
 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
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KIVONAT 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2017. február 22-én megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
32/2017. (II. 22.) Kt. számú határozat 
A jegyzőkönyv-hitelesítők felkéréséről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Csiki Szilárd és Horváth Zoltán 
képviselőket a mai nyílt ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
A Képviselő-testület 7 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
33/2017. (II. 22.) Kt. számú határozat 
A mai nyílt ülés napirendjének meghatározásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg: 

Napirend 1. pontja 
Pusztaszabolcson működő civil szervezetek éves működési támogatásának 2016. évi 
elszámolása és 2017. évi pályázata 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 2. pontja 

Javaslat Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének 
megalkotására 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 3. pontja 

Az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 4. pontja 
A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény által biztosított házi segítségnyújtás 
kapacitás bővítése 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
Napirend 5. pontja 

A 2017. évi közművelődési rendezvényterv elfogadása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

http://www.pusztaszabolcs.hu
mailto:polghivatal@pusztaszabolcs.hu
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Napirend 6. pontja 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi népszavazás 
kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló rendeletére vonatkozó 
törvényességi felhívás tárgyalása és a rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
Napirend 7. pontja 

Tájékoztató vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről 
Előterjesztő: Czöndör Mihály képviselő, a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság elnöke 

Napirend 8. pontja 
Beszámoló a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság 2016. II. félévi munkájáról 

Előterjesztő: Czöndör Mihály képviselő, a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság elnöke 
Napirend 9. pontja 

Beszámoló az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás és a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2016. évi működéséről 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 10. pontja 

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

Napirend 11. pontja 
Dunaújvárosi Szakképzési Centrum és Pusztaszabolcs Város Önkormányzat között kötendő 
vagyonkezelési szerződés 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
Napirend 12. pontja 

Szent István utca 28/1. lakás bérleti szerződésének felmondása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 13. pontja 
Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című 
pályázat benyújtásához 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 14. pontja 

Rákóczi Szövetségnek nyújtott támogatás elszámolása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 15. pontja 
Térfigyelő rendszer karbantartási szerződése 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 16. pontja 

Közcélú vízgazdálkodási feladatok ellátása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 17. pontja 
A polgármester 2017. évi szabadságának ütemezése 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 18. pontja 

Pusztaszabolcs víziközmű rendszerének 2018-2032. évre szóló Gördülő Fejlesztési Terve 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 19. pontja 
Pusztaszabolcs, Sport utca 2/2. III/2. sz. üzlet bérleti díja 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 20. pontja 

Állami tulajdonú külterületi utak ingyenes önkormányzati tulajdonba adása II. 
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 
Pusztaszabolcson működő civil szervezetek éves működési támogatásának 2016. évi 
elszámolása és 2017. évi pályázata 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
34/2017. (II. 22.) Kt. számú határozat  
A Pusztaszabolcsi Sport Club 2016. évi működési támogatásának elszámolásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Sport Club 2016. évi 
önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
35/2017. (II. 22.) Kt. számú határozat  
A Pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016. évi működési támogatásának elszámolásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
2016. évi önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
36/2017. (II. 22.) Kt. számú határozat  
A Pusztaszabolcsi Polgárőrség 2016. évi működési támogatásának elszámolásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Polgárőrség 2016. évi 
önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
37/2017. (II. 22.) Kt. számú határozat  
Az Erőnlét Sportegyesület 2016. évi működési támogatásának elszámolásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Erőnlét Sportegyesület 2016. évi 
önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
38/2017. (II. 22.) Kt. számú határozat  
A Pusztaszabolcsi Kutyabarát Klub 2016. évi működési támogatásának elszámolásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Kutyabarát Klub 2016. évi 
önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 



 4 

 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
39/2017. (II. 22.) Kt. számú határozat  
A Tiszta Utak, Élő Táj Egyesület 2016. évi működési támogatásának elszámolásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszta Utak, Élő Táj Egyesület 2016. évi 
önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
40/2017. (II. 22.) Kt. számú határozat  
A Harmónia Nyugdíjas Egyesület 2016. évi működési támogatásának elszámolásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Harmónia Nyugdíjas Egyesület 2016. évi 
önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
41/2017. (II. 22.) Kt. számú határozat  
Az Alba Caritas Hungarica Pusztaszabolcsi Csoportja 2016. évi működési támogatásának 
elszámolásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alba Caritas Hungarica Pusztaszabolcsi 
Csoportja 2016. évi önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
42/2017. (II. 22.) Kt. számú határozat  
A Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesület 2016. évi működési támogatásának elszámolásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesület 
2016. évi önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
43/2017. (II. 22.) Kt. számú határozat  
A Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány 2016. évi működési 
támogatásának elszámolásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és 
Hagyományteremtő Alapítvány 2016. évi önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

44/2017. (II. 22.) Kt. számú határozat  
A Pusztaszabolcsi Polgári Egyesület 2016. évi működési támogatásának elszámolásáról 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Polgári Egyesület 2016. évi 
önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 3 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

45/2017. (II. 22.) Kt. számú határozat  
A Tiszta Utak, Élő Táj Egyesület 2017. évi támogatásáról 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tiszta Utak, Élő Táj Egyesület 
2017. évi támogatott céljai között nem szerepelhet a Street Art verseny. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

46/2017. (II. 22.) Kt. számú határozat  
A civil szervezetek 2017. évi támogatási összegéről 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a civil szervezetek 2017. évi 
működéséhez biztosítandó támogatás összegét további 30.000,- Ft-tal egészíti ki, amelyet az általános 
tartalékból csoportosít át erre a feladatra. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az önkormányzat költségvetési rendelete módosításának 
beterjesztésére. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

47/2017. (II. 22.) Kt. számú határozat  
A Pusztaszabolcsi Sport Club 2017. évi önkormányzati támogatásáról 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek és egyházak támogatási 
rendjéről szóló 32/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a 
Pusztaszabolcsi Sport Clubot 2017. évben 1.480.000,- Ft összeggel támogatja az alábbi cél 
megvalósítására: 
Cél: Működési költségek, nevezési díjak, TAO pályázat önrész. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

48/2017. (II. 22.) Kt. számú határozat  
A Pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2017. évi önkormányzati támogatásáról 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek és egyházak támogatási 
rendjéről szóló 32/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a 
Pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet 2017. évben 760.000,- Ft összeggel támogatja az alábbi 
cél megvalósítására: 
Cél: A város tűzmegelőzési, valamint tűzoltási és műszaki mentési feladatainak ellátása. A tűzoltó szertár 
épületének folyamatos karbantartása és felújítása, ezáltal az energiaköltségek esetleges csökkentése. A 
használatukban lévő két tűzoltó gépjárművek és felszerelések műszaki állapotának, éves 
felülvizsgálatának elvégzése. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
49/2017. (II. 22.) Kt. számú határozat 
A Pusztaszabolcsi Polgárőrség 2017. évi önkormányzati támogatásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek és egyházak támogatási 
rendjéről szóló 32/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a 
Pusztaszabolcsi Polgárőrséget 2017. évben 730.000,- Ft összeggel támogatja az alábbi cél és programok 
megvalósítására: 
Cél: Anyag költségek, gépkocsi javítási, karbantartási költségek, személyes használatot szolgáló tárgyi 
eszközök vásárlása, banki költségek, posta – telefon – internet költségek, bérleti díjak elszámolása. 
Programok: A közrend és közbiztonság védelme, a szolgálatok bővítése, fiatalítása és a taglétszám 
bővítése. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
50/2017. (II. 22.) Kt. számú határozat  
Az Erőnlét Sportegyesület 2017. évi önkormányzati támogatásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek és egyházak támogatási 
rendjéről szóló 32/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése alapján az 
Erőnlét Sportegyesületet 2017. évben 200.000,- Ft összeggel támogatja az alábbi cél és programok 
megvalósítására: 
Cél: Pusztaszabolcs városban élők, kiemelten a fiatalok sportolási lehetőségeinek bővítése, az egészséges 
életmód, életszemlélet fontosságának tudatosítása. Karbantartási költségek, nevezési díj. 
Programok: XXX. Hagyományos Országos Fekvenyomó Pusztaszabolcsi Kupa megrendezése, a 
rendezvényhez szükséges serlegek, oklevelek, érmek, szalagok, kupák. A bérelt helyiség karbantartási 
munkái, nevezési díjak országos versenyen, az egyesület további fejlesztése, bankköltség, 
versenyengedélyek. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
51/2017. (II. 22.) Kt. számú határozat  
A Pusztaszabolcsi Kutyabarát Klub 2017. évi önkormányzati támogatásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek és egyházak támogatási 
rendjéről szóló 32/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a 
Pusztaszabolcsi Kutyabarát Klubot 2017. évben 120.000,- Ft összeggel támogatja az alábbi cél és 
programok megvalósítására: 
Cél: pályakarbantartás, működési támogatás, eszközbeszerzés, programfinanszírozás. 
Programok: Tavaszi, őszi kiképzés, Jubileumi kutyanap, munkakutya verseny, Szabolcs napok, Családi 
nap. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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A Képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

52/2017. (II. 22.) Kt. számú határozat  
A Tiszta Utak, Élő Táj Egyesület 2017. évi önkormányzati támogatásáról 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek és egyházak támogatási 
rendjéről szóló 32/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a 
Tiszta Utak, Élő Táj Egyesületet 2017. évben 90.000,- Ft összeggel támogatja az alábbi cél és 
programok megvalósítására: 
Cél: Szemétszedés, parkosítás, működési költségek fedezése. 
Programok: havi egyszer plakátok a környezettudatosság erősítésére aktuális témákban. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

53/2017. (II. 22.) Kt. számú határozat  
A Harmónia Nyugdíjas Egyesület 2017. évi önkormányzati támogatásáról 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek és egyházak támogatási 
rendjéről szóló 32/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a 
Harmónia Nyugdíjas Egyesületet 2017. évben 120.000,- Ft összeggel támogatja az alábbi programok 
megvalósítására: 
Programok: Nyugdíjas klubokkal való kapcsolattartás, városi rendezvényeken részvétel, fellépések és 
felkérések teljesítése az ország egész területén. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

54/2017. (II. 22.) Kt. számú határozat  
Az Alba Caritas Hungarica Pusztaszabolcsi Csoportja 2017. évi önkormányzati támogatásáról 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek és egyházak támogatási 
rendjéről szóló 32/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése alapján az 
Alba Caritas Hungarica Pusztaszabolcsi Csoportját 2017. évben 460.000,- Ft összeggel támogatja az 
alábbi cél és programok megvalósítására: 
Cél: Pusztaszabolcsi hátrányos helyzetű családok és gyermekeik, valamint idős, beteg rászoruló emberek 
segítése, támogatása. 
Programok: Élelmiszervásárlás, krízis helyzetben lévő családoknak – gyógyszer és útiköltség – 
hátrányos helyzetű gyermekek táborainak támogatása, tanszervásárlás, szemüveg készítéséhez 
hozzájárulás – Idősekről való megemlékezés – gázpalack vásárlásának támogatása, közüzemi számlák. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

55/2017. (II. 22.) Kt. számú határozat  
A Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesület 2017. évi önkormányzati támogatásáról 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek és egyházak támogatási 
rendjéről szóló 32/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a 
Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesületet 2017. évben 360.000,- Ft összeggel támogatja az alábbi 
cél és programok megvalósítására: 
Cél: Bankszámlavezetés, versenyek szervezése, terembérlet és terület bérleti díjak, éves tagdíjak, 
jutalmazások, oktatói és könyvelési díjak, fenntartási és rendezvények, valamint szakoktatói díj. 
Programok: Négy évszak maraton „Amatőr szinten” – minden év január 1-jén kistérségi kerékpározás – 
versenyeken való részvétel – Országos és nemzetközi kerékpáros találkozón való részvétel – Fut a 
Szabolcs szervezése – rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása egészségmegőrzés 
érdekében – duatlon versenyen való részvétel. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
56/2017. (II. 22.) Kt. számú határozat  
A Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány 2017. évi önkormányzati 
támogatásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek és egyházak támogatási 
rendjéről szóló 32/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a 
Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítványt 2017. évben 190.000,- Ft 
összeggel támogatja az alábbi cél és programok megvalósítására: 
Cél: Helytörténeti kiadvány megjelentetése, Leader díj befizetése. 
Programok: 2017. nyarán tervezik megjelentetni a Gépállomástól a Salináig kiadványukat. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
57/2017. (II. 22.) Kt. számú határozat  
A Pusztaszabolcsi Polgári Egyesület 2017. évi önkormányzati támogatásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek és egyházak támogatási 
rendjéről szóló 32/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a 
Pusztaszabolcsi Polgári Egyesületet 2017. évben 120.000,- Ft összeggel támogatja az alábbi cél és 
programok megvalósítására: 
Cél: A magyar nemzeti év európai értékrend-erkölcs, kultúra, szolidaritás – képviselete és terjesztése. 
Közéletet érintő kérdésekben állásfoglalás. 
Programok: A polgári társas élet szervezése, rendszeres összejövetelek biztosítása. Együttműködés a 
helyi civil és társadalmi szervezetekkel. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
58/2017. (II. 22.) Kt. számú határozat  
A helyi civil szervezetek cégnyilvántartási bejegyzésének ellenőrzéséről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja és felkéri a polgármestert, hogy a 
Pusztaszabolcson működő civil szervezetekkel a 2017. évre szóló támogatási szerződések megkötése előtt 
ellenőrizze, hogy az alapszabály módosításaik után hatályos cégnyilvántartási bejegyzésben 
szerepeljenek. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 2. pontja 

Javaslat Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének 
megalkotására 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
59/2017. (II. 22.) Kt. számú határozat  
Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetési 
rendeletéről szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja az alábbi módosításokkal: 
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- A rendelet-tervezet 3. § (3) bekezdés a) pontjában az összeg 572.835 ezer forint; a tartalék változása 
miatt a 6. § (1) bekezdés a) pontjában a működési tartalék 4.970 ezer forint; a 15. § (1) bekezdésében az 
összeg 19.052 ezer forint; a 27. § (1) bekezdésében az összeg 50.034 ezer forint a költségvetés főösszege; 
a 27. § (2) bekezdés b) pontja 50.034 ezer forint; a 27. § (2) bekezdés c) pontja 43.766 ezer forint; a 27. § 
(2) bekezdés d) pontja 43.766 ezer forint; a 27. § (2) bekezdés f) pontja 43.766 ezer forint; a 29. § (1) 
bekezdés c) pontjában a dologi kiadások 13.862 ezer forint; a 29. § (1) bekezdés f) pontjában 50.034 ezer 
forint; a 29. § (2) bekezdés a) pontjában a kötelező feladat kiadás 50.034 ezer forint; a 29. § (3) bekezdés 
a) pontjában a működési költségvetési kiadás 48.773 ezer forint; a 30. §-ban a felsorolásnál a, b, c, d, e 
pontok lesznek; a 32. § (1) bekezdés a) pontjában 42.505 ezer forint; a 32. § (2) bekezdés b) pontjában 
43.766 ezer forint; a 32. § (3) bekezdés szöveges részében az irányító szervi támogatás 43.766 ezer forint, 
melyből az a) pontja 42.505 ezer forint; a 33. § (2) bekezdésének b) pontjában 314.701 ezer forint; a 33. § 
(2) bekezdés c) pontjában 248.490 ezer forint; a 33. § (2) bekezdés e) pontjában 344.653 ezer forint; a 
33. § (2) bekezdés f) pontjában 248.490 ezer forint; a 35. § (1) bekezdés c) pontja 111.262 ezer forint; a 
35. § (1) bekezdés h) pontjában 314.701 ezer forint; a 35. § (2) bekezdés a) pontjában a kötelező feladat 
kiadása 304.415 ezer forint; a 35. § (3) bekezdés a) pontjában 222.247 ezer forint; a 37. § (1) bekezdés a) 
pontjában 340.917 ezer forint; a 45. §-ban a hivatkozás nem 41. §, hanem 43. § és nem 42. §, hanem 
44. §; a tartalék miatt az 1. melléklet 36. sorának D oszlopában 6.980 ezer forint; az 1. melléklet 
37. sorában a működési tartalék 4.970 ezer forint lesz. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 3. pontja 

Az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
60/2017. (II. 22.) Kt. számú határozat  
Az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervéről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi nemleges 
közbeszerzési tervét jóváhagyja. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
61/2017. (II. 22.) Kt. számú határozat  
Közétkeztetési szolgáltatás nyújtásáról szóló pályázati eljárás indításáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 28/2017. (I. 25.) Kt. számú 
határozatát visszavonja. 
A Képviselő-testület „Pusztaszabolcs város területén közétkeztetési szolgáltatás nyújtása” tárgyban 
pályázati eljárást indít. 
Az eljárás lebonyolításának jogi szakértésére megbízza a Dr. Szücs Gábor Ügyvédi Irodát (8000 
Székesfehérvár, Budai út 11. III./310.) a 2017. évi költségvetés terhére bruttó 450.000,- Ft összegért. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előterjesztés melléklete szerinti megbízási szerződés 
aláírására. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 4. pontja 
A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény által biztosított házi segítségnyújtás 
kapacitás bővítése 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
62/2017. (II. 22.) Kt. számú határozat  
A szociális intézmény által biztosított házi segítségnyújtás kapacitás bővítéséről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja a Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 42.) 
Szervezeti és Működési Szabályzatát, továbbá Szakmai Programját. 
 
Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
  Adorjánné Bozsódi Irén intézményvezető 
Határidő: azonnal – intézményi alapdokumentumok elfogadására 
    2017. március 1. – intézményi dokumentumok hatályba lépésére 
              

 
Napirend 5. pontja 

A 2017. évi közművelődési rendezvényterv elfogadása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
63/2017. (II. 22.) Kt. számú határozat  
A 2017. évi közművelődési rendezvényterv módosításáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2017. évi közművelődési 
rendezvénytervben 2017. október 7. napjára tervezett „Nem csak a húszéveseké a világ” nosztalgia esten 
a belépési díj 500,- Ft, de a nyugdíjasok számára ingyenes a rendezvény. 
 
Felelős: Kiss Kornélia közművelődés-szervező 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
64/2017. (II. 22.) Kt. számú határozat  
A 2017. évi közművelődési terv elfogadásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közművelődés-szervező 2017. évi 
közművelődési-rendezvénytervét elfogadja az alábbi módosításokkal: 
1. A rendezvényterv kiegészül az alábbi rendezvénnyel: 

2017. április 15-én evangélikus istentisztelet a Református Egyházközség és a Baptista Gyülekezet 
közös szervezésében. 

2. A rendezvénytervben a rendszeres programok a következő hatodik bekezdéssel egészülnek ki: 
„- szerdánként 19.00 és 20.00 óra között felnőtt latin tánc oktatás” 

3. A 2017. október 7. napjára tervezett „Nem csak a húszéveseké a világ” nosztalgia esten a belépési díj 
500,- Ft, de a nyugdíjasok számára ingyenes a rendezvény. 

 
Felelős: Kiss Kornélia közművelődés-szervező 
Határidő: azonnal 
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Napirend 6. pontja 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi népszavazás 
kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló rendeletére vonatkozó 
törvényességi felhívás tárgyalása és a rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
65/2017. (II. 22.) Kt. számú határozat  
Törvényességi felhívásban foglaltakkal egyetértésről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei Kormányhivatal 
FE/02/420-1/2017. számon, Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének „a helyi 
népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról” szóló 19/2016. (IX. 29.) 
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) vonatkozásában érkezett törvényességi felhívását 
megtárgyalta és az abban foglaltakkal egyetért. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt az Ör. jogszabályoknak megfelelő módosításának előterjesztésére. 
 
Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
66/2017. (II. 22.) Kt. számú határozat  
Rendelet-tervezet szövegének elfogadásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez 
szükséges választópolgárok számáról szóló 19/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja. 
 
Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 7. pontja 

Tájékoztató vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről 
Előterjesztő: Czöndör Mihály képviselő, a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság elnöke 

 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
67/2017. (II. 22.) Kt. számú határozat  
Tájékoztató vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Településfejlesztési és 
Értéktár Bizottság tájékoztatóját a polgármester, az önkormányzati képviselők és a nem képviselő 
bizottsági tagok vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről. 
 
Felelős: Czöndör Mihály képviselő, Településfejlesztési és Értéktár Bizottság elnöke 
Határidő: azonnal 
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Napirend 8. pontja 
Beszámoló a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság 2016. II. félévi munkájáról 

Előterjesztő: Czöndör Mihály képviselő, a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság elnöke 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

68/2017. (II. 22.) Kt. számú határozat  
A 2016. második félévi értéktári munkáról szóló bizottsági tájékoztató elfogadásáról 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság 
települési értéktárra vonatkozó 2016. II. félévi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az értéktári feladatok ellátásában résztvevőknek az általuk 
végzett munkáért. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 9. pontja 
Beszámoló az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás és a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2016. évi működéséről 

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

69/2017. (II. 22.) Kt. számú határozat  
Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § (14) bekezdése alapján az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 
2016. évi működéséről szóló beszámolót megismerte és elfogadja. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

70/2017. (II. 22.) Kt. számú határozat  
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2016. évi működéséről szóló 
beszámoló elfogadásáról 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § (14) bekezdése alapján a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás 2016. évi működéséről szóló beszámolót megismerte és elfogadja. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 10. pontja 
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése 

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

71/2017. (II. 22.) Kt. számú határozat  
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetéséről 
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 – kötendő vállalkozói szerződést az előterjesztés 
szerint. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 11. pontja 
Dunaújvárosi Szakképzési Centrum és Pusztaszabolcs Város Önkormányzat között kötendő 
vagyonkezelési szerződés 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
72/2017. (II. 22.) Kt. számú határozat  
A Dunaújvárosi Szakképzési Centrummal kötendő vagyonkezelési szerződésről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerinti 
tartalommal, valamint az előterjesztés kiegészítésével elfogadja a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és 
a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum között létrejövő, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs 
Vezér Gimnáziuma és Szakgimnáziumát (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 16-20.) érintő 
vagyonkezelési szerződés-tervezetet. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal – határozat elfogadására 

 2017. március 10. – megállapodás aláírására 
              

 
Napirend 12. pontja 

Szent István utca 28/1. lakás bérleti szerződésének felmondása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
73/2017. (II. 22.) Kt. számú határozat  
Önkormányzati tulajdonú lakás bérleti szerződésének felmondásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hozzájárulását adja ahhoz, hogy 
Borsos Ferencné az önkormányzati tulajdonú 2490 Pusztaszabolcs, Szent István u. 28/1. szám alatti lakás 
bérletére vonatkozó 1975. október 6-án kötött szerződését 2017. március 1. nappal megszüntesse. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a lakás átvételével kapcsolatosan intézkedjen és a 
lakbér tartozás vonatkozásában kérjen készfizető kezességi nyilatkozatot Horváth Lászlóné 2490 
Pusztaszabolcs, Arany J. u. 61. szám alatti lakostól, annak 2017. december 31-ig bezárólag részletekben 
történő megfizetésére. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 13. pontja 

Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című 
pályázat benyújtásához 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
74/2017. (II. 22.) Kt. számú határozat  
A „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című 
pályázati felhívásra pályázati igény benyújtásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási igényt nyújt be a KÖFOP-1.2.1-
VEKOP-16 számú „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez” című pályázati felhívásra. 
Az Önkormányzat a támogatási igényt az alábbi kötelezően megvalósítandó tevékenységek tárgyában 
nyújtja be: 
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Megvalósítandó tevékenységek Elszámolandó költség 
Eszközök beszerzése 3 150 000 Ft  
Szabályozási keretek kialakítása 840 000 Ft 
Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó 
feltételek kialakítása  

770 000 Ft  
 

Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, 
migrációja 

1 540 000 Ft 

Oktatásokon történő részvételhez kapcsolódó utazás  210 000 Ft  
Tesztelés, élesítés 280 000 Ft 
Projektmenedzsment  175 000 Ft  
Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság  35 000 Ft 
Támogatás összege:  7 000 000 Ft 

A Képviselő-testület vállalja, hogy a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén a kedvezményezetti 
kötelezettségeket és jogokat gyakorolja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási kérelem benyújtásáról gondoskodjon. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 14. pontja 

Rákóczi Szövetségnek nyújtott támogatás elszámolása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
75/2017. (II. 22.) Kt. számú határozat  
A Rákóczi Szövetségnek nyújtott önkormányzati támogatás elszámolásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a „Rákóczi Szövetség” (1027 
Budapest, Szász Károly u. 1. IV. em. 1.) részére nyújtott önkormányzati támogatás elszámolását a határon 
túl élő gyermekek magyar iskolaválasztását segítő programjáról. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 15. pontja 

Térfigyelő rendszer karbantartási szerződése 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

76/2017. (II. 22.) Kt. számú határozat  
A térfigyelő kamerarendszer karbantartási szerződéséről 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az MV-NetSystems Kft-vel, 
2013. március 25-én kötött szerződést felmondja és a 2017-es évtől kezdődően a 6 kamerából álló 
térfigyelő-rendszer negyedéves gyakoriságú karbantartásával Grill Zoltánt (2490 Pusztaszabolcs, 
Velencei út 21.) bízza meg, az ajánlata szerinti 45.000,- Ft+Áfa azaz bruttó ötvenhétezer-egyszázötven 
forint összegért. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: 2017. március 31. 
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Napirend 16. pontja 
Közcélú vízgazdálkodási feladatok ellátása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

77/2017. (II. 22.) Kt. számú határozat  
Közcélú vízgazdálkodási feladatok ellátásáról 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező szerződés-
tervezetben foglaltakat megismerte, annak feltételeivel egyetért és úgy dönt, hogy a 2017. 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 
              

Napirend 17. pontja 
A polgármester 2017. évi szabadságának ütemezése 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

78/2017. (II. 22.) Kt. számú határozat  
A polgármester 2017. évi szabadságának ütemezéséről 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerint jóváhagyja 
a polgármester 2017. évi szabadságának ütemezését. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 18. pontja 
Pusztaszabolcs víziközmű rendszerének 2018-2032. évre szóló Gördülő Fejlesztési Terve 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

79/2017. (II. 22.) Kt. számú határozat  
Pusztaszabolcs víziközmű rendszerének 2018-2032. évre szóló Gördülő Fejlesztési Tervéről 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 12-29018-1-001-01-02 MEKH kóddal 
rendelkező, DRV-V-414 Pusztaszabolcs Vízmű Ellátásért Felelőse, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény 11. § alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gördülő Fejlesztési Terv 
elkészítésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-t (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) bízza meg. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: 2017. február 28. 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

80/2017. (II. 22.) Kt. számú határozat  
Pusztaszabolcs víziközmű rendszerének 2018-2032. évre szóló Gördülő Fejlesztési Tervéről 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 21-29018-1-001-00-02 MEKH kóddal 
rendelkező, DRV-S-405 Pusztaszabolcs szennyvízelvezető- és tisztító rendszer Ellátásért Felelőse, a 
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § alapján felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű 
Zrt-t (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) hatalmazza meg. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: 2017. február 28. 
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Napirend 19. pontja 
Pusztaszabolcs, Sport utca 2/2. III/2. sz. üzlet bérleti díja 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

81/2017. (II. 22.) Kt. számú határozat  
Önkormányzati tulajdonú üzlethelyiség bérleti díjának megállapításáról 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kocsis Balázzsal a 2490 
Pusztaszabolcs, Sport u. 2/2. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő III/2. számú üzletre 
vonatkozóan már megkötött bérleti szerződést visszamenőlegesen 2017. február 1-jétől úgy módosítja, 
hogy a bérlő által megajánlott bérleti díj csökkentésre kerül 10 % mértékben, azaz azt bruttó 40.500,- Ft 
összegre módosítja az üzlethez tartozó és csak azon keresztül megközelíthető ATM automata 
feltöltésének biztosítása és a folyamatos rendelkezésre állás érdekében. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 20. pontja 
Állami tulajdonú külterületi utak ingyenes önkormányzati tulajdonba adása II. 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

82/2017. (II. 22.) Kt. számú határozat  
Állami tulajdonú külterületi utak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 505/2016. (XII. 22.) és 
506/2016. (XII. 22.) Kt. számú határozatait az alábbiakkal egészíti ki: 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a Nfatv. 19. § (1) 
bekezdésében foglaltak szerint 
- nem áll csőd-, vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt; 
- tevékenységét nem függesztették fel; 
- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 20. pontja szerinti, hatvan napnál régebben 

lejárt esedékességű köztartozással nem rendelkezik; 
- állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi – három évnél nem régebben lezárult – eljárásban hamis 

adatot nem szolgáltatott; 
- az NFA-val szemben 120 napot meghaladó lejárt tartozással nem rendelkezik. 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (4) és (5) bekezdései értelmében a nemzeti 
vagyon tulajdonjogának ingyenes átruházása esetén eleget tesz az alábbiaknak: 
- a nemzeti vagyon körből ingyenesen tulajdonba adott ingatlant a tulajdonjog megszerzéséről számított 

15 évig nem idegeníti el és a juttatás céljának megfelelően köteles hasznosítani, valamint állagát 
megóvni; 

- az átruházott vagyon hasznosításáról évente beszámol a vagyon átadó szervezet az NFA felé. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a nyilatkozatot továbbítsa az NFA Fejér Megyei 
Kirendeltsége felé. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Tájékoztató a két ülés közti eseményekről 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

83/2017. (II. 22.) 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 
              


