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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

2016. március 1-jén megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott 
határozatainak tartalma 

 
 
 

Határozat száma Határozat tartalma 
105/2016. (III. 1.) Kt. számú határozat Felkérés jegyzőkönyv hitelesítésére 
106/2016. (III. 1.) Kt. számú határozat Napirend meghatározása 
107/2016. (III. 1.) Kt. számú határozat Előterjesztés határozati javaslatának módosítása 
108/2016. (III. 1.) Kt. számú határozat Együttműködési megállapodás kötése Európai Uniós 

források felhasználására irányuló projektek előkészítésére és 
megvalósítására 

109/2016. (III. 1.) Kt. számú határozat Árajánlat elfogadása tervezési munkák elkészítésére 
„Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések” 
című pályázattal kapcsolatban 

 

http://www.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. március 1-jén megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
A Képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
105/2016. (III. 1.) 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: 
 
106/2016. (III. 1.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg: 
Napirend 1. pontja:  

Együttműködési szerződés kötése projektmenedzsmenti tevékenység ellátására 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 2. pontja:  
TOP-2.1.3-15. „Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések” című pályázat 
tervezésére vonatkozó árajánlatok (helyszíni kiosztás) 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 1. pontja:  

Együttműködési szerződés kötése projektmenedzsmenti tevékenység ellátására 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
107/2016. (III. 1.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a projektmenedzsmenti 
tevékenység ellátására kötendő együttműködési megállapodásról szóló határozati javaslatból törlésre 
kerül az alábbi mondat: 
„Továbbá felhatalmazza a polgármestert a projektekkel kapcsolatban kötendő külön egyedi szerződések 
aláírására is.” 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

http://www.pusztaszabolcs.hu
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108/2016. (III. 1.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az ALBENSIS Fejér Megyei 
Területfejlesztésért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. 
II. em.) kötendő Együttműködési Megállapodást, az Európai Uniós források felhasználására irányuló 
projektek minél hatékonyabb előkészítése és megvalósítása tárgyában. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 2. pontja:  

TOP-2.1.3-15. „Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések” című pályázat 
tervezésére vonatkozó árajánlatok (helyszíni kiosztás) 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
109/2016. (III. 1.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KRESZ-TERV 2000 Kft. 
(8000 Székesfehérvár, Tompa M. u. 25.) árajánlatát fogadja el a TOP-2.1.3-15 „Települési 
környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések” című pályázattal kapcsolatosan Pusztaszabolcs Város 
Önkormányzat 2016. évi költségvetésének általános tartaléka terhére a következő tervezési munkák 
elvégzésére: Velencei út mentén a Sport utcától a Svábvölgyi-árokig (cc. 130 m), Kastély utca mentén 
(cc. 150 m), Dózsa Gy. út - Bem u. (cc. 400 m), Arany J. u. Mikszáth K. u. - Szent István u. között (cc. 
350 m), Szent István utca a Bajcsy-Zs. E. u. - Adonyi út között (cc. 150 m), Erkel F. utca, Gárdonyi G. u. 
vízelvezetése (felülvizsgálat), Svábvölgyi-árok rendezése (cc. 350 m). A fenti munkák összege bruttó 
2.621.280,- Ft. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési munkák megrendelésére és a 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. március 30-án megtartott nyílt ülésén hozott 
határozatainak tartalma 

 
Határozat száma Határozat tartalma 
110/2016. (III. 30.) Kt. számú határozat Felkérés jegyzőkönyv hitelesítésére 
111/2016. (III. 30.) Kt. számú határozat Napirend-tervezet módosítása 
112/2016. (III. 30.) Kt. számú határozat Napirend meghatározása 
113/2016. (III. 30.) Kt. számú határozat Egyetértés a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 

kapitányságvezetőjének kinevezésével 
114/2016. (III. 30.) Kt. számú határozat A helyi közrend és közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló 

elfogadása 
115/2016. (III. 30.) Kt. számú határozat Közterületek elnevezése 
116/2016. (III. 30.) Kt. számú határozat A műfüves futsal pálya használati szabályzatának módosítása 
117/2016. (III. 30.) Kt. számú határozat A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei 

étkeztetésének biztosítása 
118/2016. (III. 30.) Kt. számú határozat A Boldogasszony Közösségi Ház működtetéséhez nyújtott 

önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadása 
119/2016. (III. 30.) Kt. számú határozat Városi Gyermeknap megszervezése 
120/2016. (III. 30.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
121/2016. (III. 30.) Kt. számú határozat 2016. évi közművelődési rendezvénytervben költség 

átcsoportosítása 
122/2016. (III. 30.) Kt. számú határozat A 2016. évi közművelődési rendezvényterv elfogadása 
123/2016. (III. 30.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
124/2016. (III. 30.) Kt. számú határozat A bölcsődei gondozási intézményi térítési díj emelése 
125/2016. (III. 30.) Kt. számú határozat Képviselő-testületi határozati visszavonása 
126/2016. (III. 30.) Kt. számú határozat Szociális szolgáltatások intézményi térítési díjának 

felülvizsgálata 
127/2016. (III. 30.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
128/2016. (III. 30.) Kt. számú határozat Szociális intézmény átdolgozott Szakmai programjának 

elfogadása 
129/2016. (III. 30.) Kt. számú határozat Civil szervezet önkormányzati támogatása 
130/2016. (III. 30.) Kt. számú határozat Gratuláció kulturális rendezvényen elért eredményért 
131/2016. (III. 30.) Kt. számú határozat Közművagyon-értékelési szakvélemény elfogadása 
132/2016. (III. 30.) Kt. számú határozat Hozzájárulás optikai hálózat kiépítéséhez 
133/2016. (III. 30.) Kt. számú határozat Üzemeltetési szerződés kötése a 2016. évi közcélú 

vízgazdálkodási feladatok ellátására 
134/2016. (III. 30.) Kt. számú határozat „Zöld város kialakítása” pályázat megvalósítási tervének 

elfogadása 
135/2016. (III. 30.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
136/2016. (III. 30.) Kt. számú határozat Kastély épületének bérbeadása 
137/2016. (III. 30.) Kt. számú határozat Lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás támogatási igénylés 

benyújtása 
138/2016. (III. 30.) Kt. számú határozat Két ülés közti időszak eseményeiről szóló polgármesteri 

tájékoztató tudomásulvétele 
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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. március 30-án megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
110/2016. (III. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Paál Huba és Tüke László 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: 
 
111/2016. (III. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mai ülésén a két ülés közti 
eseményekről szóló tájékoztatót, valamint a kérdéseket és interpellációkat az ülés végén tárgyalja. 

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

112/2016. (III. 30.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg: 

Napirend 1. pontja 
A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezése 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 2. pontja 

Beszámoló a helyi közrend és közbiztonság helyzetéről 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 3. pontja 
A közterületek elnevezése 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 4. pontja 

Műfüves futsal pálya használati szabályzat módosítása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 5. pontja 
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

http://www.pusztaszabolcs.hu
mailto:polghivatal@pusztaszabolcs.hu
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Napirend 6. pontja 

A Pusztaszabolcsi Római Katolikus Plébánia elszámolása a Boldogasszony Közösségi Ház 
2015. évi működéséhez nyújtott önkormányzati támogatással 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 7. pontja 

A 2016. évi közművelődési rendezvényterv elfogadása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 8. pontja 
Javaslat intézményi térítési díj felülvizsgálatára 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
Napirend 9. pontja 

Javaslat a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény átdolgozott Szakmai programjának 
elfogadására 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
Napirend 10. pontja 

A Nyelvi Kultúra Fejlesztéséért Alapítvány pályázata „Helikon napokon történő részvétel” 
céljából 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 11. pontja 

Javaslat a város közművagyon-értékelési szakvélemény elfogadására 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 12. pontja 
Optikai hálózat kiépítése 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 13. pontja 

Közcélú vízgazdálkodási feladatok ellátása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 14. pontja 
A TOP-2.1.2-15 „Zöld város kialakítása” pályázattal kapcsolatos megvalósítási terv 
elfogadása (szóbeli) 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 15. pontja 

Kastély bérleti kérelem 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 16. pontja 
Lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás támogatás igénylés 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirendek után: 
- Tájékoztató a két ülés közti eseményekről 
- Kérdések, interpellációk 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 1. pontja 
A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezése 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
113/2016. (III. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Dr. Varga Péter rendőr 
dandártábornok rendőrségi főtanácsos, Fejér Megyei Rendőrkapitány tájékoztatását, amely szerint a 
Dunaújvárosi Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének Suszter Tamás rendőr őrnagyot nevezi ki. 
Az intézkedést Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rendőrségről szóló 1994. évi 
XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdése alapján úgy véleményezi, hogy Suszter Tamás rendőr őrnagy 
Dunaújvárosi Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjévé történő kinevezésével egyetért. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 2. pontja 

Beszámoló a helyi közrend és közbiztonság helyzetéről 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
114/2016. (III. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság, illetve az 
Adonyi Rendőrőrs (2457 Adony, Kossuth L. u. 27.) – az elmúlt év (2015.) vonatkozásában – 
Pusztaszabolcs bűnügyi, szabálysértési és közlekedési helyzetéről készült beszámolóját elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri a rendőrséget, hogy fordítson nagyobb figyelmet a szabályos kerékpáros 
forgalomra és a sorompón keresztül történő közlekedésre. 
A Képviselő-testület megköszöni az Adonyi Rendőrőrsön dolgozók 2015-ben végzett munkáját. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 3. pontja 

A közterületek elnevezése 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
115/2016. (III. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi pusztaszabolcsi 
közterületek elnevezését a következők szerint határozza meg: 
1. A 702/31. hrsz-ú (Hagyományok Háza, Velencei út 1. szám melletti út) elnevezését a „Zöld város 

kialakítása” pályázattal kapcsolatos döntésig elnapolja. 
2. A 1163. hrsz-ú terület (játszótér) elnevezése: Templom tér. 
3. A külterületi 0116. hrsz-ú út elnevezése: Határ út. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 430/2015. (X. 28.) Kt. számú határozatban 
foglaltak végrehajtását napolja el. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 4. pontja 
Műfüves futsal pálya használati szabályzat módosítása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
116/2016. (III. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló, szabadtéri 
műfüves futsal pálya használatára vonatkozó szabályzatot az előterjesztés szerint elfogadja az alábbi 
módosítással: 
1. A szabadtéri, műfüves futsal pálya címe: Pusztaszabolcs, Templom tér. 
A Képviselő-testület a műfüves pályát az elfogadott szabályzat szerint bocsátja a helyi lakosság 
rendelkezésére. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 5. pontja 

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
117/2016. (III. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Pusztaszabolcs Város 
Önkormányzata és a Faunus Termelő- és Szolgáltató Kft. (2490 Pusztaszabolcs, Szent István u. 11.) 
között a szünidei étkeztetés biztosítására vonatkozó vállalkozó szerződést az előterjesztés szerint. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szünidei étkeztetésekkel kapcsolatos jogszabályok 
változásairól tájékoztassa az intézményvezetőket és kérje fel őket, hogy erről a szükséges tájékoztatást 
adják meg a szülők felé. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 6. pontja 

A Pusztaszabolcsi Római Katolikus Plébánia elszámolása a Boldogasszony Közösségi Ház 
2015. évi működéséhez nyújtott önkormányzati támogatással 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
118/2016. (III. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Római Katolikus 
Egyházközséggel (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 46.) a Boldogasszony Közösségi Ház használatát 
szabályozó szerződés 14. pontja alapján elfogadja a Pusztaszabolcsi Római Katolikus Plébánia 2015. évi 
elszámolását a Boldogasszony Közösségi Ház működtetéséhez nyújtott 500.000,- Ft támogatásról. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 7. pontja 
A 2016. évi közművelődési rendezvényterv elfogadása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
119/2016. (III. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. évi közművelődési 
rendezvénytervben feltüntetett 2016. május 28-ra tervezett Városi Gyermeknapot az önkormányzat 
szervezi és rendezi meg. 
 
Felelős: Kiss Kornélia közművelődés-szervező 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület 2 igen, 1 nem szavazattal és 4 tartózkodással a javaslatot elutasította: 
 
120/2016. (III. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a Humán Bizottság azon javaslatát, 
mely szerint a 2016. évi közművelődési rendezvénytervben a 2016. december 5-re tervezett Városi 
Mikulás rendezvényt csak az önkormányzat szervezze és rendezze meg. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
121/2016. (III. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. évi közművelődési 
rendezvénytervben a Luca napi kocsonyapartira tervezett 50.000,- Ft költség átcsoportosításra kerül a 
Városi Gyermeknap megrendezésére. 
 
Felelős: Kiss Kornélia közművelődés-szervező 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
122/2016. (III. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közművelődés-szervező 2016. évi 
közművelődési rendezvénytervét elfogadja az alábbi módosításokkal: 
1. A 2016. évi közművelődési rendezvénytervben a 2016. május 28-ra tervezett Városi Gyermeknapot 

az önkormányzat szervezi és rendezi meg. 
2. A 2016. évi közművelődési rendezvénytervben a Luca napi kocsonyapartira tervezett 50.000,- Ft 

költség átcsoportosításra kerül a Városi Gyermeknap megrendezésére. 

Felelős: Kiss Kornélia közművelődés-szervező 
Határidő: azonnal 
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Napirend 8. pontja 
Javaslat intézményi térítési díj felülvizsgálatára 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
 
A Képviselő-testület 3 igen, 1 nem szavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elutasította: 
 
123/2016. (III. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint a 
Képviselő-testület a szociális szolgáltatások intézményi díjának felülvizsgálata után az intézményi térítési 
díjakat nem emeli meg. 

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
124/2016. (III. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a személyes gondoskodás körébe tartozó 
gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott bölcsődei ellátás intézményi térítési díját felülvizsgálta. A 
bölcsődei gondozási intézményi térítési díjat 11,67 %-kal megemeli.  

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
125/2016. (III. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy visszavonja 123/2016. (III. 30.) 
Kt. számú határozatát és a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális szolgáltatások intézmény 
térítési díjairól újra dönt. 

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
126/2016. (III. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a személyes gondoskodás körébe tartozó 
szociális szolgáltatások intézményi térítési díját felülvizsgálta és az intézményi térítési díjakat nem emeli 
meg. 

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással (1 fő képviselő nem szavazott) az 
alábbi határozatot hozta: 
 
127/2016. (III. 30.) 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: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
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Napirend 9. pontja 

Javaslat a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény átdolgozott Szakmai programjának 
elfogadására 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
128/2016. (III. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmény (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 42.) átdolgozott szakmai programját elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az elfogadott szakmai programot 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 10. pontja 

A Nyelvi Kultúra Fejlesztéséért Alapítvány pályázata „Helikon napokon történő részvétel” 
céljából 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
129/2016. (III. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyelvi Kultúra Fejlesztéséért Alapítvány 
(2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 16-20.) részére a „Helikon napokon történő részvétel” céljából az 
önkormányzat „a helyi civil szervezetek és egyházak támogatási rendjéről” szóló 32/2016. (XII. 20.) 
önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése cc) pontja értelmében a költségvetési rendeletben szereplő 
civil szervezetek támogatása előirányzat terhére 34.000,- Ft támogatást biztosít. 
A Képviselő-testület elkéri 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 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
130/2016. (III. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete gratulációját fejezi ki a Dunaújvárosi SzC 
Szabolcs Vezér Gimnáziuma és Szakközépiskolája Színparódiák csoportja tagjai számára, akik a 
Székesfehérvári Vörösmarty Színházban megrendezett Ádámok és Évák produkcióban Vörösmarty: 
Csongor és Tünde előadásukra a Legjobb Előadás fődíjat kapták meg. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 11. pontja 
Javaslat a város közművagyon-értékelési szakvélemény elfogadására 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
131/2016. (III. 30.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában levő víziközművekre vonatkozó, 
a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által elkészített vagyonértékelést, továbbá az abban szereplő 
vagyonleltárt elfogadja. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vagyonértékelésben 
szereplő adatokat a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által 
közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2013. (V. 29.) NFM rendelet 2. § (2) bekezdése értelmében 
saját nyilvántartásain 2016. január 1-i fordulónappal átvezeti. A vagyonértékelés szerinti vagyonérték 
1.476.929.389,- Ft. Az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyon értéke a 2015. június 30-i 
fordulónappal elkészített vagyonértékeléssel került megállapításra a vagyonértékelésben rögzítettek 
szerint, amely vagyonelemeinek új bekerülési értékeként történő megjelenítése az Önkormányzat 
számviteli nyilvántartásaiban 2016. január 1-jével valósul meg oly módon, hogy a 2015. június 30-i 
fordulónappal megállapított vagyonérték a 2015. július 1.-december 31. között aktivált beruházásokkal, 
illetve egyéb változásokkal módosításra kerülnek. A 2016. január 1-jei bruttó bekerülési érték az 
avulással korrigált újraelőállítási érték alapján került megállapításra. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előzetes szándéknyilatkozatot aláírja. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 12. pontja 

Optikai hálózat kiépítése 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
132/2016. (III. 30.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Datatrans Internet Kft. (8000 
Székesfehérvár, Budai u. 9-11.) kérelme alapján elvi hozzájárulását adja egy optikai hálózat kiépítéséhez. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a további szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 13. pontja 

Közcélú vízgazdálkodási feladatok ellátása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

133/2016. (III. 30.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti szerződés-tervezetben 
foglaltakat megismerte, annak feltételeivel egyetért és úgy dönt, hogy a 2016. évi közcélú 
vízgazdálkodási feladatok ellátására a Dunaújvárosi Vízgazdálkodási Építőipari és Környezetvédelmi 
Társulattal (2400 Dunaújváros, Papírgyári út 30.) üzemeltetési szerződést köt. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és felkéri annak Üzemeltetőhöz 
történő eljuttatására. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 14. pontja 
A TOP-2.1.2-15 „Zöld város kialakítása” pályázattal kapcsolatos megvalósítási terv 
elfogadása (szóbeli) 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
134/2016. (III. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15 „Zöld város kialakítása” 
pályázattal kapcsolatos megvalósítási tervvel kapcsolatban az alábbiakat határozza meg: 
1. Prioritásként a Hagyományok Háza mögötti területtel foglalkoznak azzal a kiegészítéssel, hogy a 
Szabolcs liget területén az életveszélyes fák kivágása és a fák koronájának alakítása történjen meg. 
2. Nem kerül beépítésre a tervnek megfelelően a Hagyományok Házának hozzáépítése, hanem helyette 
csak a terasz kerül beépítésre és az épületen belül történő vizes blokk és fűtésrendszer felújítása legyen 
betervezve ebbe a pályázatba. 
3. Kerüljön betervezésre a 701/4. és 701/5. hrsz-ú területek megvásárlása, hogy oda helyezhessék a 
felnőtt játszótér funkciót, illetve az árokkal párhuzamos sétányt tudják folytatni a telekhatárig, a tervben 
szereplő felnőtt játszótér helyett zöld felület kerüljön kialakításra. 
4. A régi mozi területére nem a „Zöld város kialakítása” című pályázatból pályázik a képviselő-testület, 
hanem a termelői piac 15 millió forintos keretéből, amelyből kialakításra kerülne 3 vagy 4 darab, 25 m2 
nagyságú nyitott pajta, amelyet termelői piacként lehetne használni és mögötte kialakításra kerülnének 
mellékhelyiségek, ami kiszolgálná a termelői piacot. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 15. pontja 

Kastély bérleti kérelem 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 3 igen, 2 nem szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elutasította: 
 
135/2016. (III. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint a 
Képviselő-testület a Blue Zina Kft. számára 100.000,- Ft + Áfa bérleti díjért és a rendezvény idején 
fogyasztott közüzemi díjért adja bérbe a kastély épületét és a hozzá tartozó parkot. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
136/2016. (III. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Blue Zina Kft. (8000 
Székesfehérvár, József A. u. 4. 1/4.) számára 50.000,- Ft + Áfa bérleti díjért és a rendezvény idején 
fogyasztott közüzemi díjért bérbe adja a kastély épületét és a hozzá tartozó parkot a 2016. május 14-15-én 
tartandó 9. Dog Olimpia – Bónusz Kupa kutyás rendezvényhez kettő nap időtartamra. 
A Képviselő-testület jóváhagyja a szerződés-tervezetet az előterjesztés szerint. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 16. pontja 
Lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás támogatás igénylés 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
137/2016. (III. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „2016. évi lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére” pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására és a 
pályázattal kapcsolatban a feladatok végrehajtására. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Tájékoztató a két ülés közti eseményekről 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással (1 fő képviselő nem szavazott) az 
alábbi határozatot hozta: 
 
138/2016. (III. 30.) 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 
              


