
 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. 
Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 
honlap: www.pusztaszabolcs.hu 
e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu 

 

KIVONAT 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2017. március 29-én megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
87/2017. (III. 29.) határozata 
A jegyzőkönyv-hitelesítők felkéréséről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Kovács Dénes és 
Simonné Zsuffa Erzsébet képviselőket a mai nyílt ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
88/2017. (III. 29.) határozata 
A mai nyílt ülés napirendjének meghatározásáról 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg: 
Napirend 1. pontja 

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

Napirend 2. pontja 
A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságnak 2016. évben nyújtott anyagi támogatás elszámolása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 3. pontja 

Beszámoló a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 4. pontja 
A fogorvosi körzet éves támogatási összeg emelése 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 5. pontja 

A temetőben 2017-ben elvégzendő munkák ütemtervének elfogadása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 6. pontja 
Beszámoló az elmúlt időszak lakossági kezdeményezésű járdaépítéseinek tapasztalatairól 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 7. pontja 

A Bajcsy-Zsilinszky utcában járdajavítás 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 8. pontja 
Együttműködési megállapodás iskolai közösségi szolgálat közös lebonyolításáról 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

http://www.pusztaszabolcs.hu
mailto:polghivatal@pusztaszabolcs.hu
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Napirend 9. pontja 
A „közétkeztetési szolgáltatás nyújtása” tárgyában pályázati eljárás megindítása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 10. pontja 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének „a háziorvosi körzetekről” szóló 
9/2002. (VI. 28.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata a Fejér Megyei Kormányhivatal 
javaslata alapján 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
Napirend 11. pontja 

A Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde Szakmai Programjának módosítása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 12. pontja 
Szakmai bizottság létrehozása a Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői 
pályázatához kapcsolódóan 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
Napirend 13. pontja 

Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetése 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 14. pontja 
Balony településsel kötendő testvér-települési megállapodás és pályázat benyújtása az új testvér-
települési kapcsolat kiépítése tárgyában 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 15. pontja 

Javaslat az Anya- és Gyermekvédelmi Tanácsadóban nyílászáró cserére 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 16. pontja 
Megbízás közigazgatási iratrendezésre 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
Napirend 17. pontja 

A Dunaújvárosi Vízgazdálkodási Építőipari és Környezetvédelmi Társulat 2016. évi 
teljesítésigazolási adatai 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 18. pontja 

„Kézilabdás diákok Staufenbergbe utazásának” céljából támogatás igénylés 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 19. pontja 
Józsefes Gyermekekért Alapítvány pályázata „Aerobik táborban való részvétel támogatása” céljából 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 20. pontja 

Lakossági kérésre térítés ellenében elvégzett feladatok 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 21. pontja 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 22. pontja 

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2018-2020. évre várható összege 
(helyszíni) 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 23. pontja 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre pályázati lehetőség 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 24. pontja 
Javaslat Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének „az aljegyző havi 
illetményének megállapításáról” szóló 24/2017. (I. 25.) Kt. számú határozatra vonatkozó 
törvényességi felhívás tárgyalására és a határozat visszavonására 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
Napirend 25. pontja 

A helyi építési szabályzatról szóló 8/2001. (III. 1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 

Napirend 26. pontja 
Az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. üzemeltetéséhez 
hozzájárulás 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
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Napirend 27. pontja 

Külterületi út felújítása pályázati támogatásból 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 28. pontja 
Javaslat intézményi térítési díj felülvizsgálatára 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
Napirend 29. pontja 

Tervezési megbízás a településrendezési eszközök korszerűsítésére, továbbá a Településképi Arculati 
Kézikönyv és a településkép védelméről szóló helyi rendelet-tervezet elkészítésére 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirendek után: 
- Tájékoztató a két ülés közti eseményekről 
- Kérdések, interpellációk 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 1. pontja 

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

 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
89/2017. (III. 29.) határozata 
A helyi közrend és közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság, illetve az 
Adonyi Rendőrőrs (2457 Adony, Kossuth L. u. 27.) – az elmúlt év (2016.) vonatkozásában – 
Pusztaszabolcs bűnügyi, szabálysértési és közlekedési helyzetéről készült beszámolóját elfogadja. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
90/2017. (III. 29.) határozata 
Életmentő tevékenység elismeréséről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elismerését és köszönetét fejezi ki 
Krasznai Sándor pusztaszabolcsi körzeti megbízott részére a határőrizeti szolgálata során végrehajtott 
életmentő tevékenységéért. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az elismerést tolmácsolja. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 2. pontja 
A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságnak 2016. évben nyújtott anyagi támogatás 
elszámolása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
91/2017. (III. 29.) határozata 
A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságnak 2016. évben nyújtott anyagi támogatás elszámolásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fejér Megyei Rendőr-
főkapitányságnak 2016. évben nyújtott anyagi támogatás elszámolását elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, járjon el annak érdekében, hogy a két fél között létrejött 
szerződés úgy kerüljön módosításra, hogy a gépkocsi javítás területén a Pusztaszabolcson szolgálatot 
teljesítő gépkocsi élvezzen elsőbbséget, ha annak javítására nincs szükség, akkor az összeg más gépkocsi 
javítására is költhető. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 3. pontja 
Beszámoló a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tűzvédelmi 
tevékenységéről 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
92/2017. (III. 29.) határozata 
A 2016. évi tűzvédelmi tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete „a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről 
és a tűzoltóságról” szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5)-(6) bekezdései alapján, a Dunaújvárosi 
Tűzoltó parancsnok 2016. évi tűzvédelmi tevékenységről szóló beszámolóját megismerte és azt elfogadja. 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki a Dunaújvárosi Tűzoltó-
parancsnokság, valamint a Pusztaszabolcsi Katasztrófavédelmi Őrs munkatársainak, továbbá a 
Pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek áldozatos munkájáért. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

Napirend 4. pontja 
A fogorvosi körzet éves támogatási összeg emelése 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
93/2017. (III. 30.) határozata 
A fogorvosi körzet éves támogatási összegének emeléséről 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a FOG-ÁSZ Bt-vel (2490 Pusztaszabolcs, 
Széchenyi I. u. 13-2/2.) 2013. július 23-án Pusztaszabolcs fogorvosi körzetének ellátására kötött, többször 
módosított feladat-ellátási szerződést, az előterjesztés melléklete szerint módosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításról szóló szerződést aláírja. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 5. pontja 
A temetőben 2017-ben elvégzendő munkák ütemtervének elfogadása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
94/2017. (III. 29.) határozata 
A köztemetőben 2017. évben elvégzendő munkákról szóló ütemterv elfogadásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Styx Kegyelet Kft üzemeltető által a 
pusztaszabolcsi köztemetőben 2017. évben elvégzendő munkákról készített módosított ütemtervét 
elfogadja. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
95/2017. (III. 29.) határozata 
A köztemetőben 2017. évben elvégzendő munkák végrehajtásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a városi köztemető üzemeltetésével 
kapcsolatban az alábbi döntést hozza: 
1. A Képviselő-testület felkéri a köztemetőt üzemeltető Styx Kegyelet Kft-t, hogy 10 meg nem váltott 
sírhely bontásának lehetőségét határozza meg. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a meghatározás után terjessze be az előterjesztést arról, 
hogy a meg nem váltott sírhelyek bontását folytassák-e. 
2. Az önkormányzat vállalásaként 2017. első félévben az urnafal megépítése, 2017. második félévében a 
halotthűtő cseréje történik meg. 
3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a temető terület bővítése ez év végéig történjen meg. 
4. A Képviselő-testület felkéri az üzemeltetőt, hogy a meg nem váltott és felszámolt sírhelyeknél található 
fejfákat és/vagy névtáblákat őrizzék meg, amelyek tárolásáról és későbbi felhasználásáról a képviselő-
testület a későbbiek folyamán dönt. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 6. pontja 

Beszámoló az elmúlt időszak lakossági kezdeményezésű járdaépítéseinek tapasztalatairól 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
96/2017. (III. 29.) határozata 
Az elmúlt időszak lakossági kezdeményezésű járdaépítéseinek tapasztalatairól szóló beszámoló 
elfogadásáról 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakossági kezdeményezésű járdaépítések 
tapasztalatairól szóló beszámoló adatait megismerte és úgy dönt, hogy a beszámolót az előterjesztés 
szerinti tartalommal elfogadja. Támogatja továbbá a járdaépítési program adott formában történő 
folytatását. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: 2017. április 30. 
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Napirend 7. pontja 
A Bajcsy-Zsilinszky utcában járdajavítás 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 2 igen, 4 nem szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elutasította: 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
97/2017. (III. 29.) határozata 
Javaslat elutasításáról 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint a 
Pusztaszabolcs, Bajcsy-Zsilinszky utcában a járda javításához nem járul hozzá és a balesetveszélyes 
járdaszakaszt megszünteti úgy, hogy felszedi a járdalapokat és azok hasznosításáról utólag dönt. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 1 igen, 5 nem szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elutasította: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
98/2017. (III. 29.) határozata 
Javaslat elutasításáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint a 
Pusztaszabolcs, Bajcsy-Zsilinszky utcában a három sorban egymás mellé rakott betonlapból kialakított 
járdát a műszaki kivitelezés akadályai miatt, két sorban elrendezett nyomvonalú járdává alakítja át. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
99/2017. (III. 29.) határozata 
Tájékoztatás lakossági járdaépítési lehetőségről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztaszabolcs, Bajcsy-
Zsilinszky utcában élők figyelmét felhívja arra a lehetőségre, hogy a megrongálódott járda javításához az 
önkormányzat biztosít zúzalékot és cementet, de a kivitelezést a lakóknak kell elvégezni. 
A Képviselő-testület felhívja továbbá az érintett lakók figyelmét, hogy a tipegőlappal kirakott járda 
esetében az erózió elkerülése érdekében fontos a fugák között a növénnyel való benövés, ezért 
tartózkodjanak a vegyszeres gyomirtástól. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert/jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa az érintett 
utcaszakaszon élőket. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester/dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 3 igen, 4 nem szavazattal és 0 tartózkodással a javaslatot elutasította: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
100/2017. (III. 29.) határozata 
Javaslat elutasításáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint a 
szociálisan rászorulók esetében a megrongálódott járda javítását a városgondnokság végezze el. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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A Képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
101/2017. (III. 29.) határozata 
Szociális rendelet módosításáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a szociális rendelet 
esetében olyan módosító javaslatot terjesszen a képviselő-testület számára, hogy a szociális kölcsönt 
járdajavításra is fel lehessen használni. 
 
Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 8. pontja 

Együttműködési megállapodás iskolai közösségi szolgálat közös lebonyolításáról 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
102/2017. (III. 29.) határozata 
Iskolai közösségi szolgálat közös lebonyolításáról szóló együttműködési megállapodásról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziuma és 
Szakgimnáziuma és Pusztaszabolcs Város Önkormányzata között létrehozni kívánt, az iskolai közösségi 
szolgálat közös lebonyolításáról szóló együttműködési megállapodást.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Csányi Kálmán, polgármester 
Határidő: 2017. április 7. 
              

 
Napirend 9. pontja 

A „közétkeztetési szolgáltatás nyújtása” tárgyában pályázati eljárás megindítása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
103/2017. (III. 29.) határozata 
A közétkeztetési szolgáltatás nyújtására kiírandó pályázati eljárás ajánlatkérési felhívás-tervezetének és 
vállalkozási szerződés-tervezetének módosításáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Pusztaszabolcs város 
területén közétkeztetési szolgáltatás nyújtása” tárgyban a pályázati felhívást és a pályázati dokumentációt 
az alábbiak szerint módosítja: 
1. Az ajánlatkérési felhívás-tervezet 8. pontjában az 1. sorban a bölcsődei normál étkeztetés teljes adag 
egységáránál a súlyszám „2”-ről „5”-re változik. 
2. A vállalkozási szerződés-tervezet V. Felek jogai, kötelezettségei fejezet 12. pontja kiegészül az 
alábbival: 
„A vállalkozó köteles tevékenységéről évenként beszámolni a megrendelő képviselő-testülete felé. A 
beszámolónak ki kell terjednie a nyersanyagnorma felhasználásra is, amelyet mérlegadatokkal is alá kell 
támasztania.” 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
104/2017. (III. 29.) határozata 
A közétkeztetési szolgáltatás nyújtására kiírandó pályázati eljárás pályázati kiírásának és pályázati 
dokumentációjának elfogadásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Pusztaszabolcs város 
területén közétkeztetési szolgáltatás nyújtása” tárgyban a pályázati kiírást és pályázati dokumentációt az 
előterjesztés szerint elfogadja az alábbi módosításokkal: 
1. Az ajánlatkérési felhívás-tervezet 8. pontjában az 1. sorban a bölcsődei normál étkeztetés teljes adag 
egységáránál a súlyszám „2”-ről „5”-re változik. 
2. A vállalkozási szerződés-tervezet V. Felek jogai, kötelezettségei fejezet 12. pontja kiegészül az 
alábbival: 
„A vállalkozó köteles tevékenységéről évenként beszámolni a megrendelő képviselő-testülete felé. A 
beszámolónak ki kell terjednie a nyersanyagnorma felhasználásra is, amelyet mérlegadatokkal is alá kell 
támasztania.” 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati dokumentációt küldje meg három 
lehetséges szállítónak. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 10. pontja 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének „a háziorvosi körzetekről” 
szóló 9/2002. (VI. 28.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata a Fejér Megyei 
Kormányhivatal javaslata alapján 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
105/2017. (III. 29.) határozata 
Az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló rendelet-tervezet véleményezésre történő 
megküldéséről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „háziorvosi körzetekről” szóló 
9/2002. (VI. 28.) önkormányzati rendeletének a Fejér Megyei Kormányhivatal javaslata alapján történő 
felülvizsgálata során „az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról” szóló rendelet-tervezetet 
ismételten megküldi a Magyar Orvosi Kamara Fejér Megyei Területi Szervezete, valamint a Nemzeti 
Egészségfejlesztési Intézet részére véleményezés céljából, mert a rendelet-tervezet 2. mellékletét 
időközben módosítani kellett. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a véleményezési eljárást ismételten indítsa el és erről 
tájékoztassa a Fejér Megyei Kormányhivatalt is. 

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
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Napirend 11. pontja 
A Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde Szakmai Programjának módosítása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
106/2017. (III. 29.) határozata 
A Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde Szakmai Program módosításának elfogadásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 
Szakmai Programjának módosítását a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 104. § (1) d) pontja alapján jóváhagyja. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 12. pontja 

Szakmai bizottság létrehozása a Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 
intézményvezetői pályázatához kapcsolódóan 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
107/2017. (III. 29.) határozata 
A Magyar Bölcsődék Egyesületének felkérése a Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 
intézményvezetői pályázatához kapcsolódóan létrehozandó szakmai bizottságba tag delegálásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 
1/A. § (10) bekezdés c) pontja alapján felkéri a Magyar Bölcsődék Egyesületét a Pusztaszabolcsi Városi 
Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői állásának betöltésére beérkezett pályázat véleményezésében történő 
közreműködésre, továbbá arra, hogy delegáljon egy tagot a Képviselő-testület által a pályázat 
véleményezésére felállított szakmai bizottságba. 

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és a 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
108/2017. (III. 29.) határozata 
A Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pályázatához kapcsolódóan szakmai 
bizottság létrehozásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdésére, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (10) bekezdés alapján a Pusztaszabolcsi 
Városi Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői állásának betöltésére beérkezett pályázat véleményezésére 
szakmai bizottságot állít fel, melynek tagjai Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Humán Bizottságának 
tagjai, a jegyző, továbbá a Magyar Bölcsődék Egyesülete által delegált tag. 

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
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Napirend 13. pontja 

Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetése 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
109/2017. (III. 29.) határozata 
Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás megszűnésével kapcsolatban Besnyő Község Önkormányzata 
jogainak és kötelezettségeinek megállapításáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Adonyi Többcélú Kistérségi 
Társulás megszűntetésére s a tagok közötti elszámolásra vonatkozó előterjesztést, melynek alapján az 
alábbi döntést hozza:  
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Besnyő Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete 154/2014/V.22./Kt. számú határozatában foglalt, az Adonyi Többcélú 
Kistérségi Társulással – továbbiakban: Társulás – 2014. december 31.-napjával történő kiválásáról 
meghozott döntésére tekintettel a Társulásnak 2015. január 1.-napjától nem tagja, melynek törzskönyvi 
nyilvántartásába történő bejelentése s az Önkormányzattal a Társulási Megállapodás III/4. pont szerinti 
elszámolása nem történt meg, mely tényre figyelemmel Besnyő Község Önkormányzat a Társulás  
megszüntetéssel kapcsolatos elszámolásban részt vesz, a megszűnő Társulás tekintetében azonban 
vagyoni  jogutódnak kizárólag a 2014. december 31.-napjáig keletkezett jogok és kötelezettségek 
tekintetében minősül. 

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

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
110/2017. (III. 29.) határozata 
Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás közös megegyezéssel történő megszűntetéséről 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Adonyi Többcélú Kistérségi 
Társulás megszűntetésére s a tagok közötti elszámolásra vonatkozó előterjesztést, melynek alapján az 
alábbi döntést hozza:  
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
- Beloiannisz Község Önkormányzata Képviselő-testületével,  
- Iváncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületével, 
- Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületével, 
- Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületével, 
- Adony Város Önkormányzata Képviselő-testületével és 
- Szabadegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületével 
- Besnyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete általi tudomásul vétele mellett - megállapodik 
abban, hogy az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2013. június 30. napján hatályba lépett XII. számú 
módosításával egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását – ezáltal a Társulást – a 
„Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – Mötv. – 88. § (2) 
bekezdése s a Társulási Megállapodás III./7.1. pontja alapján közös megegyezéssel 2017. április 30.-i 
hatállyal megszüntetik. 

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

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
111/2017. (III. 29.) határozata 
Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás megszűntetésére és a tagok közötti elszámolásra vonatkozó 
Megállapodás elfogadásáról 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Adonyi Többcélú Kistérségi 
Társulás megszűntetésére s a tagok közötti elszámolásra vonatkozó előterjesztést, melynek alapján az 
alábbi döntést hozza:  
1. Az előterjesztés határozati javaslatának II. pontjában foglalt döntés valamennyi tagi Önkormányzat 

Képviselő-testülete általi elfogadásával az önálló jogi személyiségű:  

Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás  
– melynek székhelye: 2457 Adony, Bajcsy-Zsilinszky utca 5., törzskönyvi azonosító száma: 592073 -  

2017. április 30. napján jogutód nélkül megszűnik azzal, hogy vagyoni jogutódjai a volt tagi 
Önkormányzatok akként, hogy Besnyő Község Önkormányzatát a 2014. december 31.-napjáig 
keletkezett vagyoni kötelezettségekért terheli helytállási kötelezettség. 
1.1. A Társulási Tanács elnöke a Társulás megszűnése időpontjáig 2017. április 30.-napjáig vállalhat 

a Társulás elfogadott költségvetése terhére kötelezettségeket.  
1.2. A Társulás megszűnését követően az „államháztartás számviteléről” szóló 4/2013.(I.11.) Korm. 

rendeletben meghatározott záró költségvetési beszámolóval kapcsolatos feladatokat Adony Város 
Önkormányzat az Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével teljesíti 

2. A Képviselő-testület az előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt tartalommal a Társulás 
megszüntetésére és a tagok közötti elszámolásra vonatkozó Megállapodást elfogadja s felhatalmazza a 
Polgármestert a Megállapodás aláírására. 

 Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
 Határidő: legkésőbb 2017. április 20. 
3. A Képviselő-testület felkéri az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanács elnökét, hogy a 

Társulás törzskönyvi nyilvántartásból való törlése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.  

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 14. pontja 

Balony településsel kötendő testvér-települési megállapodás és pályázat benyújtása az új 
testvér-települési kapcsolat kiépítése tárgyában 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
112/2017. (III. 29.) határozata 
Balony településsel testvér-települési együttműködési megállapodás megkötéséről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt Balony 
Község Önkormányzatával (930 08 Balony 22, Szlovákia) új testvér-települési kapcsolat kiépítése 
céljából. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés melléklete szerinti Együttműködési 
Megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
113/2017. (III. 29.) határozata 
Balony településsel kötendő testvér-települési kapcsolat kiépítése céljából történő pályázat 
benyújtásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Bethlen Gábor Alapkezelő 
Zrt. által meghirdetett „Testvér-települési programok és együttműködések” című pályázati felhívásra. A 
kiírás értelmében Pusztaszabolcs és Balony település között kötendő új testvér-települési kapcsolat 
kiépítése céljából nyújt be támogatási igényt. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester  
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 15. pontja 

Javaslat az Anya- és Gyermekvédelmi Tanácsadóban nyílászáró cserére 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
114/2017. (III. 29.) határozata 
Az Anya- és Gyermekvédelmi Tanácsadó épületének nyílászáró cseréjéről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Anya- és Gyermekvédelmi 
Tanácsadó épületén szükséges nyílászáró csere vonatkozásában a pénzügyileg legkedvezőbb 
ajánlatadóval Bogár Istvánné vállalkozóval (2490 Pusztaszabolcs, Ady E. u. 41/1.) köt szerződést bruttó 
1.284.300,- Ft összegben minden nyílászáró cseréjére vonatkozóan. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatadóval kössön 
szerződést. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 16. pontja 

Megbízás közigazgatási iratrendezésre 
Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 

 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
115/2017. (III. 29.) határozata 
Közigazgatási iratrendezésre történő megbízásról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Pusztaszabolcsi Polgármesteri 
Hivatal irattárának rendezésére érkezett árajánlatokat és megállapítja, hogy a legkedvezőbb árajánlatot a 
Chartarium Kft. (székhelye: 1031 Budapest, Vizimolnár u. 14. 1/5., fióktelepe: 8000 Székesfehérvár, 
Becskereki u. 44.) adta. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy az előterjesztés mellékletét képező árajánlatnak 
megfelelően a Chartarium Kft-t bízza meg a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal iratrendezési 
feladatainak elvégzésére. 
A Képviselő-testület az iratrendezés költségét az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében irattározásra 
tervezett bruttó 2.540.000,- Ft-ból biztosítja. 

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: 2017. április 10. – megbízás aláírására 
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Napirend 17. pontja 

A Dunaújvárosi Vízgazdálkodási Építőipari és Környezetvédelmi Társulat 2016. évi 
teljesítésigazolási adatai 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
116/2017. (III. 29.) határozata 
A Dunaújvárosi Vízgazdálkodási Építőipari és Környezetvédelmi Társulat 2016. évi teljesítésigazolási 
adatainak elfogadásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunaújvárosi Vízgazdálkodási Építőipari és 
Környezetvédelmi Társulattal (2400 Dunaújváros, Papírgyári út 30.) a 2016. évben elvégzett közcélú 
vízgazdálkodási feladatok elvégzésére kötött szerződés szerinti teljesítési adatokat megismerte és 
elfogadja. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
 
Napirend 18. pontja 

„Kézilabdás diákok Staufenbergbe utazásának” céljából támogatás igénylés 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
117/2017. (III. 29.) határozata 
A „Kézilabdás diákok Staufenbergbe utazásának” céljából a Józsefes Gyermekekért Alapítvány 
támogatásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Józsefes Gyermekekért Alapítvány (2490 
Pusztaszabolcs, Mátyás kir. u. 14.) részére a „Kézilabdás diákok Staufenbergbe utazásának” céljából az 
önkormányzat „a helyi civil szervezetek és egyházak támogatási rendjéről” szóló 32/2016. (XII. 20.) 
önkormányzati rendelet 4.§ (3) bekezdése cd) pontja értelmében az önkormányzat költségvetésében a 
külkapcsolatokra elkülönített forrás terhére 250.000,- Ft támogatást biztosít.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet 
módosításának beterjesztésére. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester  
Határidő: azonnal 
              



 14 

Napirend 19. pontja 
Józsefes Gyermekekért Alapítvány pályázata „Aerobik táborban való részvétel 
támogatása” céljából 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 3 igen, 2 nem szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elutasította: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
118/2017. (III. 29.) határozata 
Javaslat elutasításáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint nem 
támogatja a Józsefes Gyermekekért Alapítvány (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás kir. u. 14.) „Aerobik 
táborban való részvétel támogatása” céljából benyújtott kérelmét. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 3 igen, 2 nem szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot elutasította: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
119/2017. (III. 29.) határozata 
Javaslat elutasításáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint a 
Józsefes Gyermekekért Alapítvány (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás kir. u. 14.) részére „Aerobik táborban 
való részvétel támogatása” céljából az önkormányzat „a helyi civil szervezetek és egyházak támogatási 
rendjéről” szóló 32/2016. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4.§ (3) bekezdése cc) pontja értelmében az 
önkormányzat költségvetésének általános tartaléka terhére 66.000,- Ft támogatást biztosít. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 20. pontja 

Lakossági kérésre térítés ellenében elvégzett feladatok 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
120/2017. (III. 29.) határozata 
A lakossági kérésre térítés ellenében elvégzett feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakossági kérésre térítés ellenében elvégzett 
feladatokról szóló beszámoló adatait megismerte és úgy dönt, hogy a beszámolót az előterjesztés szerinti 
tartalommal elfogadja. Támogatja továbbá a tevékenység folytatását. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: 2017. április 30. 
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Napirend 21. pontja 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
121/2017. (III. 29.) határozata 
Rendelet-tervezet szövegének elfogadásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 
szóló 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosítására vonatkozó rendelet-tervezet szövegét 
elfogadja. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 22. pontja 

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2018-2020. évre várható 
összege (helyszíni) 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
122/2017. (III. 29.) határozata 
Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2018-2020. évre várható összegéről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 29/A §-a alapján a saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettségek 2018-2020. évekre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg. 

ezer Ft-ban 
  A B C D 

1 Megnevezés 
2018. év 
várható 

terv szám 

2019. év 
várható 

terv szám 

2020. év 
várható 

terv szám 
2 Helyi adóból és települési adóból származó bevétel 121 500 126 500 126 500 

3 Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni jog 
értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel 19 315 19 500 19 500 

4 Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel 0 0 0 

5 Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat 
értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 0 0 0 

6 Bírság, pótlék és díjbevétel 500 500 500 

7 A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés 0 0 0 

8 Saját bevételek (2+… .+7) 141 315 146 500 146 500 

9 Saját bevételek (8. sor) 50%-a 70 658 73 250 73 250 

10 Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17) 0 0 0 

11 Hitel, kölcsön felvétele 0 0 0 

12 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala 0 0 0 

13 Váltó kibocsátása 0 0 0 

14 Pénzügyi lízing  0 0 0 

15 Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés 0 0 0 
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16 Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték 0 0 0 

17 Fedezeti betét 0 0 0 

18 Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési 
kötelezettség (19+…..+24) 0 0 0 

19 Hitel, kölcsön felvétele 0 0 0 

20 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala 0 0 0 

21 Váltó kibocsátása 0 0 0 

22 Pénzügyi lízing  0 0 0 

23 Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés 0 0 0 

24 Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték 0 0 0 

25 Fedezeti betét 0 0 0 

26 Fizetési kötelezettség összesen (10+18) 0 0 0 

27 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-26) 141 315 146 500 146 500 

 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
 
Napirend 23. pontja 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre pályázati lehetőség 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
123/2017. (III. 29.) határozata 
Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázati felhívásra 
pályázat benyújtásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázati felhívás ac) pontban 
(az egészségügyi alapellátást szolgáló épület felújítás) meghatározottak szerint az Egészségügyi 
Centrum II. ütemtervének megvalósítás érdekében. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 24. pontja 

Javaslat Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének „az aljegyző havi 
illetményének megállapításáról” szóló 24/2017. (I. 25.) Kt. számú határozatra vonatkozó 
törvényességi felhívás tárgyalására és a határozat visszavonására 

Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
124/2017. (III. 29.) határozata 
Törvényességi felhívás elfogadásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/693-
1/2017. számon Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének „az aljegyző havi 
illetményének megállapításáról” szóló 24/2017. (I. 25.) Kt. számú határozata vonatkozásában érkezett 
törvényességi felhívást megtárgyalta és az abban foglaltakkal egyetért. 
 
Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
125/2017. (III. 29.) határozata 
Az aljegyző havi illetményének megállapításáról szóló 24/2017. (I. 25.) határozat visszavonásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testület „az aljegyző havi illetményének 
megállapításáról” szóló 24/2017. (I. 25.) Kt. számú határozatát visszavonja. 
 
Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 25. pontja 

A helyi építési szabályzatról szóló 8/2001. (III. 1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 

 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
126/2017. (III. 29.) határozata 
A helyi építési szabályzatról szóló 8/2001. (III. 1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Fejér Megyei Kormányhivatal által küldött és az 
előterjesztéshez mellékelt törvényességi felhívások, illetve egyéb dokumentumok tartalmát megismerte és 
úgy dönt, hogy a helyi építési szabályzatról szóló 8/2001. (III. 1.) önkormányzati rendeletének 
felülvizsgálatáról szóló 20/2017. (I. 25.) Kt. számú határozatát változatlan formában fenntartja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Fejér Megyei Kormányhivatal 
Törvényességi Felügyeleti Osztályát ismételten tájékoztassa. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: 2017. április 10. 
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Napirend 26. pontja 

Az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 
üzemeltetéséhez hozzájárulás 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
127/2017. (III. 29.) határozata 
Megállapodás járóbeteg-szakellátás fenntartásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megállapodást köt az Ercsi 
Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft-vel (székhely: 2451 Ercsi, Esze 
Tamás u. 14.) járóbeteg-szakellátás fenntartásáról, a megállapodást az előterjesztés 1. melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. A működési hozzájárulás éves összege az önkormányzat 2017. évi 
költségvetésében a dologi kiadások között rendelkezésre áll.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 27. pontja 

Külterületi út felújítása pályázati támogatásból 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
128/2017. (III. 29.) határozata 
Külterületi út felújítására pályázat benyújtásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a vidéki térségek kismértékű 
infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése keretében meghirdetett „Külterületi helyi 
közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- 
és munkagépek beszerzése” című VP-6-7.2.1.-7.4.1.2-16 kódszámú pályázati felhívásra pályázat 
benyújtását támogatja. 
A felhívás keretében az 1. célterület vonatkozásában készüljön pályázat a Pusztaszabolcs 0117 hrsz. 
külterületi út stabilizálására. 
A projekt megvalósítás teljes bruttó költsége 33.262.760,- Ft, melyből a pályázati felhívás értelmében 
elszámolható összeg 33.220.305,- Ft. Az összes igényelhető támogatási összeg 24.887.332,- Ft, az 
önkormányzat által biztosítandó önrész összege 8.375.428,- Ft. Az önrész összegével megegyező saját 
forrás biztosítása szükséges a projekt megvalósításához, melynek fedezete az önkormányzat nem 
tervezett, de befolyt bevételei (közcélú foglalkoztatás önrészére tervezett kiadás; nyugdíjas védőnő 
2016.évi megelőlegezett nyugdíjával megegyező összeg; a Magyar Kézilabda Szövetség által 
visszafizetett letéti díj; 2016. évi közcélú foglalkoztatásban résztvevők szociális hozzájárulási adójából 
visszafizetett összeg; gondnokságban alkalmazott 3 fő alkalmazására kapott támogatási összeg).  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról intézkedjen. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének 
módosításának beterjesztésére. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 28. pontja 

Javaslat intézményi térítési díj felülvizsgálatára 
Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző 

 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
129/2017. (III. 29.) határozata 
A szociális szolgáltatások intézményi térítési díjának felülvizsgálatáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a személyes gondoskodás körébe tartozó 
szociális szolgáltatások intézményi térítési díját felülvizsgálta és az intézményi térítési díjakat nem emeli 
meg. 
 
Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
130/2017. (III. 29.) határozata 
A bölcsődei ellátás intézményi térítési díjának felülvizsgálatáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a személyes gondoskodás körébe tartozó 
gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott bölcsődei ellátás intézményi térítési díját felülvizsgálta és az 
intézményi térítési díjat nem emeli meg. 
 
Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
              

 
Napirend 29. pontja 

Tervezési megbízás a településrendezési eszközök korszerűsítésére, továbbá a Településképi 
Arculati Kézikönyv és a településkép védelméről szóló helyi rendelet-tervezet elkészítésére 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
131/2017. (III. 29.) határozata 
Tervezési megbízás a településrendezési eszközök korszerűsítésére és a Településképi Arculati 
Kézikönyv és a településkép védelméről szóló helyi rendelet-tervezet elkészítéséről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékelt árajánlatokat megismerte és úgy 
dönt, hogy a településrendezési eszközök (HÉSZ és mellékletei) korszerűségi felülvizsgálatával és 
szükség szerinti átdolgozásával, továbbá a Településképi Arculati Kézikönyv és a településkép 
védelméről szóló helyi rendelet-tervezet elkészítésével a Fehér Vártervező Kft-t (8000 Székesfehérvár, 
Rába u. 22.) bízza meg az összesített ajánlatuk szerinti 6.000.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó Hétmillió-
hatszázhúszezer forint díjazásért.  
A Képviselő-testület a feladatellátás pénzügyi fedezetét az önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére 
biztosítja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: 2017. április 7. 
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Tájékoztató a két ülés közti eseményekről 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
132/2017. (III. 29.) határozata 
Törvényességi eljárás lezárásának tudomásulvételéről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Fejér Megyei 
Kormányhivatal tájékoztatását, mely szerint az önkormányzattal szemben jogszabálysértés miatt indított 
FE/02/420-1/2017. ügyszámú törvényességi felügyeleti eljárást lezárta, mivel a képviselő-testület 
megalkotta „A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 
16/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletét, 
mellyel a jogszabálysértést megszüntette. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
133/2017. (III. 29.) határozata 
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 
              


