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KIVONAT 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2017. január 25-én megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
1/2017. (I. 25.) Kt. számú határozat 
A jegyzőkönyv-hitelesítők felkéréséről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Tüke László és Czöndör Mihály 
képviselőket a mai nyílt ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

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

2/2017. (I. 25.) Kt. számú határozat 
A mai nyílt ülés napirendjének meghatározásáról 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg: 

Napirendek előtt: 
- Tájékoztató a két ülés közti eseményekről 
- Kérdések, interpellációk 

Napirend 1. pontja 
Pusztaszabolcs (Felsőcikola) 0229/18. hrsz. ingatlan adásvételi szerződése 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 2. pontja 

Pusztaszabolcs, Sport utca 2/2. III/2. szám alatti helyiségbérleti pályázat elbírálása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 3. pontja 
Beszámoló a mezőőrök elmúlt évi munkájáról 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 4. pontja 

Beszámoló a közterület-felügyelő elmúlt évi munkájáról 
Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 

Napirend 5. pontja 
Az I. számú háziorvosi körzet 2016. évi működtetéséhez biztosított önkormányzati 
támogatás elszámolása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 6. pontja 

A II. számú háziorvosi körzet 2016. évi működtetéséhez biztosított önkormányzati 
támogatás elszámolása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

http://www.pusztaszabolcs.hu
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Napirend 7. pontja 

A III. számú háziorvosi körzet 2016. évi működtetéséhez biztosított önkormányzati 
támogatás elszámolása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 8. pontja 

A fogorvosi körzet 2016. évi működtetéséhez biztosított önkormányzati támogatás 
elszámolása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 9. pontja 

A gyermekorvosi körzet 2016. évi működtetéséhez biztosított önkormányzati támogatás 
elszámolása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 10. pontja 

A Pusztaszabolcs Római Katolikus Plébánia elszámolása a 2016. évben megrendezett 
orgonahangversenyekről 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 11. pontja 

A római katolikus templom környékének fejlesztése 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 12. pontja 
Református és katolikus templom megvilágítása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 13. pontja 

A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény által biztosított házi segítségnyújtás 
kapacitás bővítése 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
Napirend 14. pontja 

Együttműködési megállapodás adósságkezelési szolgáltatásra az E-on Energiaszolgáltató Kft-vel 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 15. pontja 
Óvodai és bölcsődei beiratkozások időpontjainak meghatározása és a nyári ügyelet rendje 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 16. pontja 

A helyi építési szabályzatról szóló 8/2001. (III. 1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 17. pontja 
Az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének I. fordulós tervezete 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 18. pontja 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi 
ellátások helyi rendszeréről szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletének módosítása 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
Napirend 19. pontja 

Az önkormányzat közétkeztetésének ellátásához szükséges közbeszerzés kiírása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 20. pontja 
Szabolcs Híradó nyomdai kivitelezési költségének változása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 21. pontja 

Javaslat ingatlan bérleti szerződés hosszabbítására az Erőnlét Sportegyesülettel 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Tájékoztató a két ülés közti eseményekről 

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

3/2017. (I. 25.) 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 és alpolgármesteri tájékoztatót tudomásul veszi. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 1. pontja 
Pusztaszabolcs (Felsőcikola) 0229/18. hrsz. ingatlan adásvételi szerződése 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

4/2017. (I. 25.) Kt. számú határozat  
A Pusztaszabolcs (Felsőcikola) 0229/18. hrsz. ingatlan megvásárlásáról 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztaszabolcs (Felsőcikola) 
0229/18. hrsz. ingatlan adásvételével kapcsolatban további tárgyalásokat folytat a jelenlegi üzemeltetővel, 
tulajdonossal a probléma megoldására, amely ismeretében dönt az új szerződés kialakításáról. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további tárgyalások folytatására. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 2. pontja 
Pusztaszabolcs, Sport utca 2/2. III/2. szám alatti helyiségbérleti pályázat elbírálása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

5/2017. (I. 25.) Kt. számú határozat 
Önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiség bérbeadásáról 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2490 Pusztaszabolcs, Sport 
utca 2/2. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő III/2. számú üzlethelyiséget Kocsis Balázs (2490 
Pusztaszabolcs, Széchenyi I. u. 31.) részére bérbe adja 2017. február 1-jétől 5 éves időtartamra, 
bruttó 45.000,- Ft/hó összegű bérleti díjért, a pályázati felhívásban szereplő feltételekkel. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 3. pontja 
Beszámoló a mezőőrök elmúlt évi munkájáról 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

6/2017. (I. 25.) Kt. számú határozat  
A mezőőrök elmúlt évi munkájáról szóló beszámolóról 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a mezőőrök beszámolóit a mezőőri 
szolgálat elmúlt évi munkájáról. 
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a mezőőröknek az általuk végzett munkáért. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 4. pontja 

Beszámoló a közterület-felügyelő elmúlt évi munkájáról 
Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 

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

7/2017. (I. 25.) Kt. számú határozat  
A közterület-felügyelő elmúlt évi munkájáról szóló beszámolóról 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a közterület-felügyelő beszámolóját az 
elmúlt évi felügyeleti munkáról. 
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a közterület-felügyelőnek az általa végzett munkáért. 

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 5. pontja 

Az I. számú háziorvosi körzet 2016. évi működtetéséhez biztosított önkormányzati 
támogatás elszámolása 

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

8/2017. (I. 25.) Kt. számú határozat  
Az I. számú háziorvosi körzet 2016. évi működtetéséhez biztosított önkormányzati támogatás elszámolásáról 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dr. Juhász és Társa Bt. (2490 Pusztaszabolcs, 
Szabolcs liget 50.) és az önkormányzat között 2003. december 23-án létrejött, többször módosított 
feladat-ellátási szerződés III. fejezet 3 pontja alapján elfogadja az I. számú háziorvosi körzet 2016. évi 
működéséhez biztosított önkormányzati támogatás elszámolását. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: 2017. január 31. 
              

 
Napirend 6. pontja 

A II. számú háziorvosi körzet 2016. évi működtetéséhez biztosított önkormányzati 
támogatás elszámolása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
9/2017. (I. 25.) Kt. számú határozat  
A II. számú háziorvosi körzet 2016. évi működtetéséhez biztosított önkormányzati támogatás 
elszámolásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Cili Szolgáltató Bt. (2051 Biatorbágy, Lomb 
u. 7.) és az önkormányzat között 2005. november 7-én létrejött, többször módosított feladat-ellátási 
szerződés III. fejezet 3. pontja alapján elfogadja az II. számú háziorvosi körzet 2016. évi működéséhez 
biztosított önkormányzati támogatás elszámolását.  

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: 2017. január 31. 
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Napirend 7. pontja 
A III. számú háziorvosi körzet 2016. évi működtetéséhez biztosított önkormányzati 
támogatás elszámolása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
10/2017. (I. 25.) Kt. számú határozat  
A III. számú háziorvosi körzet 2016. évi működtetéséhez biztosított önkormányzati támogatás 
elszámolásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Primalife Medical Kft. (2481 Velence, 
Szabolcsi út 83/b.) és az önkormányzat között 2013. július 4-én létrejött feladat-ellátási szerződés III. 
fejezet 3. pontja alapján elfogadja a III. számú háziorvosi körzet 2016. évi működéséhez biztosított 
önkormányzati támogatás elszámolását.  

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: 2017. január 31. 
              

 
Napirend 8. pontja 

A fogorvosi körzet 2016. évi működtetéséhez biztosított önkormányzati támogatás 
elszámolása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
11/2017. (I. 25.) Kt. számú határozat  
A fogorvosi körzet 2016. évi működtetéséhez biztosított önkormányzati támogatás elszámolásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a FOG-ÁSZ Bt. (2490 Pusztaszabolcs, 
Széchenyi u. 13-2/2.) és az önkormányzat között 2013. június 28-án létrejött feladat-ellátási szerződés 2. 
pontja alapján elfogadja a fogorvosi körzet 2016. évi működéséhez biztosított önkormányzati támogatás 
elszámolását. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: 2017. január 31. 
              

 
Napirend 9. pontja 

A gyermekorvosi körzet 2016. évi működtetéséhez biztosított önkormányzati támogatás 
elszámolása 

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

12/2017. (I. 25.) Kt. számú határozat  
A gyermekorvosi körzet 2016. évi működtetéséhez biztosított önkormányzati támogatás elszámolásáról 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dr. Valkó Gyermekorvosi Bt. (2490 
Pusztaszabolcs, Szabolcs liget 50.) és az önkormányzat között 2014. február 13-án létrejött, többször 
módosított feladat-ellátási szerződés III. fejezet 3. pontja alapján elfogadja a gyermekorvosi körzet 2016. 
évi működéséhez biztosított önkormányzati támogatás elszámolását.  

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: 2017. január 31. 
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Napirend 10. pontja 
A Pusztaszabolcs Római Katolikus Plébánia elszámolása a 2016. évben megrendezett 
orgonahangversenyekről 

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

13/2017. (I. 25.) Kt. számú határozat  
A 2016. évi orgonahangversenyek megrendezéséhez biztosított önkormányzati támogatás 
elszámolásáról 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Pusztaszabolcs Római Katolikus 
Plébánia (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 46.) 2016. évi orgonahangversenyek megrendezéséről 
benyújtott elszámolását. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 11. pontja 
A római katolikus templom környékének fejlesztése 

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

14/2017. (I. 25.) Kt. számú határozat  
A római katolikus templom környékének fejlesztéséről 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztaszabolcsi Római 
Katolikus Egyházközség (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 46.) javaslatai alapján a templom környékén a 
következő fejlesztéseket vállalja: 
1. A kitaposott gyalogút nyomvonalán térkövezett átjáró gyalogutat épít, amelynek megvilágításáról 
gondoskodik. 
2. Vállalja a templom teljes körbe kamerázását. 
3. A templom északi és déli oldalán is gyalogutat építtet ki, amelyen így körbejárhatóvá válik a templom. 
4. A templom északi oldalán az árok feltöltésével parkoló helyeket alakít ki. 
A Képviselő-testület a fejlesztéseket a 2017. évi költségvetésbe betervezi és megvalósítja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a Római Katolikus Egyházközséggel történő szerződés 
előkészítésére, amely tartalmazza a katolikus templom környékének és rendezésének munkamegosztását 
az önkormányzat és az egyházközség között. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 12. pontja 
Református és katolikus templom megvilágítása 

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

15/2017. (I. 25.) Kt. számú határozat  
A református és a katolikus templom megvilágításáról 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a bekért és a beadott árajánlatok 
alapján a Pfeffermann Kft. árajánlatát fogadja el és a 2017-es költségvetés terhére megrendeli a munkák 
elvégzését. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 13. pontja 

A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény által biztosított házi segítségnyújtás 
kapacitás bővítése 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
16/2017. (I. 25.) Kt. számú határozat  
A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény által biztosított házi segítségnyújtás kapacitás 
bővítéséről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az általa fenntartott 
Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény által biztosított házi segítségnyújtás, mint szociális 
alapszolgáltatás vonatkozásában az ellátotti létszám 27 főről 36 főre emelkedjen, mely feladat ellátásához 
az intézmény részére 2017. március 1. napjától további 1 fő főállású szakképzett gondozói státuszt 
biztosít. 
A Képviselő-testület felkéri:  
- az intézményvezetőt, hogy az intézmény Szakmai Programjának, valamint Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítását készítse el és terjessze a Képviselő-testület elé e határozatnak megfelelően, 
- a jegyzőt, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumát keresse meg előzetes szakhatósági állásfoglalás 
kiadása végett a megemelkedő ellátotti létszám finanszírozási rendszerbe történő befogadása érdekében, 
továbbá a gondozói létszám növekedését a 2017. évi költségvetésbe tervezze be. 
 
Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 

 Adorjánné Bozsódi Irén intézményvezető 
Határidő: 2017. februári rendes testületi ülés - Intézményi dokumentumok módosítására, költségvetési 
rendelet-tervezet előkészítésére 

   2017. február 1. – előzetes szakhatósági állásfoglalás megkérésére 
              

 
Napirend 14. pontja 

Együttműködési megállapodás adósságkezelési szolgáltatásra az E-on Energiaszolgáltató 
Kft-vel 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
17/2017. (I. 25.) Kt. számú határozat  
Az E-on Energiaszolgáltató Kft-vel adósságkezelési szolgáltatásra kötendő együttműködési 
megállapodásról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az E-on Energiaszolgáltató Kft. és 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzata között kötendő, adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó 
együttműködési megállapodás tervezetet megtárgyalta és annak tartalmát elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező együttműködési 
megállapodás aláírására. 
Az E-on Energiaszolgáltató Kft. és Pusztaszabolcs Város Önkormányzat között 2015. június 24. napján 
létrejött együttműködési megállapodás a jelen határozatnak megfelelő megállapodás aláírásával hatályát 
veszti. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 15. pontja 
Óvodai és bölcsődei beiratkozások időpontjainak meghatározása és a nyári ügyelet rendje 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

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

18/2017. (I. 25.) Kt. számú határozat  
Az óvodai és bölcsődei beiratkozások időpontjainak meghatározásáról 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és 
a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) és (1a) 
bekezdésének alapján a fenntartásában lévő Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde (2490 
Pusztaszabolcs, Deák F. u. 21/1.) tekintetében a 2017/2018. nevelési évre az óvodai felvételről és az 
óvodai jogviszony létesítéséről az alábbi hirdetményt teszi közzé:  
Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde Zsiráf Óvoda székhelyen (2490 Pusztaszabolcs, Deák F. u 
21/1.) a beiratkozás ideje: 

2017.04.25. (kedd): 1300-1600 

2017.04.26. (szerda): 800-1200 

2017.04.27. (csütörtök): 800-1200 

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges okiratok, dokumentumok: 
- gyermek születési anyakönyvi kivonata, 
- társadalombiztosítási azonosító jelről szóló hatósági igazolvány, 
- lakcímet igazoló hatósági igazolvány, 
- szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése értelmében a gyermek abban 
az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától 
legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. 
Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén a szülő ellen szabálysértési eljárást kell indítani a a 
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi 
II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján. 
Az óvodai felvételi körzete Pusztaszabolcs Város közigazgatási területe. 
Az óvoda az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket ellátja.  
Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja 2017. május 30. (20/2012. EMMI 
rendelet 20. § (1a) bekezdés alapján. 
Az óvoda elutasító döntésével kapcsolatban a fenntartóhoz (Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete – Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.) lehet fellebbezést 
benyújtani az óvoda és bölcsőde határozatának kézhezvételétől, vagy tudomására jutástól számított 15 
napon belül. A jogorvoslati eljárást a jegyző folytatja le. (A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC 
törvény 37. § (3) b) pontja, 37. § (4), 38. § (1), 38.§ (3) bekezdések szerint, valamint a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. törvény 32. §, 42/A. §) 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Közzététel határideje: legkésőbb 2017. március 24. 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

19/2017. (I. 25.) Kt. számú határozat  
Az óvoda és a bölcsőde nyári nyitvatartási és ügyeleti rendjének meghatározásáról 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Pusztaszabolcsi Városi 
Óvoda és Bölcsőde (2490 Pusztaszabolcs, Deák F. u. 21/1.) 2017. évi nyári nyitvatartási, illetve ügyeleti 
rendjét az alábbiak szerint határozza meg, a folyamatos ellátás biztosítása érdekében. 
Manóvár Óvoda ügyelet  2017.06.26-tól 2017.07.28-ig 
     zárva  2017.07.31-től 2017.08.31-ig 
Zsiráf Óvoda ügyelet  2017.07.31-től 2017.08.31-ig 
            zárva  2017.06.26-től 2017.07.28-ig 
Bölcsőde  zárva  2017.07.24-től 2017.08.04-ig 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: legkésőbb 2017.02.15. 
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Napirend 16. pontja 

A helyi építési szabályzatról szóló 8/2001. (III. 1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
20/2017. (I. 25.) Kt. számú határozat  
A helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jogszabályi kötelezettségének eleget téve úgy 
dönt, hogy a helyi építési szabályzatról szóló 8/2001. (III. 1.) önkormányzati rendeletét felülvizsgálja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy szerezzen be tervezői árajánlatokat a helyi építési 
szabályzat és mellékletei korszerűségi felülvizsgálatára és szükség szerinti átdolgozására. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: 2017. február 10. 
              

 
Napirend 17. pontja 

Az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének I. fordulós tervezete 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 4 igen, 4 nem szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elutasította: 
 
21/2017. (I. 25.) Kt. számú határozat  
Javaslat elutasításáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint a 
Szabolcs vezér tér parkoló kialakítására a 10 millió forintos összeg maradjon a költségvetésben és az 
abból esetleg megmaradó összeg a szociális intézmény épületeinek felújítására kerüljön felhasználásra. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 3 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
22/2017. (I. 25.) Kt. számú határozat  
Az önkormányzat 2017. évi költségvetés-tervezete hiányának csökkentéséről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetés-
tervezete hiányának megszüntetése érdekében az alábbiakat javasolja a jegyzőnek: 
1. A helyi iparűzési adó összege kerüljön megemelésre 117 millió forint összegre. 
2. Az előző évi szabad felhasználású pénzmaradvány csökkenjen 35.893 ezer forintra. 
3. Az egészségügyi centrum kivitelezésére a 20 millió forint kerüljön ki a tervezetből. 
4. A Szabolcs tér parkoló kialakítására 2 millió forint kerüljön betervezésre. 
5. A helyi építési szabályzatra vonatkozóan a tervezetben szereplő 10 millió forint helyett 7 millió forint 

kerüljön betervezésre. 
 
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: 
 
23/2017. (I. 25.) Kt. számú határozat  
A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőinek 
illetménykiegészítéséről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2017. évben a Pusztaszabolcsi 
Polgármesteri Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői illetménykiegészítés mértéke a 
köztisztviselői alapilletménye 30 %-a. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
24/2017. (I. 25.) Kt. számú határozat  
Az aljegyző havi illetményének megállapításáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az aljegyző havi illetménye 
2017. január 1-jétől 390.000,- Ft. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
25/2017. (I. 25.) Kt. számú határozat  
Az önkormányzati alkalmazottak cafetéria juttatásának megállapításáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati 
közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó alkalmazottak 2017. évi cafetéria 
juttatása 134.220,- Ft. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
26/2017. (I. 25.) Kt. számú határozat  
Az intézményi költségvetés-tervezetek átdolgozásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a hiány megszüntetése 
érdekében tett javaslatok alapján felkéri a jegyzőt az intézményi költségvetés-tervezetek átdolgozására a 
22/2017. (I. 25.), a 23/2017. (I. 25.), a 24/2017. (I. 25.), valamint a 25/2017. (I. 25.) Kt. számú 
határozatok figyelembevételével. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 18. pontja 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi 
ellátások helyi rendszeréről szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletének módosítása 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
27/2017. (I. 25.) Kt. számú határozat  
Rendelet-tervezet szövegének elfogadásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi 
rendszeréről szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet 
szövegét elfogadja az alábbi módosítással: 
1. A rendelet-tervezet 4. §-ában törlésre kerül az „és mérési jegyzőkönyvekkel” szövegrész. 
 
Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 19. pontja 

Az önkormányzat közétkeztetésének ellátásához szükséges közbeszerzés kiírása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
28/2017. (I. 25.) Kt. számú határozat  
Az önkormányzat közétkeztetésének ellátásához szükséges közbeszerzés kiírásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Dr. Szücs Gábor Ügyvédi Irodát 
(8000 Székesfehérvár, Budai út 11. III./310.) az önkormányzat közétkeztetésének ellátásához szükséges 
közbeszerzési eljárás lefolytatására a 2017. évi költségvetés terhére bruttó 450.000,- Ft összegért. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a közbeszerzés lefolytatásához a megbízási szerződés 
aláírására. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 20. pontja 

Szabolcs Híradó nyomdai kivitelezési költségének változása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
29/2017. (I. 25.) Kt. számú határozat  
A Szabolcs Híradó újság nyomdai kivitelezéséről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szabolcs Híradó 
önkormányzati újság nyomdai előkészítésére, valamint kivitelezésére 2018. január 31-ig az Alphapress 
Nyomda és Reklám Ajándékot (8000 Székesfehérvár, Homoksor u. 7.) bízza meg árajánlata alapján 
(terjedelem: 16+4 oldal, nyomás: belív: 16 oldal 1+1 szín, borító: 4 oldal 4+4 szín, írkatűzés, vágás papír, 
500 példány, újság szerkesztés, futárpostai tevékenység) bruttó 88.145,- Ft összegben. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
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: 
 
30/2017. (I. 25.) Kt. számú határozat  
A Szabolcs Híradó újság ingyenessé tételének lehetőségéről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, megvizsgálja annak lehetőségét, hogy 
2017. június 1-től a Szabolcs Híradó önkormányzati újság 2300 példányszámban kerüljön megrendelésre 
és ingyenes legyen. 
A Képviselő-testület felkéri Koltai Zsuzsannát, a Szabolcs Híradó önkormányzati újság főszerkesztőjét, 
hogy az erre vonatkozó üzleti tervet készítse el a májusi képviselő-testületi ülésre. A Képviselő-testület az 
üzleti terv ismeretében dönt az újság ingyenessé tételéről. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
  Koltai Zsuzsanna, a Szabolcs Híradó főszerkesztője 
Határidő: májusi rendes képviselő-testületi ülés 
              

 
Napirend 21. pontja 

Javaslat ingatlan bérleti szerződés hosszabbítására az Erőnlét Sportegyesülettel 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
31/2017. (I. 25.) Kt. számú határozat  
Ingatlan bérleti szerződés meghosszabbítása az Erőnlét Sportegyesülettel 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Erőnlét Sportegyesület (2490 Pusztaszabolcs, 
Szilágyi E. u. 36/1.) részére, tevékenysége végzésének idejére, ingyenesen bérbe adja az önkormányzati 
tulajdonú 2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 51. szám alatti bérlakást további 1 évre 2018. január 31-ig 
azzal, hogy a Sportegyesület viseli a rezsiköltségek 50 %-át és rendszeresen karbantartja az épületet. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés melléklete szerinti bérleti 
szerződés-módosítást aláírja. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              


