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KIVONAT 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

2016. október 26-án megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
387/2016. (X. 26.) Kt. számú határozat 
A jegyzőkönyv-hitelesítők felkéréséről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Horváth Zoltán és Kovács Dénes 
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: 

388/2016. (X. 26.) Kt. számú határozat 
A mai nyílt ülés napirendjének meghatározásáról 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg: 

Napirend 1. pontja 
Művelődési Ház bérlése Szabó Gábor Latin Ritmus női formációs táncoktatás céljából 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 2. pontja 

A Mátyás király utca Iskola utca és Kossuth utca közötti szakaszán sebességkorlátozási 
intézkedések lehetősége 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 3. pontja 

Javaslat a Velencei út 105. közkifolyó kiváltására 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 4. pontja 
Beszámoló a könyvtáros 2015. II. félévi és 2016. I. félévi munkájáról 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 5. pontja 

A Polgármesteri Hivatal épületére adventi jégcsapfüggöny, valamint a Katolikus Templom 
épületére betlehemi csillag elhelyezése 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 6. pontja 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 7. pontja 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének „a hulladékgazdálkodásról” 
szóló 24/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata az érkezett 
törvényességi felhívás tükrében 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 

http://www.pusztaszabolcs.hu
mailto:polghivatal@pusztaszabolcs.hu
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Napirend 8. pontja 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének „a kedvtelésből tartott állatok 
tartásáról” szóló 12/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendeletének, továbbá „az ebrendészeti 
hozzájárulásról” szóló 13/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata az 
érkezett törvényességi felhívás tükrében 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
Napirend 9. pontja 

Pusztaszabolcs, Sport u. 2/2. III/2. sz. üzlet bérleti jogviszonyának megszűnése és pályázat 
kiírása az üzlet bérbeadása érdekében 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 10. pontja 

Tájékoztató a 2016. október 2-i országos népszavazásról 
Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 

Napirend 11. pontja 
Szabolcs Vezér szobornál csobogó elhelyezése 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 12. pontja 

Kisiratos – Pusztaszabolcs közötti diák csereüdültetés 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 13. pontja 
Szabolcspuszta 3. önkormányzati ingatlan bérbeadása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 14. pontja 

A Pusztaszabolcs 702/91. hrsz-ú sportpálya ingyenes tulajdonba adása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 15. pontja 
A szennyvíztelep fejlesztésére kötött konzorciumi megállapodás módosítása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 16. pontja 

József Attila Általános Iskola udvartéri csapadékvíz elvezetés tervezése 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 17. pontja 
Szabolcs Híradó helyi újság és Pusztaszabolcs Város hivatalos honlapjának szerkesztésével 
összefüggő feladatok ellátása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 18. pontja 

Tájékoztató a Szabolcs Vezér Gimnázium tornatermének külső felújításáról 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 19. pontja 
Iszkaszentgyörgy és Pusztaszabolcs közötti értéktári együttműködés 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 20. pontja 

Sport utca – Velencei út kereszteződés csapadékvíz elvezetése 
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 
Művelődési Ház bérlése Szabó Gábor Latin Ritmus női formációs táncoktatás céljából 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

389/2016. (X. 26.) Kt. számú határozat  
A Művelődési Ház bérbeadásáról női formációs táncoktatás céljából 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a bérbe adja a Könyvtár és 
Művelődési Ház (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 12.) nagytermét Szabó Gábornak (2490 Pusztaszabolcs, 
Bajcsy-Zs. E. u. 35/2.) Latin Ritmus női formációs táncoktatás tartása céljából, heti egy alkalommal 
2016. október 12-től kezdődően, határozatlan időre. A bérleti díjat 1.000,- Ft + ÁFA/óra összegben 
határozza meg. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert bérleti szerződés aláírására. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 2. pontja 
A Mátyás király utca Iskola utca és Kossuth utca közötti szakaszán sebességkorlátozási 
intézkedések lehetősége 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

390/2016. (X. 26.) Kt. számú határozat  
Sebességkorlátozási intézkedésre irányuló kérelem elutasítása 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Mátyás király utca lakóinak kérelmét 
megismerte és úgy dönt, hogy nem támogatja forgalomlassító útakadályok kiépítését, mivel műszaki és 
forgalmi szempontból sem látja indokoltnak egy nem szilárd burkolatú úton ilyen jellegű berendezések 
telepítését. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, kérje fel a körzeti megbízottakat, hogy a sebességhatárok 
betartatása érdekében gyakoribb rendőrségi ellenőrzést végezzenek az érintett szakaszon. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 3. pontja 
Javaslat a Velencei út 105. közkifolyó kiváltására 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

391/2016. (X. 26.) Kt. számú határozat  
Javaslat elutasításáról 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a Pénzügyi Bizottság azon javaslatát, 
mely szerint a Velencei út 105. szám előtti közkifolyó kiváltásáról szóló előterjesztés határozati javaslatát 
azzal a módosítással fogadja el, hogy a közkifolyó kiváltásának költsége a DRV Zrt. által fizetendő 
közműfejlesztési hozzájárulás kompenzálásával történjen. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
392/2016. (X. 26.) Kt. számú határozat  
Velencei úti közkút javításáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DRV Zrt. (8600 Siófok, 
Tanácsház u. 7.) által adott árajánlatot elfogadja és megrendeli a Velencei út 105. előtti közkút javítását 
372.393,- Ft+áfa azaz 472.939,- Ft összegért. 
A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a munkákat megrendelje. 
A közkút javítás költségeinek fedezete a víziközmű fejlesztés előirányzatából történik. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 4. pontja 

Beszámoló a könyvtáros 2015. II. félévi és 2016. I. félévi munkájáról 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
393/2016. (X. 26.) Kt. számú határozat 
A könyvtáros munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvtáros 2015. II. félévi és 2016. I. félévi 
munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki Paragh Margit könyvtárosnak az általa végzett munkáért. 
 
Felelős: Paragh Margit könyvtáros 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 5. pontja 

A Polgármesteri Hivatal épületére adventi jégcsapfüggöny, valamint a Katolikus Templom 
épületére betlehemi csillag elhelyezése 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
394/2016. (X. 26.) Kt. számú határozat 
A Polgármesteri Hivatal és a Katolikus Templom ünnepi díszkivilágításáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a költségvetés tartalékának 
terhére megrendel 27 méter azaz 6 db jépcsapfüggönyt és a Betlehemi Csillagot a Blachere Illumination 
Hungary Kft-től (3214 Nagyréde, Bartók B. u. 11.) 304.038,- Ft összegben. A Képviselő-testület a díszek 
elhelyezésével a DarlingTon Elektronikai és Oktatási Bt-t (2225 Üllő, Rákóczi F. u. 13.) bízza meg 
220.000,- Ft + Áfa összegben. 
A Képviselő-testület elfogadja az előterjesztés szerinti üzemeltetési szerződést az alábbi módosításokkal: 
1. a Betlehemi Csillag kivilágítása advent első vasárnapja 0 órától vízkereszt éjfélig történjen 

mindennap sötétedéstől világosságig terjedő időszakban (éjjel). 
2. Az üzemeltetési szerződés határozatlan időre szóljon annak érdekében, hogy azt ne kelljen minden 

évben megújítani. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az üzemeltetési szerződés aláírására. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 6. pontja 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

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

395/2016. (X. 26.) Kt. számú határozat  
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
készült beszámolót elfogadja. 
A Képviselő-testület az alábbi határozatokat visszavonja: 
- 248/2014. (VI. 26.), 157/2016. (IV. 27.) Kt. számú határozatok 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az alábbi 2014. évi határozat végrehajtása folyamatban van: 
- 306/2014. (VIII. 28.) Kt. számú határozat. 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az alábbi 2015. évi határozatok végrehajtása folyamatban 
van: 
- 152/2015. (IV. 29.), 392/2015. (IX. 30.), 430/2015. (X. 28.), 499/2015. (XI. 25.), 511/2015. (XII. 21.) 

Kt. számú határozatok. 
A 478/2015. (IX. 25.) Kt. számú határozat megvalósítása a „Zöld város” pályázatra vár. 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az alábbi 2016. évi határozatok végrehajtása folyamatban 
van: 
- 28/2016. (I. 27.), 178/2016. (IV. 27.), 199/2016. (V. 17.) Kt. számú határozatok. 
A 178/2016. (IV. 27.) Kt. számú határozat esetében a mechanikai szűrő beépítéséhez a lakossági igény 
felmérése induljon el. 
A 274/2016. (VI. 29.) Kt. számú határozat esetében az érintett felszólítása megtörtént, a bíróságra a 
kereset benyújtásra került. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 1 igen, 3 nem szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elutasította: 

396/2016. (X. 26.) Kt. számú határozat  
Javaslat elutasításáról 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a Településfejlesztési és Értéktár 
Bizottság azon javaslatát, mely szerint a képviselő-testület kérje fel a jegyzőt arra, hogy az előterjesztések 
határideje ne „azonnal” legyen, hanem egy meghatározott időpont. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 7. pontja 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének „a hulladékgazdálkodásról” 
szóló 24/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata az érkezett 
törvényességi felhívás tükrében 

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

397/2016. (X. 26.) Kt. számú határozat 
Törvényességi felhívásban foglaltakkal egyetértésről 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1129-
1/2016. ügyszámú, a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének „a 
hulladékgazdálkodásról” szóló 24/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendeletére kiadott törvényességi 
felhívásban foglaltakkal egyetért. 

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: 2016. november 30. 
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A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

398/2016. (X. 26.) Kt. számú határozat 
Törvényességi felhívásban foglalt jogszabálysértések megszüntetéséről 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt a törvényességi felhívásban 
foglalt jogszabálysértések megszüntetésére, nevezetesen a jogszabályoknak megfelelő rendelet tervezetek 
előkészítésére és Képviselő-testület elé terjesztésére oly módon, hogy a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvényben meghatározott hulladék, továbbá a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 
törvényben meghatározott, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével összefüggő 
helyi közszolgáltatás vonatkozásában külön rendelet-tervezetet készítsen elő. 

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: 2016. november 30. 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

399/2016. (X. 26.) Kt. számú határozat 
Rendelet-tervezetek véleményezésre történő megküldéséről 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvényben meghatározott hulladék, továbbá a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben 
meghatározott, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével összefüggő helyi 
közszolgáltatás vonatkozásában előkészített rendelet-tervezetek megtárgyalását követően azokat 
megküldi a véleményezésre jogosult szerveknek és a beérkező vélemények figyelembevételével 
megalkotja a rendeleteket. 

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: 2016. november 30. 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

400/2016. (X. 26.) Kt. számú határozat 
Rendelet-tervezet tartalmával egyetértésről 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás helyi szabályairól szóló rendelet-tervezetet, melynek tartalmával egyetért. 

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: 2016. október 30. 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

401/2016. (X. 26.) Kt. számú határozat 
Rendelet-tervezet véleményezésre történő megküldéséről 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás helyi szabályairól szóló rendelet-tervezetet véleményezésre küldje meg a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának, tájékoztatásul a szomszédos 
önkormányzatoknak, továbbá kérje ki azzal kapcsolatban a Fejér Megyei Önkormányzat állásfoglalását. 

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: 2016. október 30. 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

402/2016. (X. 26.) Kt. számú határozat 
Rendelet-tervezet tartalmával egyetértésről 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás szabályairól szóló rendelet-tervezetet, 
melynek tartalmával egyetért. 

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: 2016. október 30. 
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A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
403/2016. (X. 26.) Kt. számú határozat 
Rendelet-tervezet véleményezésre történő megküldéséről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás szabályairól szóló 
rendelet-tervezetet véleményezésre küldje meg a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztályának, tájékoztatásul a szomszédos önkormányzatoknak, továbbá kérje ki 
azzal kapcsolatban a Fejér Megyei Önkormányzat állásfoglalását. 
 
Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: 2016. október 30. 
              

 
Napirend 8. pontja 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének „a kedvtelésből tartott állatok 
tartásáról” szóló 12/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendeletének, továbbá „az ebrendészeti 
hozzájárulásról” szóló 13/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata az 
érkezett törvényességi felhívás tükrében 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
404/2016. (X. 26.) Kt. számú határozat  
Törvényességi felhívásban foglaltakkal egyetértésről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei Kormányhivatal 
FE/02/1138-1/2016. ügyszámú, a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének „a 
kedvtelésből tartott állatok tartásáról” szóló 12/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendeletére, valamint „az 
ebrendészeti hozzájárulásról” szóló 13/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendeletére érkezett törvényességi 
felhívásban foglaltakkal egyetért. 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a törvényességi felhívásban foglalt jogszabálysértések 
megszüntetésére, nevezetesen a jogszabályoknak megfelelő rendelet-tervezet előkészítésére és Képviselő-
testület elé terjesztésére. 
 
Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: 2016. november 21. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
405/2016. (X. 26.) Kt. számú határozat  
Rendelet-tervezet szövegének elfogadásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ebrendészeti hozzájárulásról és a 
kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja. 

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
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Napirend 9. pontja 
Pusztaszabolcs, Sport u. 2/2. III/2. sz. üzlet bérleti jogviszonyának megszűnése és pályázat 
kiírása az üzlet bérbeadása érdekében 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

A Képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

406/2016. (X. 26.) Kt. számú határozat  
Üzlet bérleti jogviszonyának megszűnéséről 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Csóri Istvánné bérlő 
bejelentését, mely szerint 2016. november 30-i hatállyal felmondja a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 
tulajdonában álló 2490 Pusztaszabolcs, Sport u. 2/2. III/2. számú üzlet bérleti szerződését. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek 
bérbeadásáról szóló 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosítását terjessze be. 

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 10. pontja 
Tájékoztató a 2016. október 2-i országos népszavazásról 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 

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

407/2016. (X. 26.) Kt. számú határozat  
A 2016. október 2-i népszavazásról szóló tájékoztató elfogadásáról 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Helyi Választási Iroda 
tájékoztatóját a 2016. október 2-i országos népszavazásról. 
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a szavazatszámláló bizottsági tagok, valamint a Helyi Választási 
Iroda munkatársainak az általuk végzett munkáért. 

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 11. pontja 
Szabolcs Vezér szobornál csobogó elhelyezése 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

A Képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

408/2016. (X. 26.) Kt. számú határozat  
A 73/2016. (II. 24.) Kt. számú határozat megerősítéséről 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megerősíti 73/2016. (II. 24.) Kt. 
számú határozatát, mely szerint a Szabolcs Vezér szobor környezetében csobogót helyezzenek el a 
tervben szereplő ivókút helyett. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

A Képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

409/2016. (X. 26.) Kt számú határozat  
A Szabolcs Vezér szobornál csobogó elhelyezéséről 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Szabolcs Vezér 
szobor környezetében elhelyezésre kerülő csobogó elhelyezése érdekében legfeljebb bruttó egymillió 
forint összegig kérjen ötleteket és árajánlatokat a megvalósításhoz, majd azokat terjessze a Képviselő-
testület elé. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 12. pontja 
Kisiratos – Pusztaszabolcs közötti diák csereüdültetés 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

410/2016. (X. 26.) Kt. számú határozat  
A Kisiratos – Pusztaszabolcs közötti diák csereüdültetésről 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Kisiratos és Pusztaszabolcs 
települések közötti diák csereüdültetés megvalósítását. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a program megvalósítása érdekében tegye meg a 
szükséges intézkedéseket. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a várható költségek kerüljenek figyelembevételre a 
következő évi költségvetés tervezésekor. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 13. pontja 
Szabolcspuszta 3. önkormányzati ingatlan bérbeadása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

411/2016. (X. 26.) Kt. számú határozat  
A Szabolcspuszta 3. önkormányzati ingatlan bérbeadásáról 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat tulajdonában 
lévő kastély épületét (Pusztaszabolcs 3.) 2015. november 5-én (szombaton) bérbe adja Ster Dorottya 2490 
Pusztaszabolcs, Ady E. u. 27/1. szám alatti lakos részére családi összejövetel céljára bruttó 10.000,- Ft 
összegért a közüzemi szolgáltatások megfizetésével. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a helyiség használatára vonatkozó bérleti szerződés 
aláírására. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 14. pontja 

A Pusztaszabolcs 702/91. hrsz-ú sportpálya ingyenes tulajdonba adása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
412/2016. (X. 26.) Kt. számú határozat  
A Pusztaszabolcs 702/91. hrsz-ú sportpálya ingyenes tulajdonba vételéről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az MNV Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) 
tájékoztatását elfogadja a Pusztaszabolcs 702/91. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatosan és nyilatkozik, hogy az 
ingatlanra vonatkozó tulajdonba vételi szándékát továbbra is fenntartja és az MNV/01/7956/10/2016. 
iktatószámú levélben rögzített feltételeket a tulajdonba vételt követően fenntartja. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 15. pontja 
A szennyvíztelep fejlesztésére kötött konzorciumi megállapodás módosítása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
413/2016. (X. 26.) Kt. számú határozat  
A szennyvíztelep fejlesztésére kötött konzorciumi megállapodás módosításáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező – az 
1560/2016. (X. 13.) Korm. határozat értelmében módosított tartalmú – Konzorciumi Együttműködési 
Megállapodást megismert és úgy dönt, hogy a „Pusztaszabolcs szennyvízkezelésének fejlesztése” projekt 
megvalósítása érdekében a változtatásokat elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított Konzorciumi Együttműködési 
Megállapodás aláírására. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 16. pontja 

József Attila Általános Iskola udvartéri csapadékvíz elvezetés tervezése 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
414/2016. (X. 26.) Kt. számú határozat 
A József Attila Általános Iskola udvartéri csapadékvíz elvezetésének tervezéséről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztaszabolcsi József Attila 
Általános Iskola (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14.) udvari csapadékvíz elvezetésének 
tervezésére vonatkozó árajánlatot, melyet az Aquasoft Bt. (8142 Úrhida, Jókai u. 5/b.) készített elfogadja 
és a munka elvégzését megrendeli az ajánlatnak megfelelő 325.000,- Ft + Áfa azaz bruttó 412.750,- Ft 
összegért a költségvetés általános tartaléka terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: 2016. november 20. 
              

 
Napirend 17. pontja 

Szabolcs Híradó helyi újság és Pusztaszabolcs Város hivatalos honlapjának szerkesztésével 
összefüggő feladatok ellátása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
415/2016. (X. 26.) Kt. számú határozat  
A 120/2015. (III. 25.) Kt. számú határozat visszavonásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Virág Máriának, a 
Polgármesteri Hivatal kommunikációs referensének közszolgálati jogviszonya a Pusztaszabolcsi 
Polgármesteri Hivatalnál áthelyezéssel – kérésére – megszüntetésre került, melyre tekintettel a Képviselő-
testület visszavonja 120/2015. (III. 25.) Kt. számú határozatát. 
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki Virág Máriának kommunikációs referensként, egyben a 
Szabolcs Híradó főszerkesztőjeként végzett munkájáért. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
416/2016. (X. 26.) Kt. számú határozat  
Az önkormányzati újság, valamint az önkormányzat honlapjának szerkesztésével, kezelésével 
összefüggő feladatok ellátásának biztosításáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Szabolcs Híradó 
újság, továbbá Pusztaszabolcs város hivatalos honlapja (www.pusztaszabolcs.hu) szerkesztésével, 
kezelésével összefüggő feladatok ellátásáról a jövőben folyamatosan gondoskodjon. 
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az újság- és honlap szerkesztési feladatok ellátása érdekében 
1 fő Pusztaszabolcs Város Önkormányzat alkalmazásában felvételre kerüljön 2016. december 1. napjától. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy készítse elő jelen határozatnak megfelelően Pusztaszabolcs 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendeletének, továbbá a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal Szervezeti 
és Működési Szabályzatának módosítását. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester – feladat ellátására 
              dr. Nagy Éva jegyző - rendelet és PH SZMSZ módosítására 
Határidő: folyamatos – a feladat ellátására 
                soron következő rendes testületi ülés – rendelet és PH SZMSZ módosítására 
              

 
Napirend 18. pontja 

Tájékoztató a Szabolcs Vezér Gimnázium tornatermének külső felújításáról 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
417/2016. (X. 26.) Kt. számú határozat  
A 376/2016. (IX. 28.) Kt. számú határozat visszavonásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az új árajánlat alapján nem 
rendeli meg a Szabolcs Vezér Gimnázium (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 16-20.) testnevelő 
pálya mellett lévő fal vakolási munkáit az Aszalóstrade Bt-től, tekintettel arra, hogy ezen összeg nem áll 
az önkormányzat rendelkezésére. A Képviselő-testület leveszi az ügyet a napirendről és 
376/2016. (IX. 28.) Kt. számú határozatát visszavonja. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 19. pontja 

Iszkaszentgyörgy és Pusztaszabolcs közötti értéktári együttműködés 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
418/2016. (X. 26.) Kt. számú határozat  
A HUNG 2016 pályázat megvalósítása érdekében kötendő szolgáltatási szerződésről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Iszkaszentgyörgy Község 
Önkormányzat és Pusztaszabolcs Város Önkormányzat között a HUNG 2016 pályázat megvalósítása 
érdekében kötendő Szolgáltatási szerződést az előterjesztés szerint. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 

http://www.pusztaszabolcs.hu
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A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
419/2016. (X. 26.) Kt. számú határozat  
Értéktári munka megvalósulása érdekében kötendő szolgáltatási szerződésről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Pusztaszabolcs Város 
Önkormányzat és a Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány között az 
iszkaszentgyörgyi értéktári munka megvalósulása érdekében kötendő Szolgáltatási szerződést az 
előterjesztés szerint. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 20. pontja 

Sport utca – Velencei út kereszteződés csapadékvíz elvezetése 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 3 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elutasította: 
 
420/2016. (X. 26.) Kt. számú határozat  
Javaslat elutasításáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint a Sport 
utca – Velencei út kereszteződésénél a gyógyszertár épülete előtti területnek a teljes körű átrendezése 
történjen meg, hogy a területen összegyűlő csapadékvíz elvezetésre kerüljön. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
421/2016. (X. 26.) Kt. számú határozat  
A Sport utca – Velencei út kereszteződésénél a csapadékvíz-elvezető árokrendszer aknáinak 
átalakításáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sport utca - Velencei út kereszteződésében 
felmerült műszaki problémát megismerte és úgy dönt, hogy az út károsodásának elkerülése érdekében, a 
csapadékvíz-elvezető rendszer aknáinak átalakítását támogatja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a munka Aszalóstrade Bt-től (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás 
király u. 22.), az ajánlat szerinti 250.500, – Ft + ÁFA összegben történő megrendelésére, valamint 
felhatalmazza a vállalkozási szerződés aláírására. 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a munka pénzügyi fedezetét a 2016. évi költségvetés beruházási 
kiadások, lakossági hirdetőtáblák előirányzat megtakarításának átcsoportosításával biztosítja.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a költségvetési rendelet módosításának beterjesztésére. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Tájékoztató a két ülés közti eseményekről 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
422/2016. (X. 26.) Kt. számú határozat  
Felmérés készítése fogyasztásmérő óra felszereléséről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, mérje fel annak várható 
költségét, hasznát és veszélyeit, hogy Felsőcikolán a hidroglóbusz fogyasztási ágra mérőórát szereljenek. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
423/2016. (X. 26.) 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 
              

 
Kérdések, interpellációk 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
424/2016. (X. 26.) Kt. számú határozat  
Koncepció készítésére történő felkérésről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Tüke László alpolgármestert, hogy 
készítsen olyan koncepciót a templomkert és a játszótér kapcsolatát illetően, amelyben figyelembe veszi a 
Római Katolikus Egyházközség Képviselő-testületének erre vonatkozó elképzeléseit is. 
 
Felelős: Tüke László alpolgármester 
Határidő: legkésőbb a 2017. januári képviselő-testületi ülésre 
              


