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KIVONAT 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

2016. november 30-án megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
428/2016. (XI. 30.) Kt. számú határozat 
A jegyzőkönyv-hitelesítők felkéréséről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Majda Benedek és 
Simonné Zsuffa Erzsébet 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: 

429/2016. (XI. 30.) Kt. számú határozat 
A mai nyílt ülés napirendjének meghatározásáról 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg: 
Napirendek előtt: 
- Tájékoztató a két ülés közti eseményekről 
- Kérdések, interpellációk 
Napirend 1. pontja 

Javaslat a MikroVoks Közgyűlési Rendszer felújítására 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 2. pontja 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének „a temetőkről és a temetkezés 
rendjéről” szóló 10/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete és a STYX Kegyeleti Kft-vel kötött 
Kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítása 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
Napirend 3. pontja 

Fogorvosi körzet elszámolása a fogorvosi rendelő előtti járda felújításához biztosított egyszeri 
önkormányzati támogatásról 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 4. pontja 

Tájékoztató a háziorvosi asszisztensek által havonta végzett vérvételi minták számáról 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 5. pontja 
III. számú körzet háziorvosával kötendő Szolgáltatási Szerződés megkötése 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 6. pontja 

Civil szervezetek székhely változtatásához hozzájárulás 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 7. pontja 
Általános Iskola működtetési feladatainak átadásáról szóló megállapodás és ehhez kapcsolódó 
vagyonkezelési szerződés 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 

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


 2 

Napirend 8. pontja 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 9. pontja 

Az önkormányzat háromnegyed éves pénzügyi beszámolója 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 10. pontja 
Az önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciója 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 11. pontja 

Az önkormányzati intézmények dolgozóinak év végi külön juttatása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 12. pontja 
Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról szóló 
19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
Napirend 13. pontja 

Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szabályairól szóló, továbbá a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 
önkormányzati rendeletek megalkotására 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
Napirend 14. pontja 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat szántó művelési ágú, valamint belterületi telkeinek 2017. 
évi hasznosítása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 15. pontja 

Önkormányzati lakás nyílászáró csere 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 16. pontja 
A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-vel kötendő adósságkezelési, adatszolgáltatási és 
együttműködési megállapodás 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 17. pontja 

Iskolai felvételi körzethatárok véleményezése 
Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 

Napirend 18. pontja 
Művelődési Ház bérbeadása zumba órák tartása céljából 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 19. pontja 

A Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői állás betöltésére kiírt pályázati 
felhívás pontosítása 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 

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: 
 
430/2016. (XI. 30.) Kt. számú határozat  
A két ülés közti eseményekről szóló tájékoztatóról 
 
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 
              



 3 

Kérdések, interpellációk 

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

431/2016. (XI. 30.) Kt. számú határozat  
Tűzvédelemben kifejtett tevékenység elismeréséről 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete gratulációját fejezi ki Kaszás Jánosnak, a 
Pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökének, aki a Magyar Tűzoltó Szövetség oklevelét és 
emlékplakettjét vette át a tűzvédelem érdekében kifejtett átlagon felüli tevékenységének elismeréseképpen. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tolmácsolja gratulációját. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 1. pontja 
Javaslat a MikroVoks Közgyűlési Rendszer felújítására 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

A Képviselő-testület 0 igen, 7 nem szavazattal és 0 tartózkodással a javaslatot elutasította: 

432/2016. (XI. 30.) Kt. számú határozat  
Javaslat elutasításáról 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint a MikroVoks 
Közgyűlési Rendszer felújítását megrendeli a Globomax Zrt-től (1155 Budapest, Wysocki utca 1.) - az ajánlata 
szerinti tartalommal - 1.001.776,- Ft összegben, 2017. évi megvalósítással. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 2. pontja 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének „a temetőkről és a temetkezés 
rendjéről” szóló 10/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete és a STYX Kegyeleti Kft-vel 
kötött Kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítása 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 

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

433/2016. (XI. 30.) Kt. számú határozat  
Rendelet-tervezet szövegének elfogadásáról 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 
10/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja. 

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

434/2016. (XI. 30.) Kt. számú határozat 
Kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosításának elfogadásáról 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és a 
STYX Kegyelet Kft. között létrejött kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítását az előterjesztés 2. 
melléklete szerinti tartalommal az alábbi módosítással: 
1. A szerződés-tervezet 6. pontjában a Szerződés 6. a) pontja a következő lesz: 
„a) köteles a temetőben a saját és a Megbízó feladatkörében elvégzendő munkákról előzetes ütemtervet 
készíteni, mely tervet a képviselő-testület tárgyalja, aki kezdeményezheti az ütemterv kiegészítését, továbbá a 
munkák átütemezését; a 2017. évre vonatkozó ütemtervet 2017. január 20-ig készíti el, a 2018. évre és az utána 
következő évekre vonatkozó ütemterveket az éves beszámolóval együtt minden év szeptember 10-ig kell 
benyújtani a képviselő-testületnek;” 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés-módosítás aláírására. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal, képviselő-testületi ülést követő 5. munkanapig – szerződés aláírására 
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Napirend 3. pontja 
Fogorvosi körzet elszámolása a fogorvosi rendelő előtti járda felújításához biztosított 
egyszeri önkormányzati támogatásról 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
435/2016. (XI. 30.) Kt. számú határozat 
A fogorvosi körzet egyszeri önkormányzati támogatással történő elszámolásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a FOG-ÁSZ Bt. (2490 Pusztaszabolcs, 
Széchenyi u. 13-2/2.) és az önkormányzat között 2013. július 23-án létrejött többször módosított feladat-
ellátási szerződés 2. pontja alapján elfogadja a FOG-ÁSZ Bt részére biztosított egyszeri önkormányzati 
támogatás elszámolását 150.000,- Ft összeggel. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 4. pontja 
Tájékoztató a háziorvosi asszisztensek által havonta végzett vérvételi minták számáról 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással (1 fő képviselő nem szavazott) a 
javaslatot elutasította: 
 
436/2016. (XI. 30.) Kt. számú határozat  
Javaslat elutasításáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint 
Csiki Szilárd képviselő személyes érintettsége miatt nem vehet részt a személyét érintő szavazásban. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással (2 fő képviselő nem szavazott) az 
alábbi határozatot hozta: 
 
437/2016. (XI. 30.) Kt. számú határozat  
A háziorvosi asszisztensek által elvégzett vérvételek számáról szóló tájékoztató elfogadásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvosi asszisztensek által havonta végzett 
vérvételek számáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a háziorvosi asszisztenseknek az általuk végzett munkáért. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással (1 fő képviselő nem szavazott) az 
alábbi határozatot hozta: 

438/2016. (XI. 30.) Kt. számú határozat  
A vérvételek elvégzésére kötendő szerződésekről 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
2017. évre vonatkozóan kösse meg a szerződéseket a háziorvosi körzetek asszisztenseivel a vérvételek 
elvégzésére azzal, hogy a szerződés vegye figyelembe a minimálbér változását, valamint a 2016. évre 
alkalmazott számítási módot. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 5. pontja 
III. számú körzet háziorvosával kötendő Szolgáltatási Szerződés megkötése 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
439/2016. (XI. 30.) Kt. számú határozat  
A III. számú körzet háziorvosával kötendő szolgáltatási szerződésről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Primalife Medical 
Kft-vel (székhely: 2481 Velence, Szabolcsi út 83. B. ép., adószám: 23547308-1-07, képviseli: dr. Egyed 
Péter háziorvos) 2016. október 15-től határozatlan időre kötendő szolgáltatási szerződést az előterjesztés 
1. melléklete szerint. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatási szerződés aláírására. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 6. pontja 
Civil szervezetek székhely változtatásához hozzájárulás 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
440/2016. (XI. 30.) Kt. számú határozat  
A civil szervezetek székhely változtatásához történő hozzájárulásról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a pusztaszabolcsi civil 
szervezetek költségeinek csökkentése érdekében székhelyeiket a Könyvtár és Művelődési Ház (2490 
Pusztaszabolcs, Adonyi út 12.) címére jegyeztessék be. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pusztaszabolcsi civil szervezetek esetében a 
tulajdonosi hozzájárulást megadhassa a cégbírósági bejegyzések módosításához. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 7. pontja 
Általános Iskola működtetési feladatainak átadásáról szóló megállapodás és ehhez 
kapcsolódó vagyonkezelési szerződés 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
441/2016. (XI. 30.) Kt. számú határozat 
A József Attila Általános Iskola működtetési feladatainak átadásáról szóló megállapodás elfogadásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja „a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény 
állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint a 
feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről” szóló megállapodás 
tervezetet. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal – határozat elfogadására 

  2016. december 15. – megállapodás aláírására 
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A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
442/2016. (XI. 30.) Kt. számú határozat 
Vagyonkezelési szerződés elfogadásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 2. melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és a Dunaújvárosi Tankerületi Központ 
között létrejövő, a pusztaszabolcsi József Attila Általnos Iskolát érintő vagyonkezelési szerződés 
tervezetet. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. 

Felelős: Csányi Kálmán, polgármester 
Határidő: azonnal – határozat elfogadására 

   2016. december 15. – megállapodás aláírására 
              

Napirend 8. pontja 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
443/2016. (XI. 30.) Kt. számú határozat  
Rendelet-tervezet szövegének elfogadásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 
szóló 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 9. pontja 
Az önkormányzat háromnegyed éves pénzügyi beszámolója 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
444/2016. (XI. 30.) Kt. számú határozat  
Az önkormányzat háromnegyed éves pénzügyi beszámolójáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat gazdálkodásának 2016. 
háromnegyed éves pénzügyi beszámolóját elfogadja. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 10. pontja 
Az önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciója 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 3 igen, 4 nem szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elutasította: 
 
445/2016. (XI. 30.) Kt. számú határozat 
Javaslat elutasításáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint a 2017. 
évi költségvetés tervezésekor 10 millió forint működési célú tartalék kerüljön képzésre. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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A Képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elutasította: 
 
446/2016. (XI. 30.) Kt. számú határozat  
Javaslat elutasításáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint a 
képviselő-testület szervezeti és működési szabályzata úgy kerüljön módosításra, hogy a bizottsági 
elnökök és tagok tiszteletdíja bruttó 38 ezer forintra módosuljon. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
447/2016. (XI. 30.) Kt. számú határozat  
Bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2017. évi költségvetés 
tervezésekor a bizottsági tagok részére bruttó 38.000,- Ft-os tiszteletdíj kerüljön betervezésre. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló rendelet módosítását terjessze a képviselő-testület elé. 

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
448/2016. (XI. 30.) Kt. számú határozat  
Az önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciójáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város 2017. évi költségvetés tervezésének 
szempontjaival egyetért. Hozzájárul ahhoz, hogy a 2017. évi költségvetés tervezési munkái a benne foglaltak 
alapján folytatódjanak. 
A költségvetési tervező munka és a rendelet-tervezet előkészítése során az alábbi alapelvek érvényesítését 
tartja szükségesnek: 
1. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése. Adósságot 

keletkeztető ügyletből származó bevétel (hitelfelvétel), külső finanszírozású működési hiány nem 
tervezhető. 

2. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell. 
Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat 
saját bevételéből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező 
önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti. 

3. A 2017. évi személyi juttatások tervezése során a 2017. évi költségvetési törvény által meghatározott 
közalkalmazotti illetménytáblát, közalkalmazotti pótlékalapot és a köztisztviselői illetményalapot kell 
figyelembe venni.  
- A cafetéria juttatás éves alapja köztisztviselők esetében 200.000 Ft/fő, a közalkalmazottak és a Munka 

Törvénykönyve hatálya alá tartozó alkalmazottak esetében 129.130 Ft/fő.  
- A bankszámla hozzájárulás a havi illetmény bankszámlára történő utalás miatt minden alkalmazott 

esetében 1.000 Ft/hó.  
- A munkaruhával nem ellátott alkalmazottak ruházati költségtérítése bruttó 30.075 Ft/fő/év. 
- A koncepció tervezésénél a bérfeszültség enyhítése, a lehetőségekhez képest kerüljön figyelembe 

vételre.  
- A Polgármesteri Hivatal felsőfokú végzettségű köztisztviselői részére 2017. évben megállapított 

illetménykiegészítés mértéke az alapilletmény 30 %-a. 
- Az aljegyző havi illetményének javasolt 2017. január 1-től 390.000,- Ft-ban történő megállapítása. 

4.  A 2017. évi dologi kiadások tervezése során a 2016. évi eredeti előirányzat összegét kell alapul venni.  
Megszűnő előirányzat esetén a 2016. évi költségvetés eredeti előirányzatát nem lehet figyelembe venni. Új 
feladat esetén a 2016. évi költségvetésben biztosított előirányzat szintre hozásával kell tervezni.  

5. A Képviselő-testület a civil szervezetek éves működését 2017-ban 4,6 millió forinttal kívánja támogatni. 
6. A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében 5 millió Ft működési célú tartalékot 

kell képezni.  
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7. A Képviselő-testület a következő új fejlesztések tervezését tartja szükségesnek és lehetségesnek, melyeket 
a lehetőségek függvényében kell a költségvetési rendelet-tervezetbe beépíteni: 
- Az alpolgármesteri tiszteletdíj terhére 20 db sörpad kerüljön beszerzésre, 
- A kisiratosi csereüdülés költségei kerüljenek betervezésre, 
- A temető bővítésének költségei kerüljenek betervezésre; a temető bekerítés elvégzése több év alatt, az 

első szakasz 2017-ben valósuljon meg. 
- Az Ercsi Egészségügyi Központ támogatásának lehetőségét vegyék figyelembe. 
- A kommunikációs stratégia aktuális feladatainak elvégzése, marketing eszköz készítése a város 

bemutatására 
- Az önkormányzati lakások és intézmények energetikai felmérésének elkészítése, a szükséges 

felújításokat a lakások állapota szerint ütemezetten kell elvégezni, a legindokoltabb(ak)at 2017-ben  
- Országzászló talapzatának tervezése 
- ’56-os szobor megközelítéséhez sétány kialakítása 
- Út- és járdaépítés a kommunális adó bevételéből 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: 2017. évi költségvetés tervezése 
              

Napirend 11. pontja 
Az önkormányzati intézmények dolgozóinak év végi külön juttatása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással (1 fő képviselő nem szavazott) az 
alábbi határozatot hozta: 

449/2016. (XI. 30.) Kt. számú határozat  
Személyes érintettség 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Csiki Szilárd képviselő részt 
vehet a személyét érintő szavazásban. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással (1 fő képviselő nem szavazott) a 
javaslatot elutasította: 

450/2016. (XI. 30.) Kt. számú határozat 
Javaslat elutasításáról 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint az 
önkormányzati intézmények dolgozói év végi juttatása cafetéria rendszerben történjen. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 3 igen, 1 nem szavazattal és 3 tartózkodással (1 fő képviselő nem szavazott) a 
javaslatot elutasította: 

451/2016. (XI. 30.) Kt. számú határozat  
Javaslat elutasításáról 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint az 
önkormányzati intézmények vezetői döntsenek az önkormányzati dolgozók év végi külön juttatásának 
összegéről az előterjesztésben található táblázat „Nem időarányos kifizetés esetén” táblázatában olvasható 
adatok összegének mértékéig. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 12. pontja 
Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról szóló 
19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 3 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

452/2016. (XI. 30.) Kt. számú határozat  
Rendelet-tervezet szövegének módosításáról 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások 
és üzlethelyiség bérleti díját 50 %-kal megemeli 2017. január 1-jével az alábbiak szerint: 
1. Komfortos lakás bérleti díja: 268,50 Ft/m2/hó, 
2. Összkomfortos lakás bérleti díja: 306,- Ft/m2/hó, 
3. Sport utca 2/2. I. üzlet, II. üzlet és IV. üzlet, valamint a Szent István u. 28. szám alatti üzlet bérleti díja: 
727,50 Ft/m2/hó. 
4. Sport utca 2/2. III/1. üzlet és III/2. üzlet bérleti díja: 655,50 Ft/m2/hó. 
Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 2 igen, 5 nem szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elutasította: 

453/2016. (XI. 30.) Kt. számú határozat  
Javaslat elutasításáról 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint a képviselő-
testület a 2490 Pusztaszabolcs, Sport u. 2/2. szám alatti III/1. és III/2. önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek 
bérleti díjára vonatkozóan korábban kiadott kedvezményre jogosító határozatokat vonja vissza. 
Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

454/2016. (XI. 30.) Kt. számú határozat 
Rendelet tervezet szövegének elfogadásáról 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek 
bérbeadásáról szóló 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet szövegét 
elfogadja az alábbi módosításokkal: 
1. A rendelet-tervezet 1. mellékletében az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjai az alábbiak lesznek: 
„komfortos lakás  268,50 Ft/m2/hó 
 összkomfortos lakás  306,- Ft/m2/hó” 
2. A rendelet-tervezet 2. melléklete az alábbiak szerint módosul: 

 „Bérlemény címe, alapterülete                       bérleti díj Ft/m2  

 
Sport u. 2/2. sz. I. üzlet 44 m2 727,50 
Sport u. 2/2. sz. II. üzlet 57 m2 727,50 
Sport u. 2/2. sz. III/1. üzlet 30 m2 655,50 
Sport u. 2/2. sz. III/2. üzlet 39 m2 655,50 
Sport u. 2/2. sz. IV. üzlet 33 m2 727,50 
Szt. István u. 28. Üzlet 65 m2 727,50” 

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
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Napirend 14. pontja 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat szántó művelési ágú, valamint belterületi telkeinek 
2017. évi hasznosítása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 3 nem szavazattal és 0 tartózkodással (1 fő képviselő nem szavazott) a 
javaslatot elutasította: 

455/2016. (XI. 30.) Kt. számú határozat 
Javaslat elutasításáról 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint 
Majda Benedek képviselő a személyét érintő szavazásban részt vehet. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

456/2016. (XI. 30.) Kt. számú határozat 
Önkormányzati tulajdonú földterület bérbeadásáról 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban 
lévő 0191/37. hrsz-ú szántó művelési ágú terület bérlője 2017. évben Csavajda András lesz. 

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

457/2016/2016. (XI. 30.) Kt. számú határozat 
Önkormányzati tulajdonú területek bérbeadásáról 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évre az önkormányzat szántó művelési 
ágú területeinek bérleti díját 5,4 Ft/m2, a belterületi telkeinek bérleti díját 4,3 Ft/m2, a kaszálók bérleti 
díját pedig 2,2 Ft/m2 összegben állapítja meg, azzal, hogy a bérleti díjak felülvizsgálata minden évben az 
év elején történjen meg. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükség szerinti bérleti szerződések megkötésére azzal, 
hogy azon ingatlanok esetében ahol a korábbi bérlő nem jelentkezett, ott az ingatlanokat újra hirdesse 
meg és a legkedvezőbb ajánlattevővel kössön szerződést.  
A Képviselő-testület felkéri továbbá a polgármestert a jogszabályi követelményeknek megfelelő 
szükséges bejelentési kötelezettségek megtételére. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: 2017. január 5. 
              

Napirend 15. pontja 
Önkormányzati lakás nyílászáró csere 

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

458/2016. (XI. 30.) Kt. számú határozat 
Önkormányzati bérlakás nyílászáró cseréjéről 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2016-ban a 2490 
Pusztaszabolcs, Szabolcs liget 7. 2/5. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás nyílászáró cseréje 
költségének azaz 469.500,- Ft-nak az 50 %-át azaz 234.750,- Ft összeget térít meg a bérlő Varga Gergely 
részére és felhívja figyelmét a bérleti szerződésben foglaltak betartására. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérlővel kötendő szerződés aláírására. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: 2017. január 31. 
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A Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
459/2016. (XI. 30.) Kt. számú határozat  
Önkormányzati lakások, intézmények állapotának felméréséről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy mérje fel 
az önkormányzati tulajdonú lakásokban, illetve önkormányzati intézmények épületeiben szükséges 
felújításokat és energetikai felújításokat. 
A Képviselő-testület a felmérés alapján határozza meg a prioritást. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 16. pontja 
A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-vel kötendő adósságkezelési, adatszolgáltatási és 
együttműködési megállapodás 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
460/2016. (XI. 30.) Kt. számú határozat  
Adósságkezelési, adatszolgáltatási és együttműködési megállapodásról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (8600 
Siófok, Tanácsház u. 7.) és Pusztaszabolcs Város Önkormányzata között kötendő adósságkezelési, 
adatszolgáltatási és együttműködési megállapodás megtárgyalta és annak tartalmát elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adósságkezelési, adatszolgáltatási és 
együttműködési megállapodás aláírására. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 17. pontja 
Iskolai felvételi körzethatárok véleményezése 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
461/2016. (XI. 30.) Kt. számú határozat 
Iskolai felvételi körzethatárok véleményezéséről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 50. § (8) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működtetéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése alapján az 
alábbi véleményt adja az iskolai körzethatárok megállapításához: 
1. Pusztaszabolcson 23 fő hátrányos helyzetű, általános iskolába járó tanuló él. 
2. Pusztaszabolcson egy általános iskola található (Pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola 2490 

Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14.), mely iskolában 19 fő, a településen élő hátrányos helyzetű 
gyermek tanul. 

3. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a városban felvételt biztosító iskola 
körzetével, a körzet módosítását nem kéri. 

Felelős: Dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: 2016. november 30. 
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Napirend 18. pontja 
Művelődési Ház bérbeadása zumba órák tartása céljából 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
462/2016. (XI. 30.) Kt. számú határozat  
A Művelődési Ház bérbeadásáról 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Bakti Patrícia, a Formás Lovas 
Egyesület (2484 Agárd, Béla u. 11.) képviselőjének a 2016. február 20-i Művelődési Ház terembérleti 
szerződésének felmondását 2016. december 14-i hatállyal. 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy bérbe adja a Könyvtár és Művelődési 
Ház (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 12.) termét Tóth Andrea (2484 Gárdony Agárd, Török B. u. 47.) zumba 
oktatónak zumba órák tartása céljából heti egy alkalommal 2017. januárjától kezdődően határozatlan időre. A 
bérleti díjat 1.000,- Ft+Áfa/óra összegben határozza meg. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 19. pontja 
A Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői állás betöltésére kiírt pályázati 
felhívás pontosítása 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
463/2016. (XI. 30.) Kt. számú határozat 
Óvoda vezetői álláshely betöltésére kiírt pályázati felhívás pontosításáról 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és 
Bölcsőde (2490 Pusztaszabolcs, Deák F. u. 21/1.) óvodavezetői állásának betöltésére kiírandó pályázat pályázati 
felhívása az alábbiak szerint módosul: 
1. A pályázati felhívásban a pályázat címe az alábbiak szerint változik: 
„Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői (magasabb 
vezető) állás betöltésére” 
2. A pályázati felhívás „Pályázati feltételek” pontja az alábbiak szerint változik: 
„Pályázati feltételek 
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve 
bevándorolt vagy letelepedett személy; 
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (a továbbiakban: Nkt.) 66. § (1) b) és c) pontja alapján ne 
álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előélet és cselekvőképesség; 
- az Nkt. 67. § (1) a)-d) pontjában meghatározottak szerint: 
a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – az Nkt. 3. mellékletben 
felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,  
b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
c) legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói 
megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, 
d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló 
alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre 
szóló alkalmazás; 
- az Nkt. 67. § (6) bekezdése alapján többcélú intézményben intézményvezetői megbízást az kaphat, aki bármelyik, 
az intézmény által ellátott feladatra létesíthető intézmény vezetői megbízásához szükséges feltételekkel rendelkezik. 
Ha a feltételek bármelyike mesterfokozatot ír elő, az intézményvezetői megbízáshoz erre van szükség. 
- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények; valamint személyek szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 3. § (2)-(5) és (8) bekezdése, és a 35. § 
(4) bekezdése alapján meghatározott szociális szakvizsga letétele vagy a személyes gondoskodást végző személyek 
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet 5. § (3) bekezdése szerinti 
pedagógus szakvizsga letétele; 
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdésben foglaltaknak való 
megfelelés.” 
Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal – a határozat elfogadására, 2016. december 5. – a pályázati felhívás kozigallas.hu-n történő 
közzétételére és az Oktatási és Kulturális Közlöny Szerkesztőségéhez való megküldésre 
              


