Előterjesztés készítése pályázat benyújtásáról 
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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. május 6-án megtartott közmeghallgatásáról készült jegyzőkönyvéből 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
183/2016. (V. 6.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Csiki Szilárd és Horváth Zoltán 
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: 
 
184/2016. (V. 6.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg: 

Napirend 1. pontja 
Tájékoztató a 2015. év várospolitikai eseményeiről 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 2. pontja 

Tájékoztató Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 3. pontja 
Tájékoztató a 2016. év várható feladatairól 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 4. pontja 

Tájékoztató a helyi környezet állapotáról 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 5. pontja 
Közérdekű kérdések, javaslatok 

Napirend 6. pontja 
Kőzúzalék burkolatú belterületi utak javítási munkái 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 7. pontja 

Javaslat belterületi aszfaltozott utak javítására 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 8. pontja 
Szabolcs Vezér tér kivitelezési munkái 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 1. pontja 

Tájékoztató a 2015. év várospolitikai eseményeiről 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
185/2016. (V. 6.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi várospolitikai eseményekről szóló 
polgármesteri tájékoztatót elfogadja. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 2. pontja 

Tájékoztató Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
186/2016. (V. 6.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról 
szóló polgármesteri tájékoztatót elfogadja. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 3. pontja 

Tájékoztató a 2016. év várható feladatairól 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
187/2016. (V. 6.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi várható feladatairól 
szóló polgármesteri tájékoztatót elfogadja. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 4. pontja 
Tájékoztató a helyi környezet állapotáról 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
188/2016. (V. 6.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcs helyi környezetének 
állapotáról szóló polgármesteri tájékoztatót elfogadja. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 6. pontja 

Kőzúzalék burkolatú belterületi utak javítási munkái 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
189/2016. (V. 6.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy a mészkőzúzalékos burkolatú 
utak javítási munkáinak elvégzését a ZIB Komplex Kft-től (7811 Csarnóta, Fő u. 49-2., képviselője: 
Bábel Tibor) rendeli meg. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
190/2016. (V. 6.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy a mészkőzúzalékos burkolatú 
utak javítási munkáinak ellenőrzésére műszaki ellenőrt bíz meg. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy terjessze a képviselő-testület elé a műszaki ellenőr 
megbízásának költségeit. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 3 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
191/2016. (V. 6.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Köztársaság utca, a Deák F. 
utca, a Mikszáth K. utca, a Szent István utca, a Virág utca, a Gépállomás utca, a Szilágyi E. utca, a Zrínyi 
M. utca, az Ady E. utca, a Mátyás király utca, a Széchenyi I. utca és a Béke utca meglévő 
mészkőzúzalékos burkolatának javítási munkáit az árajánlat szerinti útszakaszokon, az abban foglalt 
műszaki tartalommal és vállalási árért megrendeli a ZIB Komplex Kft-től (7811 Csarnóta, Fő u. 49-2., 
képviselője: Bábel Tibor). 
A szerződés összege 4.220.880,- Ft + Áfa, azaz 5.360.518,- Ft, amelynek fedezete az önkormányzat 2016. 
évi költségvetésében biztosított. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a kivitelezési szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
192/2016. (V. 6.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy kérjen árajánlatot a 
ZIB Komplex Kft-től a 2017. évre tervezett belterületi murvázott utcaszakaszok javítására és ezt terjessze 
be a következő képviselő-testületi ülésre. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 7. pontja 

Javaslat belterületi aszfaltozott utak javítására 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 4 igen, 3 nem szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elutasította: 

193/2016. (V. 6.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint a 
képviselő-testület az aszfaltozott belterületi utak javításával a ZIB Kft-t bízza meg 1.868.488,- Ft 
összegért. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

194/2016. (V. 6.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az aszfaltozott belterületi utak 
javítási munkáival - a legkedvezőbb ajánlat szerint - az ALBA ÚT Kft-t (8000 Székesfehérvár, Kisfaludy 
út 8., ügyvezető: Gál István) bízza meg – árajánlata szerint – bruttó 1.219.200,- Ft összegért, amelynek 
fedezete az önkormányzat 2016. évi költségvetésében biztosított. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 8. pontja 
Szabolcs Vezér tér kivitelezési munkái 

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

195/2016. (V. 6.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szabolcs Vezér tér parképítési 
munkáival – árajánlata szerint - 7.270.130,- Ft+Áfa összegért az Everling Kft-t (1165 Budapest, Jókai M. 
u. 6.), az elektromos munkáival pedig – árajánlata szerint - 455.000,- Ft+Áfa összegért Milek Ramón 
egyéni vállalkozót bízza meg. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására. 
A Képviselő-testület a munkálatokhoz a pénzügyi fedezetet az önkormányzat 2016. évi költségvetéséből a 
József Attila Általános Iskola fűtéskorszerűsítésére, továbbá a Manóvár Óvoda és az Anya- és 
Gyermekvédelmi Tanácsadó elektromos hálózatának korszerűsítésére elkülönített előirányzat együttes 
megtakarításának 9.811.000,- Ft összegű átcsoportosításával biztosítja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelete 
módosításának beterjesztésére. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

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

196/2016. (V. 6.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázati felhívás keretében az egészségügyi 
centrum II. ütemtervének megvalósítására kerüljön benyújtásra pályázat. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a következő testületi ülésen nyújtsa be az előterjesztést 
a pályázatról. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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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 

 

 
 
 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

2016. május 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott 
határozatainak tartalma 

 
 
 

Határozat száma Határozat tartalma 
197/2016. (V. 17.) Kt. számú határozat Felkérés jegyzőkönyv hitelesítésére 
198/2016. (V. 17.) Kt. számú határozat Napirend meghatározása 
199/2016. (V. 17.) Kt. számú határozat Pályázat benyújtása szemléletformálási programok 

megvalósítására 
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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. május 17-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
197/2016. (V. 17.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Kovács Dénes és Paál Huba képviselőket 
a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
198/2016. (V. 17.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg: 

Napirend 1. pontja:  
Energiatudatos szemléletformálással kapcsolatos pályázat benyújtása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 1. pontja:  

Energiatudatos szemléletformálással kapcsolatos pályázat benyújtása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
199/2016. (V. 17.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEHOP-5.4.1. jelű 
„Szemléletformálási programok” megvalósítására kiírt pályázaton való részvételt támogatja az ajánlat 
előterjesztés szerinti programcsomagjának igénybevételével. A projekt előkészítési munkálatokkal a 
Rubi Consulting Vállalkozási Tanácsadó Iroda Kft-t (1082 Budapest, Nap u. 6.) bízza meg az ajánlat 
szerinti 985.000,- Ft + Áfa összegért. A Képviselő-testület a munka pénzügyi fedezetét az elnyert 
támogatási összeg terhére biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés szerinti vállalkozási szerződés 
aláírására. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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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 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

2016. május 25-én megtartott nyílt ülésén hozott 
határozatainak tartalma 

Határozat száma Határozat tartalma 
200/2016. (V. 25.) Kt. számú határozat Felkérés jegyzőkönyv hitelesítésére 
201/2016. (V. 25.) Kt. számú határozat Napirend meghatározása 
202/2016. (V. 25.) Kt. számú határozat Közbeszerzési eljárás eredményesnek nyilvánítása, eljárás 

nyertesének kihirdetése 
203/2016. (V. 25.) Kt. számú határozat A Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról szóló 

beszámoló elfogadása 
204/2016. (V. 25.) Kt. számú határozat A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi 

ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadása 
205/2016. (V. 25.) Kt. számú határozat A védőnői szolgálat 2015. évi munkájáról szóló beszámoló 

elfogadása 
206/2016. (V. 25.) Kt. számú határozat Civil szervezet önkormányzati támogatás felhasználásáról 

szóló elszámolásának elfogadása 
207/2016. (V. 25.) Kt. számú határozat Civil szervezet önkormányzati támogatás felhasználásáról 

szóló elszámolásának elfogadása 
208/2016. (V. 25.) Kt. számú határozat A 2015. évi orgonahangversenyek megrendezéséről 

benyújtott elszámolás elfogadása 
209/2016. (V. 25.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
210/2016. (V. 25.) Kt. számú határozat Az általános iskola és a középiskola szennyvízelvezetésének 

normalizálása 
211/2016. (V. 25.) Kt. számú határozat Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatására 
212/2016. (V. 25.) Kt. számú határozat Könyvtáros jubileumi jutalmának kifizetése 
213/2016. (V. 25.) Kt. számú határozat A Településfejlesztési és Értéktár Bizottság ügyrendjének 

módosítása 
214/2016. (V. 25.) Kt. számú határozat Felsőcikola ivóvízhálózatának tervezése 
215/2016. (V. 25.) Kt. számú határozat Kőzúzalékos belterületi utak javítása 
216/2016. (V. 25.) Kt. számú határozat Kőzúzalékos belterületi utak javításának műszaki ellenőrzése 
217/2016. (V. 25.) Kt. számú határozat Együttműködési megállapodás kötése gördülő fejlesztési terv 

készítésére és vagyonnyilvántartás vezetésére 
218/2016. (V. 25.) Kt. számú határozat Hozzájárulás emléktábla elhelyezéséhez 
219/2016. (V. 25.) Kt. számú határozat Fogászati ügyeleti díj emelése 
220/2016. (V. 25.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
221/2016. (V. 25.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
222/2016. (V. 25.) Kt. számú határozat Két ülés közti időszak eseményeiről szóló polgármesteri és 

alpolgármesteri tájékoztató tudomásulvétele 
 

http://www.pusztaszabolcs.hu
mailto:polghivatal@pusztaszabolcs.hu
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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. május 25-én megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

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

200/2016. (V. 25.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Tüke László és Csiki Szilárd 
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

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

201/2016. (V. 25.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza 
meg: 

Napirend 1. pontja 
Javaslat a „Pusztaszabolcs Város közigazgatási területén helyi menetrend szerinti autóbuszos 
személyszállítási szolgáltatás nyújtása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására a Bírálóbizottság döntése alapján (helyszíni) 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
Napirend 2. pontja 

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról 
Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 

Napirend 3. pontja 
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 4. pontja 

Beszámoló a védőnői szolgálat 2015. évi munkájáról 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 5. pontja 
Pusztaszabolcsi Sport Club „2015/2016. évi TAO pályázat megvalósítása” céljából kapott 
önkormányzati támogatás elszámolása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 6. pontja 

A Nyelvi Kultúra Fejlesztéséért Alapítvány „Helikon napokon történő részvétel” céljára kapott 
önkormányzati támogatás elszámolása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 7. pontja 

A Pusztaszabolcsi Római Katolikus Plébánia elszámolása a 2015. évben megrendezett 
orgonahangversenyekről 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 8. pontja 

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

Napirend 9. pontja 
Szennyvíz rákötés az Általános Iskolában és a Szabolcs Vezér Középiskolában 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 10. pontja 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre pályázati lehetőség 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

http://www.pusztaszabolcs.hu
mailto:polghivatal@pusztaszabolcs.hu
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Napirend 11. pontja 

Javaslat könyvtáros jubileumi jutalmának megállapítására 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 12. pontja 
A Településfejlesztési és Értéktár Bizottság ügyrendjének módosítása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 13. pontja 

Felsőcikola ivóvízellátásának tervezése 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 14. pontja 
Kőzúzalék burkolatú belterületi utak előrehozott javítási munkái 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 15. pontja 

Kőzúzalék burkolatú belterületi utak javítási munkáinak műszaki ellenőrzése 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 16. pontja 
Együttműködési megállapodás a DRV Zrt-vel (Javaslat a város víziközműveinek gördülő 
fejlesztési tervével és vagyonértékelésével kapcsolatosan) 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 17. pontja 

Emléktábla állítási kérelem az 1956. évi forradalom és szabadságharc 60. évfordulója emlékére 
(helyszíni) 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 18. pontja 

A fogászati ügyeleti díj emelése 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 19. pontja 
A Településfejlesztési és Értéktár Bizottság 61/2016. (V. 17.) TB határozatának megtárgyalása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirendek után: 

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

Napirend 1. pontja 
Javaslat a „Pusztaszabolcs Város közigazgatási területén helyi menetrend szerinti 
autóbuszos személyszállítási szolgáltatás nyújtása” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítására a Bírálóbizottság döntése alapján (helyszíni) 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
 
A Képviselő-testület név szerinti szavazással (jegyzőkönyv mellékelve) 7 igen, 0 nem szavazattal és 
0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
202/2016. (V. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Pusztaszabolcs Város 
közigazgatási területén helyi menetrend szerinti autóbuszos személyszállítási szolgáltatás nyújtása” 
tárgyban kiírt közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 
A Képviselő-testület az Inter Travel Kft. (8142 Úrhida, Gránit u. 13. 1. ép.) ajánlatát érvényesnek tekinti. 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az eljárás nyertesének az érvényes és az ajánlattételi felhívásban 
meghatározott bírálati szempont alapján a legkedvezőbb ajánlatot adó Inter Travel Kft-t (8142 Úrhida, 
Gránit u. 13. 1. ép.) hirdeti ki. 
A Képviselő-testület az előterjesztés szerinti írásbeli összegezést elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 2. pontja 

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról 
Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 

 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
203/2016. (V. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés f) pontja alapján a Pusztaszabolcsi Polgármesteri 
Hivatal 2015. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak az általuk végzett 
munkáért. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy vizsgálja felül a Konica-Minolta szerződést és tegyen 
javaslatot a képviselő-testületnek a probléma megoldására. 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2017. évi költségvetési koncepcióba kerüljön betervezésre a 
köztisztviselői illetményalap emelése. 

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 3. pontja 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
204/2016. (V. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
2015. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja az alábbi módosítással: 
1. Az átfogó értékelés 9. oldalán a 7. pont (Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. 
előírásai alapján) első és második mondata a következő lesz: 
„Az önkormányzat jövőre vonatkozó célja, hogy a helyi egyházakat és helyi civil szervezeteket minél 
szélesebb körben bevonja a gyermekvédelmi feladatok ellátásába. A Szociális Intézmény együttműködési 
megállapodásokat készít arra vonatkozóan, hogy az egyes szervezetek milyen módon tudják segíteni az 
intézmény gyermekvédelmi feladatainak ellátását.” 
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a gyermekvédelem területén dolgozóknak, a segítőknek és a 
civil szervezeteknek áldozatos munkájukért. 
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az átfogó értékelést küldje meg a gyámhatóságnak. 

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 4. pontja 

Beszámoló a védőnői szolgálat 2015. évi munkájáról 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
205/2016. (V. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a védőnői szolgálat 2015. évi munkájáról szóló 
beszámolót elfogadja. 
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a védőnőknek áldozatos munkájukért. 

Felelős: Beslényi Ildikó védőnő 
Határidő: azonnal 
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Napirend 5. pontja 

Pusztaszabolcsi Sport Club „2015/2016. évi TAO pályázat megvalósítása” céljából kapott 
önkormányzati támogatás elszámolása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
206/2016. (V. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Pusztaszabolcsi Sport Club (2490 
Pusztaszabolcs, Dózsa Gy. út 15.) „2015/2016. évi TAO pályázat megvalósítása” céljából kapott 
önkormányzati támogatásról benyújtott elszámolását. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 6. pontja 

A Nyelvi Kultúra Fejlesztéséért Alapítvány „Helikon napokon történő részvétel” céljára 
kapott önkormányzati támogatás elszámolása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
207/2016. (V. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Nyelvi Kultúra Fejlesztéséért 
Alapítvány (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 16-20.) „Helikon napokon történő részvétel” céljából 
kapott önkormányzati támogatásról benyújtott elszámolását. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 7. pontja 

A Pusztaszabolcsi Római Katolikus Plébánia elszámolása a 2015. évben megrendezett 
orgonahangversenyekről 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
208/2016. (V. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Pusztaszabolcsi Római Katolikus 
Plébánia (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 46.) 2015. évi orgonahangversenyek megrendezéséről 
benyújtott elszámolását. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 8. pontja 

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

 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
209/2016. (V. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló rendelet-tervezet szövegét 
elfogadja az alábbi módosítással: 
1. A rendelet-tervezet 4. § (2) bekezdése az alábbi lesz: 
„(2) Hatályát veszti: 
1. A helyi adókról szóló 28/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet, valamint 
2. A helyi adókról szóló 28/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2016. (I. 29.) 
önkormányzati rendelet.” 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 9. pontja 

Szennyvíz rákötés az Általános Iskolában és a Szabolcs Vezér Középiskolában 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

210/2016. (V. 25.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztaszabolcsi József Attila 
Általános Iskola (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14.) és a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum 
Szabolcs Vezér Gimnáziuma és Szakközépiskolája (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 16-20.) 
szennyvízelvezetésének normalizálása érdekében a Noble Kft-től (2490 Pusztaszabolcs, Arany J. u. 41.) a 
munkát – árajánlata szerint – bruttó 3.493.389,- Ft összegben megrendeli. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola csapadékvíz 
elvezetését az idei évben nem valósítja meg. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 10. pontja 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre pályázati lehetőség 

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

211/2016. (V. 25.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázati felhívás ac) pontjában 
(az egészségügyi alapellátást szolgáló épület felújítás) meghatározottak szerint az Egészségügyi 
Centrum II. ütemtervének megvalósítása érdekében. 
Támogatás a bruttó kiadások 95 %-nak mértékéig igényelhető. A projekt teljes tervezett bruttó költsége: 
30.000.000,- Ft, melyből a projekt megvalósításához igényelt támogatás: 28.500.000,- Ft. A projekt 
megvalósításhoz szükséges önrész összege: 1.500.000,- Ft, amelyet az önkormányzat a pályázati 
támogatás elnyerése esetén a projekt megvalósítása érdekében biztosít az önkormányzat 
költségvetésének működési tartaléka terhére. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 11. pontja 

Javaslat könyvtáros jubileumi jutalmának megállapítására 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
212/2016. (V. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 78. § (1)-(2) bekezdése értelmében elrendeli Paragh Margit könyvtáros részére a 30 éves 
jubileumi jutalom kifizetését bruttó 606.000,- Ft összegben. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a 2016. évi költségvetés módosítását terjessze be úgy, hogy 
az „önkormányzati ingatlan elektromos hálózat felújítása” előirányzatát 769.620,- forinttal csökkentse, 
valamint emelje meg a Könyvtár és Művelődési Ház személyi juttatás kiadásait 606.000,- forinttal és a 
szociális hozzájárulás előirányzatát 163.620,- forinttal. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 12. pontja 

A Településfejlesztési és Értéktár Bizottság ügyrendjének módosítása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
213/2016. (V. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Településfejlesztési és Értéktár 
Bizottság ügyrendjét, az Értéktári Ügyrendet és a működési szabályzatot (eljárási rend) elfogadja. 
 
Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 13. pontja 

Felsőcikola ivóvízellátásának tervezése 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
214/2016. (V. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Zilaj Bt. (2481 Velence, 
Vásártér u. 46.) tervezési ajánlatát fogadja el és megbízza Zilajné Simkó Edit vízellátási és csatornázási 
mérnök-tervezőt, hogy Pusztaszabolcs Felsőcikola ivóvízellátásának I. ütem szerinti ivóvíz hálózatának 
vízjogi engedélyezési tervdokumentációját készítse el 900.000,- Ft + Áfa azaz 1.143.000,- Ft összegben 
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, vizsgálja meg annak a lehetőségét, ha a meglevő kút és 
hidroglóbusz, vagy önálló terület megvásárlásával az adott helyen alakítanák ki a vízvételi lehetőséget. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 14. pontja 

Kőzúzalék burkolatú belterületi utak előrehozott javítási munkái 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

215/2016. (V. 25.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az árajánlat ismeretében úgy dönt, hogy az 
eredetileg 2017. évre tervezett kőzúzalékos burkolatú belterületi utak javítását az idei évben végezteti el. 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a kőzúzalékos burkolatú belterületi utak javítási munkáival a ZIB 
Komplex Kft-t (7811 Csarnóta, Fő u. 49-2.) bízza meg - árajánlata szerint - 6.012.300,- Ft + ÁFA, azaz 
7.635.621,- Ft összegben, amelynek fedezetét az önkormányzat 2016. évi költségvetése biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kivitelezési szerződést a ZIB Komplex KFt-
vel kösse meg. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 15. pontja 
Kőzúzalék burkolatú belterületi utak javítási munkáinak műszaki ellenőrzése 

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

216/2016. (V. 25.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a beérkezett árajánlatok ismeretében úgy dönt, 
hogy az ÉP-KERT Kft-vel (2314 Halásztelek, Katona J. u. 45., képviseli: Mosbontner Gábor ügyvezető 
igazgató) szerződést köt a kőzúzalék burkolatú belterületi utak javítási munkáinak műszaki ellenőri 
tevékenységére vonatkozóan kb. 8000 fm útszakasz esetében – az árajánlat szerint – 450.000,- Ft + Áfa 
azaz 571.500,- Ft összegben. A költségek fedezetét az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az 
általános iskola fűtésfelújítására tervezett összeg maradványa biztosítja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet 
módosításának beterjesztésére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a műszaki ellenőrzésre vonatkozó szerződés aláírására. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 16. pontja 
Együttműködési megállapodás a DRV Zrt-vel (Javaslat a város víziközműveinek gördülő 
fejlesztési tervével és vagyonértékelésével kapcsolatosan) 

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

217/2016. (V. 25.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. törvény 11. § rendelkezései alapján az ellátásért felelős kötelezettségébe tartozó 15 éves 
időtartamra szóló Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésével a település víziközművét üzemeltető DRV Zrt-t 
(8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) bízza meg. 
A Képviselő-testület a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 12. § és 78. § alapján a 
vagyonnyilvántartás vezetésére a település víziközművét üzemeltető DRV Zrt-t (8600 Siófok, Tanácsház 
u. 7.) bízza meg. 
A fenti szolgáltatások fedezetét az önkormányzat a mindenkori költségvetésében szereplő 
víziközműfejlesztés előirányzatokból biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 17. pontja 

Emléktábla állítási kérelem az 1956. évi forradalom és szabadságharc 60. évfordulója emlékére 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

218/2016. (V. 25.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány a Hagyományok Háza (2490 
Pusztaszabolcs, Velencei út 1.) falára emléktáblát helyezzen el. 
A Képviselő-testület felkéri az Alapítványt, hogy a jogszabályban előírt hozzájárulás céljából az elkészült 
kivitelezési terveket mutassa be. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 18. pontja 
A fogászati ügyeleti díj emelése 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

A Képviselő-testület 5 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

219/2016. (V. 25.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dunaújvárosi Fogorvosok 
Egyesülete kérését elfogadja és a 2010. október 14-én kötött és 2014. február 18-án módosított 
együttműködési megállapodás 4.1. pontjában a fogorvosi ügyeleti ellátás díját 2016. július 1-jétől 
8.000,- Ft/fogorvosi ügyeleti ellátás összegre megemeli. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításról szóló együttműködési megállapodást 
aláírja. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 19. pontja 
A Településfejlesztési és Értéktár Bizottság 61/2016. (V. 17.) TB határozatának megtárgyalása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

A Képviselő-testület 3 igen, 4 nem szavazattal és 0 tartózkodással a javaslatot elutasította: 

220/2016. (V. 25.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság 
azon javaslatát, mely szerint a helyi környezet védelméről szóló 23/2015. (VIII. 27.) önkormányzati 
rendeletben a településen égetéssel történő ártalmatlanítást szerdai, pénteki és szombati napokon 
engedélyezzék. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

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

221/2016. (V. 25.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint a helyi 
környezet védelméről szóló 23/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendeletben a településen égetéssel történő 
ártalmatlanítást szerdai és szombati napokon engedélyezzék. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Tájékoztató a két ülés közti eseményekről 

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

222/2016. (V. 25.) 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 
              


