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Jegyzőkönyv
Készült Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. március 27-én 16.15 órakor
a Polgármesteri Hivatal Üléstermében (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.)
megtartott nyílt üléséről
Jelen voltak:

Meghívottak:

Csányi Kálmán
polgármester
Tüke László
alpolgármester
Czöndör
Mihály,
Horváth
Zoltán,
Kovács
Dénes,
Majda
Benedek,
Paál Huba, Simonné Zsuffa Erzsébet - képviselők
dr Nagy Éva
jegyző
Herczeg Emília
Polgármesteri Hivatal hatósági osztályvezetője
Wasserné Ősi Márta
Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője
Budai Ilona
Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde vezetője
Adorjánné Bozsódi Irén
Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti intézmény
vezetője
Koltai Zsuzsanna
Szabolcs Híradó főszerkesztője
Paragh Margit
könyvtáros
Márkus Kinga
jegyzőkönyvvezető

A jelenlévők meghallgatták a Himnuszt.
Csányi Kálmán: Köszöntötte a megjelenteket, a nyílt ülést 16.15 órakor megnyitotta. Megállapította, hogy
az ülés határozatképes, mivel a 9 fő megválasztott képviselőből 7 fő megjelent. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek
javasolta Paál Huba és Tüke László képviselőket.
Szavazásra bocsátotta határozati javaslatát, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri Paál Huba és Tüke László képviselőket a mai nyílt ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére.
A jelenlévő 7 fő képviselőből 7 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
83/2019. (III. 27.) határozata
A jegyzőkönyv-hitelesítők felkéréséről
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Paál Huba és Tüke László képviselőket a
mai nyílt ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
Csányi Kálmán: Ismertette napirend-tervezetét. Elmondta, hogy 3 kiegészítést tenne hozzá. 4. napirendi
pontként javasolta „A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal előirányzat módosítása” című előterjesztést,
16. napirendi pontként javasolta „Az Inter Travel Kft. közszolgáltatási szerződés módosítási kérelme” című
előterjesztést, 17. napirendi pontként javasolta „A 2021-2027-es időszak településfejlesztési célkitűzései”
című előterjesztést.
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Simonné Zsuffa Erzsébet: Megkérdezte a jegyző asszonyt, hogy a zárt ülés meghívóján szereplő, őt érintő
napirendi pontot tárgyalhatnák-e nyílt ülésen.
dr. Nagy Éva: Elmondta, hogy kötelező zárt ülésen tárgyalni.
Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a napirend-tervezetet.
A jelenlévő 9 fő képviselőből 7 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
84/2019. (III. 27.) határozata
A mai nyílt ülés napirendjének meghatározásáról
Napirendek előtt:
-Tájékoztató a két ülés közti eseményekről
-Kérdések, interpellációk
Napirend 1. pontja
A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális szolgáltatások intézményi térítési díjának
és a bölcsődei ellátás intézményi térítési díjának felülvizsgálata
Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző
Napirend 2. pontja
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Napirend 3. pontja
A Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi javaslata Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat Képviselő-testületének a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatalban
foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetményalapjának megállapításáról szóló
4/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletre vonatkozóan
Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző
Napirend 4. pontja
A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal előirányzat módosítása
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Napirend 5. pontja
A helyi adóügyek elektronikus ügyintézésére érvényes eljárási szabályokról szóló rendelet
megalkotására
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Napirend 6. pontja
Országzászlóra vonatkozó előírásokról és feltételekről, valamint a középületek és
közterületek fellobogózásáról szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Napirend 7. pontja
Az adózás és adóhátralékok alakulása 2018. évben
Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző
Napirend 8. pontja
A Könyvtár és Művelődési Ház könyvtárának 2018. évi beszámolójáról és 2019. évi
munkatervéről
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Napirend 9. pontja
Javaslat a Rákóczi Szövetség támogatására
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
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Napirend 10. pontja
Beszámoló a Városgondnokság a lakosság részére térítésellenében elvégzett munkáiról
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Napirend 11. pontja
A Szabolcs Híradó 2019. évi nyomdai kivitelezési szerződése
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Napirend 12. pontja
Nemes István földbérlete
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Napirend 13. pontja
Javaslat a Velencei és Velencei-tó környéki Nagycsaládosokért és Rászoruló családokért
Alapítvány támogatására
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Napirend 14. pontja
Az önkormányzati fenntartású óvodák felvételi körzethatárainak megállapításáról
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Napirend 15. pontja
A Képviselő-testület 350/2018. (XI.15.) határozatának NEAK kérésére történő felülvizsgálata
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Napirend 16. pontja
az Inter Travel Kft. közszolgáltatási szerződés módosítási kérelme
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Napirend 17. pontja
A 2021-2027-es időszak településfejlesztési célkitűzései
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Tájékoztató a két ülés közti eseményekről:
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy Csiki Szilárd képviselő telefonon jelezte, hogy nem tud részt venni az
ülésen betegség miatt, Czöndör Mihály képviselő pedig késést jelzett.
Elmondta, hogy az írásbeli anyaghoz kiegészítéseket tesz. Március 12-án délután a Magyarország legszebb
kiskertje mozgalom helyi szervezete rendezvényt szervezett a Hagyományok Házában. Március 18-án késő
délután a Pénzügyi Bizottság ülése után, a képviselő asszony és korelnök úr átadta az aláírásgyűjtésük
eredményét. 22-én péntek délután telekmegosztással kapcsolatos fontos instrukciókat adott Cikolán, arról
az ingatlanról van szó, amelyiket 2017-2018 fordulóján vásároltak meg Cikolán. Ennek a teleknek az újbóli
kialakításának lehetőségét kellett újra megteremteni, hiszen a Helyi Építési Szabályzatban szereplő
övezethatárok mentén fekszik és ha a telekkialakítást nem tárgyalják meg, akkor a Helyi Építési Szabályzat
övezethatárait sem tudják jól meghatározni. 23-án szombat délelőtt jegyzőasszonnyal közösen Piller
Andrásnét köszöntötték 90. születésnapja alkalmából. Szombat délután 3 program közül kellett választania,
volt intézményi program, egyházközségi, és egy perkátai rendezvény. Perkátán vett részt egy olyan
rendezvényen, ahol megyei közgyűlés alelnöke és másik 5 polgármester volt jelen, melynek célja a
településfejlesztés volt. 24-én vasárnap reggel tájékoztatták azzal kapcsolatban, hogy Sport utcai
úgynevezett vasúti víz nem működik és az ezzel kapcsolatos intézkedéseket és tájékoztatásokat az
alpolgármesterrel, illetve Majda Benedek képviselővel megtették. Ebédidőre sikerült megoldani a
folyóvizet, előtte pedig lajtoskocsi segítségével kaphattak az ott lakók vizet. 9.30 órától kezdődött az
aerobic verseny, amelynek a megnyitóján vett részt. Hétfőn délelőtt Székesfehérváron volt a Vízügyi
Igazgatóságon, hogy a Felsőcikolai Víziközmű Társulás jogi kérdéseire választ kapjon. Így április 9-én
kedden újra kell alakítani a szervező bizottságot, hogy a vízügyi Igazgatóság is benne legyen. Délután
Dunaújvárosban volt a Járási Hivatalban, hogy szóbeli tájékoztatást kapjon a Széchenyi utcai ingatlan
lehetőségeivel kapcsolatban. 26-án, tegnap előzetesen bejelentették, hogy a cikolai szarvasmarhatelep
megsemmisítése miatt pangóvizeket tapasztaltak a rendszerben. Ennek megszüntetése érdekében kérték,
hogy a cikolai hidroglóbuszt állítsák le. Megtörtént, az új szelep bekerülésével együtt. Tegnap a
Belügyminisztérium tájékoztató-felkészítő rendezvényein Komáromban volt, hol a Belügyminisztérium az
aktuális önkormányzati feladatokról adott tájékoztatást. Ma reggel a vasútfejlesztéssel kapcsolatos
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kivitelezői szervezet és az Alba Volán képviselőivel próbáltak kialakítani egy egyezséget arra vonatkozóan,
hogy ha a Kastély utcai sorompó lezárása megtörténik, illetve ha a Sport utca vasútállomás előtti szakasza
lezárásra kerül, akkor az Alba Volán hogyan tudja az utasokat felvenni. Az az egyezség alakult ki, hogy a
Sport utcában a „Lordok Háza” [Sport utca 2] előtt alakul ki egy ideiglenes megállóhely, a busz a Kastély
utca-József Attila utcán keresztül megy előbb a vasútállomáshoz és ott fog várakozni. A vasútállomás„Lordok Háza”- Kastély utca-József Attila utca-Velencei út útvonalon fog haladni Székesfehérvárra. Az
Alba Volán képviselőjének az volt a kérése, hogy mikor a sorompó le lesz zárva, akkor a József Attila utca
azon szakaszát egyirányúsítsák. Amikor a Sport utca lesz lezárva a vasútállomás előtt, akkor az ideiglenes
megállóhely lesz kialakítva, a busz átmegy a sorompón és a templomnál fognak várakozni az utazók, amíg
az indulási idő el nem jön. Azt szeretnék elérni, hogy akik a vasút Adonyi úti felén laknak, azok számára
ne kelljen elgyalogolni a vasútállomásig, hanem a „Lordok Házánál” tudjanak a buszra felszállni, ezzel
gyaloglást spórolva meg. Várhatóan ez július első három hetét fogja érinteni, ez az az időszak, amikor az
iskolásokat már nem érinti a változás.
Tüke László: Elmondta, hogy kiegészítést szeretne tenni a beszámolóhoz, hiszen több mint egy hétig
szabadságon volt a polgármester. Több minden történt akkor, többek között olyan is, mely borzolta a
kedélyeket. Március 4-én hétfőn tűz volt Cikolán a marhatelep területén, a tűzoltók végezték a dolgukat, a
tájékoztatásuk alapján azt az információt kapta, hogy ember által lakott területet nem érint és nagy
valószínűséggel azért alakult ki a tűz, mert vasat vágtak sarokcsiszolóval és ennek a szikrái pattanhattak rá
az ott lévő gyúlékony anyagokra. Következő nap is felháborodás volt az óvodai eset kapcsán. A gyerekek
ernyős madártej nevű mérgező növényt ettek az udvaron. Annak ellenére, hogy kialakult ez a
veszélyhelyzet, az óvodavezető és az óvodapedagógusok megfelelő módon jártak el, hívták az orvost, aztán
a mentőket és véleménye szerint a gyerekek közvetlen életveszélyben nem voltak. Azt a szolgálati utat,
melyet ebben a helyzetben az óvodapedagógusoknak be kell tartani, betartották és megfelelő módon jártak
el. Az óvónők helyesen cselekedtek, nem úgy, ahogy a fórumon írták. Elindult a Felsőcikolai Víziközmű
Társulat szervezése és sok bizonytalan ember volt, nem tudták eldönteni, hogy csatlakozzanak-e a
társulathoz, avagy sem, ugyanakkor jó lett volna, ha minél többen csatlakoznak, hiszen minimum 66%-a
kell az ott lakó háztartásoknak ahhoz, hogy a társulat létrejöhessen. A bizonytalanokat keresték meg egy
ott lakó és helyismerettel rendelkező ember segítségével és azt tapasztalta, hogy az embereket sikerült
meggyőzni. Azokat, akik bizonytalanok voltak addig, azoknak a nagy része csatlakozott. A hét folyamán
kapták azt a hírt, hogy a nem lakó épülettel rendelkező ingatlanokat nem kel beleszámolni a vízitársulatnál
az érdekeltségi egységbe, tehát csak azokat az ingatlanokat kell, ahol lakóépület van. Ennek hatására már
közel vannak a 66% -hoz, mellyel megalakulhat a Felsőcikolai Víziközmű Társulat. Április 9-én
valószínűleg megalakul a Víziközmű társulat szervező-bizottsága és az előkészítheti a társulat
megalakulásának alapjait. A Cikolán lakó emberek véleménye szerint érezhetik, hogy az önkormányzat
próbál valamit tenni ivóvíz ügyben.
dr. Nagy Éva: Elmondta, hogy két folyamatban lévő ügyről szeretné tájékoztatni a képviselő-testületet,
mely véleménye szerint fontosak, hogy erről tudjanak, mert nagy volumenű ügyeknek számítanak, másrészt
a közösség nagy részét érintő ügyek. Az egyik a peres eljárás, melynek ügyében már döntött a Képviselőtestület nyár folyamán. a Szabolcs Liget egy lakója elbirtoklással akarja megszerezni a tulajdonjogot a
közterületből és most úgy áll az ügy, hogy beadta a bíróságra a tulajdonjog megállapítás iránti kérelmet, a
bíróság kiküldte nekik és elbirtoklásra hivatkozik, amely a hivatal szerint nem állja meg a helyét.
Ellenkérelmet adtak be erre, melyet a bíróság befogadott. A tárgyalásról még nem értesítették őket. A 2019.
évi első féléves munkaterv márciusi utolsó pontja erről szólt volna, le kellett venni, hiszen amíg a bíróság
nem dönt az ügyben, addig az önkormányzat sem dönthet a terület rendezéséről. A másik ügy, melyről
beszélt, az a március 20-i érkeztetésű, Széchenyi utcai leendő lakókonténerekkel kapcsolatos aláírásgyűjtő
ívek. Átnézte az ide vonatkozó jogszabályt, az egyik a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló
törvény, a másik az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló törvény, valamint
a GDPR ide vonatkozó része. Elmondta, hogy a hivatal vette át ezeket az aláírásokat, azért, mert meg kell
vizsgálniuk az aláírásgyűjtés jogszerűségét, valamint az adatkezelés jogszerűségét is. Biztonságos helyen
tárolja az aláírásokat, hiszen a törvény szerint személyes adatnak minősülnek. Meg kell vizsgálnia az
adatkezelés célját, illetve mivel ez közérdekű bejelentésnek minősül. Felolvasta a törvény erre vonatkozó
részét. Amennyiben ez a közérdekű bejelentés nem az eljárási jogosultnak adták át, akkor ezt 8 napon belül
át kell tenniük a hatáskörrel rendelkező hatósághoz, kinek 30 napja van kivizsgálni. Mivel nem a hivatal
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hatásköre, hanem egy járási hivatal hatósági eljárása, ezért továbbítania kell az adatokat, hogy fel tudja
használni a tényállás tisztázása során. Felvette a kapcsolatot a Nemzeti Adatvédelmi Hatósággal. Konkrét
álláspontot nem alakítottak ki, de azt mondták, hogy mindenképpen tájékoztatást kérnek az ügy menetéről.
Ami a hivatal hatáskörébe tartozik, azt maradéktalanul fogják teljesíteni, ha náluk lesz eljárás folyamatban.
Paál Huba: Elmondta, hogy meglepődve olvasta az adonyi őrsparancsnokkal kapcsolatos mondatot.
Megkérdezte, hogy mi történt Mák Attila őrsparancsnokkal. Elmondta, hogy meglepte a 48-as emléktábla
elhelyezése. Megkérdezte, hogy az emléktábla elhelyezése ideiglenes, vagy végleges.
Simonné Zsuffa Erzsébet: Megköszönte a jegyző asszonynak a tájékoztatást. Elmondta, hogy amikor
átadták a névsort a polgármesternek, jelezték, hogy a lakók kérése. Hiányolta a tájékoztatóból azt, hogy a
polgármestert felkereste egy újságíró a kérdéseivel, hiszen a Magyar Nemzetnek adott tájékoztató benne
szerepelt, de a mostanit, a Heti Válasz Online újságírójának érdeklődését nem látja a tájékoztatóban.
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy azt az információt kapta, hogy indoklás nélküli felmentés történt az adonyi
rendőrőrs parancsnokával. Véleménye szerint a következő testületi ülésen napirendi pont lesz a
pusztaszabolcsi közbiztonság beszámolója és értékelése, akkor ezeket a kérdéseket fel lehet tenni. Kérte a
rendőrkapitány, hogy az áprilisi ülésen tárgyalják, mert olyan elfoglaltságai vannak, amely miatt a márciusi
testületi ülésen nem tudott volna jelen lenni. Elmondta, hogy a 48-as tábla elhelyezését véglegesnek
gondolja. Elmondta, hogy a Magyar Nemzet újságírója felkereste személyesen. A Heti Válasz Online
újságírója e-mailben tett fel kérdéseket. Ebből fakadhatott a probléma, hogy egyszerűen „zöld
nyakkendősként” emlegették, mert nem vette a fáradtságot az újságíró, hogy személyesen tájékozódjon.
Ezért nem tudta leírni a két ülés közti eseményekről szóló tájékoztatóban. Menet közben változott a
jogszabályi háttere a helyzetnek. Bódis Andrással személyesen nem találkozott, így nem gondolja, hogy a
két ülés közti anyagban szerepeltetni kellett volna, de kérésre elmondta, hogy mi történt. Bódis András emailben 5 kérdést tett fel, utána még kérdéseket tett fel, szerette volna tisztázni, hogy az ő véleménye szerint
milyen összefüggések vannak a Velencei úti gyümölcstermesztés és a pusztaszabolcsi ingatlanvásárlás
között. A Járási Hatóságnak az az álláspontja, hogy az építménynek fog minősülni, ha hozzáfognak a
lakókonténerek elhelyezéséhez. Mivel a hatósági vélemény meghatározza a későbbi eseményeket, ezért a
polgármesteri eskünek megfelelően a jogszabályok betartatására törekszik. Egyelőre csak beszélnek róla,
ügyet még nem láttak ezzel kapcsolatban.
Czöndör Mihály képviselő 16.48 órakor megérkezett, a jelenlévő képviselők száma 8.
Czöndör Mihály: Elmondta, hogy a két ülés közti tájékoztatóból kimaradt a március 12-i Kert Barát
összejövetele. Idén is meghirdetésre került a Legszebb konyhakertek verseny. Ennek alkalmából rendeztek
egy összejövetelt, minek végén 26 jelentkezési lapot gyűjtöttek be. A versenyre elvárás, hogy különböző
formában kerüljön a verseny meghirdetésre. Ehhez kért segítséget és támogatást a jegyző asszonytól.
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy megtette a kiegészítést, de volt, amit kihagyott, ezért megköszönte a
részletesebb tájékoztatást.
A vitát lezárta.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről szóló polgármesteri tájékoztatót
tudomásul veszi.
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A jelenlévő 8 fő képviselőből 7 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 1 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
85/2019. (III. 27.) 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
Kérdések, interpellációk:
Paál Huba: Elmondta, hogy szomorúan látta, hogy nemzeti ünnepükön a nemzeti zászlók csak bizonyos
részig voltak a főutcán kihelyezve. Megkérdezte, hogy nincs ennyi zászlójuk, hogy a város határáig
kilobogózzanak. Javasolta, hogy vegyenek annyi zászlót, amely erre elégséges. További kérdése volt még,
hogy hogy áll a „Zöld város” tervezése. Kérte, hogy ha olyan állapotba kerül, akkor azt fel lehet-e tenni az
önkormányzat honlapjára, hogy az emberek lássák, hogy mi fog elkészülni. Tüke László alpolgármestertől
hallott beszámolóban szerepelt Cikola. Megkérdezte, hogy beruházás tekintetében merre áll az ügy, van-e
valami lényeges kiegészítés a Víziközmű Társulásról, illetve, hogy tudható-e, hogy mennyi a részegység
befizetési összege. Elmondta, hogy sajnálatos, hogy a napokban mennyi közúti baleset történt
Pusztaszabolcson. Véleménye szerint lehetne javasolni az új őrsparancsnoknak, hogy mérőberendezés ne
csak az Adonyi út részénél, hanem a város széle felé is kerüljön elhelyezésre.
Simonné Zsuffa Erzsébet: Elmondta, hogy a Bajcsy-Zsilinszky lakótelep lakói keresték fel minap a
területükön elhelyezett villanyoszloppal kapcsolatban. Úgy tájékoztatták, hogy a polgármester úrnak írtak
levelet ezzel kapcsolatban és érdeklődni szeretnének, hogy mire jutottak ezzel kapcsolatban.
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy pontosan meddig történt a kizászlózás, nem tudja megmondani. Azt tudja,
hogy a Velencei úton az óvodáig biztosan és a templomig is. Jelen pillanatban semmi sem szabályozza,
hogy hogyan kell a zászlózást megoldani.
Az ülést félbeszakította egy telefonhívás, mely szerint, repeszgránátokat találtak a vasútállomásnál, ezért
valószínű, hogy a Magyar utcai lakókat evakuálni kell, ezért az elhelyezés problémáját meg kell oldani.
Csányi Kálmán polgármester 16.56 órakor szünetet rendelt el, az ülés 17.15 órakor folytatódott.
Tüke László képviselő elhagyta az Üléstermet, a jelenlévő képviselők száma 7.
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy a március 15-i lobogózással kapcsolatban még nem született döntés.
Minden évben tűnnek el zászlók, idén is eggyel kevesebb lett. A „Zöld város” tervezésével kapcsolatban
elmondta, hogy a Földhivatalnál áll az ügy. A Földhivatal bejegyzései alapján vannak azon a területen régi
épületek. Azokat az épületeket kell törölni és akkor lehet a földterületet önálló telekké kialakítani és akkor
lehet az építési engedélyt is beadni. A szennyvízzel kapcsolatban még nem kapott dokumentációt. A cikolai
beruházással kapcsolatban elmondta, hogy részegység befizetési összege a jelen ismeretei alapján nem
változott, tehát akik a gerincvezetékig szeretnék, azoknak 150.000 forintot kell fizetni, aki szeretné
ráköttetni, azoknak 250.000 forintba fog kerülni. Aki a vízóra aknát is szeretné kialakíttatni, annak 350.000
forintot kell fizetnie. A következő lépcső az, hogy olyan szervező-bizottságot kell létrehozni, amelynek a
Vízügyi Igazgatóság által megbízott ember is a tagja. A közúti balesetekkel kapcsolatban elmondta, hogy
a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Közlekedési Osztályának osztályvezetőjével beszélt erről a dologról és
hogy nem csak a temető mellett kell mérni. Megnyugtatta, hogy a temetőnél működő mérőberendezés
mindkét sávot méri. Javasolta továbbá, hogy a közúti balesetek miatt a Velence felé tartókat is ellenőrizzék
gyakrabban. A Bajcsy-Zsilinszky lakóteleppel kapcsolatban elmondta, hogy érkezett be egy ilyen típusú
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kérelem, az ügyintézővel még nem beszélt, hogy mi lesz a megoldás. Egy trafó áthelyezése nagy költséggel
jár. Fel kell mérni, hogy ár-érték arányban állnak-e a trafó áthelyezésének költségei és a lakóknál megjelenő
problémák.
Majda Benedek: Elmondta, hogy olyan nem hivatalos forrásokról hallott, hogy a Május 1. utcát és az Akácfa
utcát nem szeretné a vasútfejlesztéssel kapcsolatos kivitelező leaszfaltozni. Megkérdezte, hogy igaz-e és ha
igen, akkor milyen lehetőségeik vannak, illetve terveznek-e valamilyen megoldást az átmenő forgalom
elhárítására.
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy a két ülés közti anyagban leírta az ezzel kapcsolatos információkat.
Hivatalos az információ az aszfaltozás elmaradásával kapcsolatban. Az a terv, hogy a hivatalos elkerülő út
Iváncsán keresztül fog menni. Azóta próbált érdeklődni különböző lakossági elképzelésekkel kapcsolatban,
hogy ezt hogyan tudják átvészelni. Javaslatokat kapott és elmondta, hogy ezekről az alternatívákról
dönteniük kell az áprilisi testületi ülésen. Javasolták, hogy egyirányúsítsák a Május 1 és Akácfa utcát, mert
így nem lesz szembejövő forgalom. A másik javaslat az volt, hogy a kerékpárosok számára legyen lehetőség
a szembeforgalomra vonatkozóan. Megkérdezte, hogy az egyirányúsítást kiterjesszék-e a szent Imre és
Magyar utcára. Javasolták még továbbá, hogy súlykorlátozást vezessenek be erre a területre. Ahhoz, hogy
lehessen használni a területet, ahhoz murvázással be kell tömni a kátyúkat. Ha az a sorompó lesz lezárva,
akkor a József Attila-Kastély utca- Velencei úti szakaszának az egyirányúsítását is el kell végezni, hogy a
buszok balesetmentesen végig tudjanak menni a József Attila utcán, mert ha nem ezt teszik, akkor az
Adonyi út mellett lakó embereknek, azoknak a vasútállomáshoz kellene begyalogolniuk, nem a Lordok
házához. Elmondta, hogy a közműkiváltási igény, amelyet a DRV megfogalmazott az Akácfa utca esetében,
azt a költséget nem tudják bevállalni.
Horváth Zoltán: Elmondta, hogy meglepődve olvasta a vasúteltereléssel kapcsolatos információt. A Sport
utca lezárást lehetetlennek tartja, ugyanis a forgalmat nem lehet másfelé terelni. a Kiss utcánál, ahogy
betorkollik a Sport utcába, azt a csomópontot át kell építeni, ugyanis ott nem tud befordulni, csak egy
személyautó. Ha ez az átépítés nem valósul meg, akkor nem tudja, hogy József Attila utcáról hogyan akarják
kivinni a forgalmat a városból, hiszen Pusztaszabolcsot ebben az esetben csak Velence felől lehet
megközelíteni. Véleménye szerint a műszaki érveket le kellene írni. A másik probléma a Vörösmarty
utcánál van egy híd, melynek terhelhetőségét senki sem mérte fel, így a használatát sem.
Tüke László képviselő megérkezett, a jelenlévő képviselők száma 8.
Csányi Kálmán: Véleménye szerint a súlykorlátozás tudná szabályozni, hogy milyen autók menjenek be
egyes útszakaszokra. Ha a Sport utca lezárásáról van szó, akkor aki Budapest felől jön, annak meglesz a
lehetősége, hogy az Adonyi körforgón keresztül közelítse meg a települést. Egyszerre nem zárhatnak le két
átjárót. A híd kérdésére is azt válaszolta, hogy ha nem teherautó megy át rajta, akkor nincs probléma.
Czöndör Mihály: Elmondta, hogy az, hogy a hivatalos elkerülő Iváncsa felé van, az talán jó is lehet, hiszen
ha súlykorlátozást vezetnek be, akkor a teherautók arra tudnak haladni. Véleménye szerint a rendőrök
segítségét kell kérni, hogy betartassák a szabályokat.
Tüke László: Elmondta, hogy próbált utánajárni a helyszínen talált repeszgránátoknak. Arra a területre nem
engedték be. Nem hivatalos tájékoztató alapján már máskor is találkoztak ilyen gránátokkal. A tűzszerészek
másfél óra múlva fognak kiérni, csak akkor tudják meg, hogy szükség van-e egyes Magyar utcai lakók
evakuálására. A Magyar utca Sváb-völgy felőli részén találták a repeszgránátot. Azt mondták, hogy a
polgármestert fogják keresni, ha szükség van az önkormányzat segítségére.
Paál Huba: Megkérdezte, hogy volt-e szó arról, hogy mi lesz akkor, ha a befejezéséhez közeledik a vasúti
átépítés. Véleménye szerint a teherautóktól tönkre fognak menni a közutak. Megkérdezte, hogy várható-e,
hogy azokat az utakat helyreállítják, melyeket kár ér.
Majda Benedek: Megkérdezte, hogy a József Attila utca önkormányzati út-e, melyre igen választ kapott. A
Dózsa György utcára a menetrend szerint Székesfehérvárra közlekedő vonatpótló buszok akkora terhelést
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jelentenek, melyet nem bír el. Véleménye szerint a József Attila utca még ennél is gyengébb. Ha az út be
volt tervezve, de nem csinálják meg, akkor a közút oldja meg a busz fordulását, ahogy tudja.
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy a kártérítéssel kapcsolatban a legutóbbi alkalommal elmondta, hogy
készítettek alapfelmérést, ez letétbe van helyezve és ez alapján fognak kiindulni. Hétfői nap egy lakó
megkérdezte, hogy hogyan lehet a kártérítési igényt bejelenteni, a mai napon feltett egy dokumentumot erre
vonatkozóan a közösségi oldal egy csoportjában és fel fog kerülni a honlapra is. Elmondta, hogy azt kell
eldönteniük, hogy elfogadják-e azt az állapotot, hogy csak a vasútállomásnál lehet felszállni az autóbuszra.
Ha ezt elfogadják, akkor nem kell terelő útvonalat kialakítani a József Attila utcában. A Volán nem látott
olyan műszaki megoldást, amely segítségével a busz meg tudna fordulni a Kastély Utca-Sport utca
csatlakozásában. Elmondta, hogy azt az álláspontot képviseli, hogy az 500m-es távolság segítséget jelent
azon emberek számára, akik a vasút túloldalán élnek és a buszközlekedést szeretnék igénybe venni. Ez 8
autóbuszt jelent egy nap a 3 hétben. A vasútállomáson lenne a végállomás, az emberek ott tudnának
felszállni a buszra, mely ott meg is tudna fordulni.
Tüke László: Megkérdezte, hogy elvetették-e azt az ötletet, hogy a „Lordok Házánál” lehetne megálló.
Abban a 3 hétben a vasútállomásról indulnának a buszok, azok is, melyek a templomtól jönnének.
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy ez a javaslat. Reggel még nem ezt képviselte, mert úgy látta, hogy jobb,
ha közelebb van a megállóhely, de ha a Képviselő-testület úgy dönt, akkor ezt fogja képviselni és erről
fogja tájékoztatni a tervezőket.
Tüke László: Elmondta, hogy ha a lakók érdekeit nézik, akkor annak az egy busznak behajtási engedélyt
kellene adni, hogy el tudjon menni a templomig, mely napi 8 buszt jelent. Végig menne az Akácfa utcán,
elmenne a templomig, esetleg felmegy az Adonyi út- Mária úti kereszteződésig, ahol már meg tud fordulni.
Az lehetne a végállomása a busznak, elmegy a templomig, visszamegy az Akácfa utcán, onnan a
vasútállomásra menne és onnan térne ki a Velencei út felé. így egyetlen megállót sem hagyna ki. Elmondta,
hogy ezt javasolja.
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy ez a javaslat azért nem fog megállni, mert maximum a templomig tudja
elképzelni. Az a probléma Mária utca-Adonyi út csatlakozásával, hogy nem tud megfordulni a busz, mert
jogszabály szerint különböző feltételeket kell teljesíteni, hogy Y-fordulatot tehessen. Ha elfogadják, hogy
a templomnál várakozzon a busz és ott forduljon meg, erről az Alba Volán képviselői nem nyilatkoztak. A
vita azon folyt, hogy hogyan lehetne megoldani a megállóhelyet a sorompó környékén úgy, hogy ne kelljen
átmennie a vasút túloldalára a busznak.
Horváth Zoltán: Véleménye szerint a földútra nem fogják beengedni a buszt, hiszen nem csak száraz
viszonyok vannak. Csak a Volán buszt kellene a József Attila utcára tenni és feltétlenül azt biztosítani, hogy
minden pillanatban járjon a Volán busz. Elmondta, hogy arra kell törekedni, hogy a lakosság legalább
busszal meg tudja közelíteni Székesfehérvárt mindig, még ha máshová helyezik is át a megállót.
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy akkor úgy értelmezi, hogy 3 javaslat született. Az egyik javaslat az, hogy
a Lordok Házánál legyen ideiglenes megállóhely és a József Attila utcán keresztül fordul meg a busz. A
másik javaslat, hogy nem igénylik az ideiglenes megállóhelyet, hanem a vasútállomás legyen a végállomás.
A harmadik javaslat, amivel kezdeni fogja, hogy kezdeményezi a tárgyalást, hogy a templomnál legyen a
megálló és Május 1 utca-Akácfa utcán közlekedjenek a Volán buszok. Javasolta, hogy ha a 3. javaslattal
ért egyet a Képviselő-testület, akkor egy alternatívát is kellene nyújtani a Volánnak, javasolta, hogy
ajánlatként, amennyiben az első javaslattal nem ért egyet a Volán, a második javaslatot fogadják el.
Majda Benedek: Megkérdezte, hogy ha azt mondják, hogy a József Attila utcába nem fér el fizikailag a
busz, akkor elképzelhető-e, hogy az Akácfa utcán át megy és onnan pedig ki tud fordulni. Véleménye
szerint azért merülnek fel ezek a dolgok, mert a Volán nem vállalja az iváncsai kerülőt.
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Csányi Kálmán: Elmondta, hogy nem vállalják, mert a menetidőt nem tudnák tartani. Problémának tartja a
Vörösmarty utcában található hidat. Reális alternatívaként a vasútállomást tartja, illetve azt, ha a „Lordok
Házánál” lenne egy ideiglenes megállóhely.
Tüke László: Megkérdezte, hogy a kamionok, amelyek a szennyvíztisztító-telep építéséhez szállítják az
építőanyagot, azok ezen az úton közlekednek-e. A hidat, amelyet a teherrel megrakott autók is használnak,
használhatná a busz is, hiszen az kisebb súlyú.
Paál Huba: Javasolta, hogy próbálják meg azt az alternatívát érvényesíteni, melyben a templomtól indulnak
a buszok. Ha igaz az, hogy a nagy teherautók átmennek azon a hídon, akkor ott nincs terhelési probléma.
Véleménye szerint legyen az az igény a Képviselő-testület részéről, hogy a székesfehérvári helyi járatos
busz induljon a templomtól.
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy három javaslat van, az első javaslat az, hogy a helyi járatos buszok a
templomtól induljanak, második a vasútállomás, harmadik pedig, hogy a Lordok Házánál kerüljön
kialakításra egy ideiglenes buszmegálló a sorompó lezárása idejére, ezzel együtt pedig a József Attila utcát
is kapcsolják bele a buszforgalomba. Véleménye szerint a második javaslatot fogja preferálni a Volán.
Horváth Zoltán: Megkérdezte, hogy nem lehet-e elhalasztani a döntést.
Csányi Kálmán: Véleménye szerint a döntést meg kell hozni, mert az engedélyeztetést el kell indítani.
A vitát lezárta.
Szavazásra bocsátotta az első határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja azt a javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs-Székesfehérvár
útvonalon közlekedő autóbuszról szóló döntést később hozzák meg.
A jelenlévő 8 fő képviselőből 3 fő igen, 3 fő nem szavazattal és 2 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
86/2019. (III. 27.) határozata
Döntés elhalasztásáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elutasítja azt a javaslatot, mely
szerint Pusztaszabolcs-Székesfehérvár útvonalon közlekedő autóbuszról szóló döntést később hozzák meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a második határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja azt a javaslatot, mely szerint PusztaszabolcsSzékesfehérvár útvonalon közlekedő autóbuszok a templomtól induljanak a Kastély utcai sorompó lezárása
esetén is.
A jelenlévő 8 fő képviselőből 5 fő igen, 3 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
87/2019. (III. 27.) határozata
Székesfehérvár-Pusztaszabolcs helyi járat közlekedéséről
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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja azt a javaslatot, mely
szerint Pusztaszabolcs-Székesfehérvár útvonalon közlekedő autóbuszok a templomtól induljanak a Kastély
utcai sorompó lezárása esetén is.
Határidő: azonnal
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a harmadik határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a határozati javaslatot, mely szerint a
Pusztaszabolcs-Székesfehérvár útvonalon közlekedő helyi járatos busz az állomástól induljon, amennyiben
a 87/2019. (III.27.) határozat nem teljesülhet.
A jelenlévő 8 fő képviselőből 5 fő igen, 2 fő nem szavazattal és 1 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
88/2019. (III. 27.) határozata
Székesfehérvár-Pusztaszabolcs helyi járat közlekedéséről
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a határozati javaslatot,
mely szerint a Pusztaszabolcs-Székesfehérvár útvonalon közlekedő helyi járatos busz az állomástól
induljon, amennyiben a 87/2019. (III.27.) határozat nem teljesülhet.
Határidő: azonnal
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Napirend 1. pontja
A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális szolgáltatások intézményi térítési díjának
és a bölcsődei ellátás intézményi térítési díjának felülvizsgálata
Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy két bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot. a térítési díjak
nem változnak 2018. évhez képest. A bölcsődei ellátás, mióta bevezették a bölcsődei ellátást, akkor az első
évhez képest változás történt 2015-ben, azóta 14.000 forint/hó változatlan maradt. Az a változás történt,
hogy nem havidíjat, hanem napi díjat kell megállapítani, 672.-Ft/fő/nap összegű lenne.
A vitát megnyitotta, de mivel senki nem jelezte hozzászólási szándékát, a vitát lezárta.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális szolgáltatások intézményi térítési díját
felülvizsgálta és az intézményi térítési díjakat nem emeli meg.
A jelenlévő 8 fő képviselőből 8 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
89/2019. (III. 27.) határozata
Intézményi térítési díjak
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
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Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat Képviselő-testülete a személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti alapellátás
keretében nyújtott bölcsődei ellátás intézményi térítési díját felülvizsgálta. A bölcsődei gondozási
intézményi térítési díjat 672 Ft/fő/nap összegben állapítja meg.
A jelenlévő 8 fő képviselőből 8 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
90/2019. (III. 27.) határozata
Intézményi térítési díjak
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a személyes gondoskodás körébe tartozó
gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott bölcsődei ellátás intézményi térítési díját felülvizsgálta. A
bölcsődei gondozási intézményi térítési díjat 672 Ft/fő/nap összegben állapítja meg.
Felelős: dr. Nagy Éva jegyző
Határidő: azonnal
Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről szóló
2/2015. (II.26.) szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet szövegét elfogadja.
A jelenlévő 8 fő képviselőből 8 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
91/2019. (III. 27.) határozata
Rendelet-tervezet szövegének elfogadásáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi
rendszeréről szóló 2/2015. (II.26.) szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet
szövegét elfogadja.
Felelős: dr. Nagy Éva jegyző
Határidő: azonnal
Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről szóló
2/2015. (II.26.) szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletét megalkotja.
A jelenlévő 8 fő képviselőből 8 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelete
A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről szóló
2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi
rendszeréről szóló 2/2015. (II.26.) szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletét megalkotja.
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Napirend 2. pontja
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy mindhárom bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot.
A vitát megnyitotta, de mivel senki nem jelezte hozzászólási szándékát, a vitát lezárta.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 7/2018.(III.1.) önkormányzati rendeletének
módosítására vonatkozó rendelet-tervezet szövegét elfogadja.
A jelenlévő 8 fő képviselőből 8 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
92/2019. (III. 27.) határozata
Rendelet-tervezet szövegének elfogadásáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
7/2018.(III.1.) önkormányzati rendeletének módosítására vonatkozó rendelet-tervezet szövegét elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 7/2018.(III.1.)
önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendeletét megalkotja.
A jelenlévő 8 fő képviselőből 8 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
4/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
7/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendeletét megalkotja.
Napirend 3. pontja
A Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi javaslata Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat Képviselő-testületének a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatalban
foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetményalapjának megállapításáról szóló
4/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletre vonatkozóan
Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy 2 bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot.
Paál Huba: Megkérdezte, hogy a korábban hozott határozatot nem kell-e visszavonni.
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy az előző testületi döntésen megalkotott rendeletet az első határozati
javaslattal visszavonják.
A vitát lezárta.
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Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/711-1/2019. ügyszámú, a Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat Képviselő-testületének „A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott
közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetményalapjának megállapításáról” szóló 4/2019.(II.28.)
önkormányzati rendeletére érkezett törvényességi javaslatban foglaltakkal egyetért.
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a törvényességi felhívásban foglalt jogszabálysértés
megszüntetésére, nevezetesen a jogszabályoknak megfelelő rendelet tervezet előkészítésére és Képviselőtestület elé terjesztésére.
A jelenlévő 8 fő képviselőből 8 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
93/2019. (III. 27.) határozata
Fejér Megyei Kormányhivatal javaslatáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/7111/2019. ügyszámú, a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének „A Pusztaszabolcsi
Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetményalapjának
megállapításáról” szóló 4/2019.(II.28.) önkormányzati rendeletére érkezett törvényességi javaslatban
foglaltakkal egyetért.
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a törvényességi felhívásban foglalt jogszabálysértés
megszüntetésére, nevezetesen a jogszabályoknak megfelelő rendelet tervezet előkészítésére és Képviselőtestület elé terjesztésére.
Határidő: 2019. április 30.
Felelős: dr. Nagy Éva jegyző
Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselők 2019. évi illetményalapjának megállapítására vonatkozó rendelet-tervezet szövegét
elfogadja.
A jelenlévő 8 fő képviselőből 8 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
94/2019. (III. 27.) határozata
Rendelet-tervezet szövegének elfogadásáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatalban
foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetményalapjának megállapítására vonatkozó rendelet-tervezet
szövegét elfogadja
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselők 2019. évi illetményalapjának megállapítására vonatkozó rendeletét megalkotja.
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A jelenlévő 8 fő képviselőből 8 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
2019. évi illetményalapjának megállapításáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatalban
foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetményalapjának megállapítására vonatkozó rendeletét
megalkotja.
Napirend 4. pontja
A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal előirányzat módosítása
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy egy bizottság sem tárgyalta, hiszen menet közben a gyakran ismételt
kérdések közben látták, hogy két dologgal rendelkezni kell, arról, hogy az önkormányzat megkapta az
összeget február 28-án és ezt az összeget áthelyezik a hivatal előirányzataira.
A vitát megnyitotta, de mivel senki nem jelezte hozzászólási szándékát, a vitát lezárta.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésében a személyi
juttatás előirányzatát 13.750.628 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
előirányzatát 2.681.372 Ft-tal megemeli. A kiadások fedezete a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása.
Felkéri a polgármestert az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelete módosításának beterjesztésére.
A jelenlévő 8 fő képviselőből 8 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
95/2019. (III. 27.) határozata
A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal előirányzat módosításáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztaszabolcsi Polgármesteri
Hivatal 2019. évi költségvetésében a személyi juttatás előirányzatát 13.750.628 Ft-tal, a munkaadókat
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 2.681.372 Ft-tal megemeli. A kiadások
fedezete a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása.
Felkéri a polgármestert az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelete módosításának beterjesztésére.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
Napirend 5. pontja
A helyi adóügyek elektronikus ügyintézésére érvényes eljárási szabályokról szóló rendelet
megalkotására
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy három bizottság tárgyalta, mindhárom bizottság támogatta a határozati
javaslatot.
A vitát megnyitotta, de mivel senki nem jelezte hozzászólási szándékát, a vitát lezárta.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi adóügyek elektronikus ügyintézésére érvényes eljárási szabályaira vonatkozó rendelettervezet szövegét elfogadja.

16
A jelenlévő 8 fő képviselőből 8 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
96/2019. (III. 27.) határozata
Rendelet-tervezet szövegének elfogadásáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adóügyek elektronikus ügyintézésére
érvényes eljárási szabályaira vonatkozó rendelet-tervezet szövegét elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adóügyek elektronikus ügyintézésére érvényes eljárási
szabályairól szóló rendeletét jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező formában és tartalommal
megalkotja.
A jelenlévő 8 fő képviselőből 8 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
A helyi adóügyek elektronikus ügyintézésére érvényes eljárási szabályokról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adóügyek elektronikus ügyintézésére
érvényes eljárási szabályairól szóló rendeletét jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező
formában és tartalommal megalkotja.
Napirend 6. pontja
Országzászlóra vonatkozó előírásokról és feltételekről, valamint a középületek és
közterületek fellobogózásáról szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy 3 bizottság tárgyalta, mindhárom bizottság tett javaslatot. Mivel a Humán
Bizottsági ülés később volt, mint a Településfejlesztési és Értéktár Bizottsági ülés, ezért a Humán Bizottság
finomította az előző ülésen tett javaslatokat. A Humán Bizottság kérte, hogy az egészségügyi intézmények
is kerüljenek be a rendeletbe. A november 4-i időponttal kapcsolatban az a módosítás történt, hogy nem
határidő, hanem időpont kerülne be a rendeletbe.
Paál Huba: Elmondta, hogy a 2. § (2) bekezdésénél zavarja, hogy az általános iskola és a gimnázium nem
szerepel benne. Tudja, hogy nem az önkormányzat fenntartása alatt vannak az intézmények, de szeretné,
ha az iskolára is vonatkozna a zászlókitűzés rendelete. Megkérdezte, hogy be lehet-e tenni egy olyan pontot,
hogy kéri az önkormányzat az általános iskolát és a gimnáziumot, hogy e rendeletet tartsák be.
Herczeg Emília, hatósági osztályvezető: Elmondta, hogy a törvényi előírás szerint csinálták meg a
rendeletet, amely azt jelenti, hogy csak a saját fenntartású intézményekre vonatkozik, ennélfogva ebben a
rendeletben nem tudják kötelezni egy másik intézményt, amely nem az önkormányzat hatáskörébe tartozik.
Kötelezni nem tudják a zászló kihelyezésére.
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy a hivatalnak az a véleménye, hogy ezekben az esetekben a rendelkezést
nem tudják betartatni. Véleménye szerint egy másik rendelet alapján, amely magasabb fokozatú, mint az
önkormányzati rendelet, a közintézményeknek meg kell tenniük. Mivel magasabb jogszabály rendelkezik
erről, ezért ebben a rendeletben nem kell szabályozni.
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dr. Nagy Éva: Elmondta, hogy volt egy hasonló javaslata, hogy a tűzoltószertár esetében is legyen
szankcionálva, de nem az ő hatáskörük.
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy az önkormányzati fenntartású épületekről és közterületekről kell
dönteniük.
Czöndör Mihály: Elmondta, hogy úgy tudja, hogy az önkormányzati rendelet szabályozza a zászlók
utasításait. Véleménye szerint a rendelet nem szabályozhatja a tűzoltókat, mert az nem az önkormányzat
hatásköre alá tartozik. Országosan is van rendelet erre vonatkozóan, hogy a zászlót ki kell tűzni.
Csányi Kálmán: Véleménye szerint a korábbi jogszabálysértést kellene orvosolni. Jelen pillanatban azokról
az intézményekről és közterületekről szól a rendelet, akikre közvetlen hatása van önkormányzatnak.
A vitát lezárta.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei
Kormányhivatal FE/02/5381/2019. ügyszámú, a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestületének „Országzászlóra vonatkozó előírásokról és feltételekről, valamint a középületek és
közterületek fellobogózásáról” szóló önkormányzati rendelet megalkotására érkezett törvényességi
javaslatban foglaltakkal egyetért.
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy, a Képviselő-testület utasítja a
jegyzőt a törvényességi felhívásban foglalt jogszabálysértés megszüntetésére, nevezetesen a
jogszabályoknak megfelelő rendelet tervezet előkészítésére és Képviselő-testület elé terjesztésére.
A jelenlévő 8 fő képviselőből 8 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
97/2019. (III. 27.) határozata
Törvényességi javaslat elfogadásáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/5381/2019. ügyszámú, a
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének „Országzászlóra vonatkozó előírásokról és
feltételekről, valamint a középületek és közterületek fellobogózásáról” szóló önkormányzati rendelet
megalkotására érkezett törvényességi javaslatban foglaltakkal egyetért.
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy, a Képviselő-testület utasítja a
jegyzőt a törvényességi felhívásban foglalt jogszabálysértés megszüntetésére, nevezetesen a
jogszabályoknak megfelelő rendelet tervezet előkészítésére és Képviselő-testület elé terjesztésére.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat Képviselő-testülete az országzászlóra vonatkozó előírásokról és feltételekről, valamint a
középületek és közterületek fellobogózására vonatkozó rendelet-tervezet szövegét az alábbi
módosításokkal elfogadja:
 A rendelet 2.§ (2) bekezdés c) pontként kiegészül a Milleniumi Parkkal, az Egészségügyi
Intézményekkel, valamint a Védőnői Szolgálattal,
 A rendelet 2.§ (3) pontjából a Milleniumi Park kikerül.
 A rendelet 3.§ (1) bekezdés a) pontja kiegészül annyival, hogy „képviseletében a polgármester”
 A rendelet 4.§ (5) bekezdése kiegészül az alábbival: „Kivétel október 23-a, amikor a zászló levétel,
a lobogó bevonásának időpontja november 4. napja 16 óráig, vagy – amennyiben az az időpont
pihenő vagy munkaszüneti napra esik – az azt követő munkanap 16 óráig.”
 A rendelet 4.§ (6) bekezdése törlésre kerül.
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A rendelet 6.§ (3) bekezdése módosul az alábbira: „A középületeken, közterületen, valamint a
középületek előtt a középületek fellobogózásának egyes kérdéseiről szóló 132/2000 (VII.14.)
Kormányrendelet melléklete szerinti méretű zászlót, lobogót lehet használni.”
 A rendelet 10.§ (2) bekezdése módosul az alábbira: „Ha arról más jogszabály eltérően nem
rendelkezik évente legalább egy alkalommal az ellenőrzésről írásbeli jelentést kell készíteni, melyet
az intézményvezetők az éves beszámolójukban rögzítenek.”
A jelenlévő 8 fő képviselőből 7 fő igen, 1 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
98/2019. (III. 27.) határozata
Módosított rendelet-tervezet szövegének elfogadásáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az országzászlóra vonatkozó előírásokról és
feltételekről, valamint a középületek és közterületek fellobogózására vonatkozó rendelet-tervezet szövegét
elfogadja az alábbi módosításokkal:
 A rendelet 2.§ (2) bekezdés c) pontként kiegészül a Milleniumi Parkkal, az Egészségügyi
Intézményekkel, valamint a Védőnői Szolgálattal,
 A rendelet 2.§ (3) pontjából a Milleniumi Park kikerül.
 A rendelet 3.§ (1) bekezdés a) pontja kiegészül annyival, hogy „képviseletében a polgármester”
 A rendelet 4.§ (5) bekezdése kiegészül az alábbival: „Kivétel október 23-a, amikor a zászló levétel,
a lobogó bevonásának időpontja november 4. napja 16 óráig, vagy – amennyiben az az időpont
pihenő vagy munkaszüneti napra esik – az azt követő munkanap 16 óráig.”
 A rendelet 4.§ (6) bekezdése törlésre kerül.
 A rendelet 6.§ (3) bekezdése módosul az alábbira: „A középületeken, közterületen, valamint a
középületek előtt a középületek fellobogózásának egyes kérdéseiről szóló 132/2000 (VII.14.)
Kormányrendelet melléklete szerinti méretű zászlót, lobogót lehet használni.”
 A rendelet 10.§ (2) bekezdése módosul az alábbira: „Ha arról más jogszabály eltérően nem
rendelkezik évente legalább egy alkalommal az ellenőrzésről írásbeli jelentést kell készíteni, melyet
az intézményvezetők az éves beszámolójukban rögzítenek.”
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat Képviselő-testülete az országzászlóra vonatkozó előírásokról és feltételekről, valamint a
középületek és közterületek fellobogózásáról szóló rendeletét jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét
képező formában és tartalommal megalkotja.
A jelenlévő 8 fő képviselőből 7 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 1 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
Országzászlóra vonatkozó előírásokról és feltételekről, valamint
a középületek és közterületek fellobogózásáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az országzászlóra vonatkozó előírásokról és
feltételekről, valamint a középületek és közterületek fellobogózásáról szóló rendeletét jelen határozat
elválaszthatatlan mellékletét képező formában és tartalommal megalkotja.
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Napirend 7. pontja
Az adózás és adóhátralékok alakulása 2018. évben
Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy 2 bizottság tárgyalta, mindkét bizottság támogatta a határozati javaslatot.
Az 5. oldalon található 2018. decemberi táblázattal kapcsolatosan elmondta, hogy a február 28-i
nyilvántartás szerint az utolsó sor törlődött, a többi megmaradt.
A vitát megnyitotta, de mivel senki nem jelezte hozzászólási szándékát, a vitát lezárta.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2018. évi adózás és az adóhátralékok alakulásáról készült beszámolót elfogadja.
A jelenlévő 8 fő képviselőből 8 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
99/2019. (III. 27.) határozata
Beszámoló elfogadásáról
Pusztaszabolcs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi adózás és az adóhátralékok
alakulásáról készült beszámolót elfogadja.
Felelős: Dr. Nagy Éva jegyző
Határidő: folyamatos
Napirend 8. pontja
A Könyvtár és Művelődési Ház könyvtárának 2018. évi beszámolójáról és 2019. évi
munkatervéről
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy a Humán Bizottság tárgyalta és javasolta mindkét rész elfogadását. Az
intézményvezető asszony jelezte, hogy nem tud eljönni. Köszöntötte Paragh Margit könyvtárost, ki
elkészítette az anyagot. az intézményvezető asszony a mai nap folyamán elküldte az anyagot, amelyet a
Vörösmarty Mihály Könyvtár igazgatója fogalmazott meg január 28-án, majd március 18-án. ebben az
anyagban szerepel, hogy a könyvtár módszertani vezetője, vagy igazgatója Paragh Margittal nem tudott
egyeztetni. Javasolta, hogy a 2018. évi beszámolót fogadják el, a 2019. évi munkatervet pedig halasszák el,
hogy a könyvtár módszertani csoportja jegyzőkönyvének megismerése és elemzése után készítse el az
intézmény a könyvtár munkatervét.
Paál Huba: Elmondta, hogy véleménye szerint a polgármesternek és az intézményvezetőnek le kellene
ülniük, hogy végigbeszéljék a munkatervet.
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy azokat az alapdokumentumokat, melyeket hiányzóként soroltak fel az
ellenőrzés során, pótolták. Az integrált intézményt kialakították, hogy azok a problémák, melyek a
szervezeti struktúrában jelen volt 2008 és 2018 között, sikerült teljesíteni. Ehhez képest érkeztek az új
módszertani tájékoztatások. A Humán Bizottsági ülésen a Könyvtár és Művelődési Ház beszámolójában az
igazgató asszony szólt, de írásbeli anyagként nem érkezett semmi.
Csányi Kálmán: A vitát lezárta.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Könyvtár és Művelődési Ház könyvtárának 2018. évi beszámolóját elfogadja.
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A jelenlévő 8 fő képviselőből 8 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
100/2019. (III. 27.) határozata
Beszámoló elfogadásáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Könyvtár és Művelődési Ház könyvtárának
2018. évi beszámolóját elfogadja.
Felelős: Paragh Margit könyvtáros
Határidő: azonnal
Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat Képviselő-testülete a Könyvtár és Művelődési Ház könyvtárának 2019. évi munkatervét az
áprilisi Képviselő-testületi ülésre halasszák.
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri Császiné Papp Katalint,
hogy az áprilisi Képviselő-testületi ülésre a módszertani észrevételek figyelembevételével a 2019. évi
munkatervet készítse el.
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
101/2019. (III. 27.) határozata
Könyvtár és Művelődési Ház könyvtárának 2019. évi munkatervéről
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Könyvtár és Művelődési Ház könyvtárának
2019. évi munkatervét az áprilisi Képviselő-testületi ülésre halasszák.
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri Császiné Papp Katalint,
hogy az áprilisi Képviselő-testületi ülésre a módszertani észrevételek figyelembevételével a 2019. évi
munkatervet készítse el.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
Csányi Kálmán polgármester 18.20 órakor szünetet rendelt el, az ülés 18.30 órakor folytatódott.
Napirend 9. pontja
Javaslat a Rákóczi Szövetség támogatására
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy három bizottság tárgyalta, mindhárom bizottság támogatta a II. számú
határozati javaslatot. Tegnap érkezett egy döntés, mely szerint a Bethlen Gábor alapítvány támogatja az
önkormányzat partnertelepülési kapcsolatait.
A vitát megnyitotta, de mivel senki nem jelezte hozzászólási szándékát, a vitát lezárta.
szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért a Rákóczi Szövetség céljaival, ezért 140.000.-Ft (azaz száznegyvenezer Ft) egyszeri
támogatást biztosít az „Rákóczi Szövetség (1027 Budapest, Szász Károly u. 1. IV. em. 1.) részére, a határon
túl élő gyermekek magyar iskolaválasztást segítő programjához.
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2015. (XII. 22.) önkormányzati
rendeletének 3. § (1) alapján a képviselő-testület a költségvetési rendelet működési tartaléka terhére
céljelleggel támogatást nyújt. A támogatás fedezete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének működési
tartaléka. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a költségvetési rendelet módosításának
beterjesztésére.
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a támogatási szerződés megkötésére és a támogatási összeg
átutalására.
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A jelenlévő 8 fő képviselőből 8 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
102/2019. (III. 27.) határozata
Rákóczi Szövetség támogatásáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Rákóczi Szövetség céljaival, ezért
140.000.-Ft (azaz száznegyvenezer Ft) egyszeri támogatást biztosít az „Rákóczi Szövetség (1027 Budapest,
Szász Károly u. 1. IV. em. 1.) részére, a határon túl élő gyermekek magyar iskolaválasztást segítő
programjához.
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2015. (XII. 22.) önkormányzati
rendeletének 3. § (1) alapján a képviselő-testület a költségvetési rendelet működési tartaléka terhére
céljelleggel támogatást nyújt. A támogatás fedezete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének működési
tartaléka. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a költségvetési rendelet módosításának
beterjesztésére.
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a támogatási szerződés megkötésére és a támogatási összeg
átutalására.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
Napirend 10. pontja
Beszámoló a Városgondnokság a lakosság részére térítés ellenében elvégzett munkáiról
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy mindhárom bizottság támogatta a határozati javaslatot. a bizottságok
kiegészítő javaslatokat tettek arra vonatkozóan, hogy milyen munkákat lehetne még elvégezni.
Paál Huba: Elmondta, hogy örül, hogy van ilyen szolgáltatás. Megköszönte a Városgondnokság munkáját.
Megkérdezte, hogy hogy van a Városgondnokság vezetője.
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy hazament ma a kórházból.
A vitát lezárta
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete a lakossági kérésre térítés ellenében elvégzett feladatokról szóló beszámoló adatait megismerte és
úgy dönt, hogy a beszámolót fenti tartalommal elfogadja. Támogatja továbbá a tevékenység folytatását.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
A jelenlévő 8 fő képviselőből 8 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
103/2019. (III. 27.) határozata
Térítés ellenében elvégzett feladatokról szóló beszámolóról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakossági kérésre térítés ellenében elvégzett
feladatokról szóló beszámoló adatait megismerte és úgy dönt, hogy a beszámolót fenti tartalommal
elfogadja. Támogatja továbbá a tevékenység folytatását.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
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Napirend 11. pontja
A Szabolcs Híradó 2019. évi nyomdai kivitelezési szerződése
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy két bizottság tárgyalta, mindkét bizottság támogatta a határozati javaslatot.
Paál Huba: Megkérdezte, hogy van-e arra remény, hogy a nyomdai képek jobb minőségben kerüljenek a
lapba.
Csányi Kálmán: Megkérdezte Paál Huba képviselőt, hogy azzal a kiegészítéssel fogadja el a határozati
javaslatot, ha a fényképek minősége jobb minőségű lesz.
Paál Huba: Elmondta, hogy igen, ezzel a feltétellel támogatja a határozati javaslatot.
Csányi Kálmán: Megkérte a főszerkesztő asszonyt, hogy tegyen javaslatot erre vonatkozóan, hogy a
Képviselő-testületnek ez a kérése.
A vitát lezárta.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Szabolcs Híradó önkormányzati újság nyomdai előkészítésére, valamint
kivitelezésére 2019. december 31-ig továbbra is 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, irkatűzés, vágás papír, 2300 példány, újság szerkesztés) bruttó
176.778,- Ft összegben azzal a feltétellel, hogy a nyomdai képek minősége javulni fog.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét tartalmazó szerződés
aláírására.
A jelenlévő 8 fő képviselőből 7 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 1 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
104/2019. (III. 27.) határozata
Szabolcs Híradó nyomdai kivitelezési szerződéséről
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szabolcs Híradó önkormányzati
újság nyomdai előkészítésére, valamint kivitelezésére 2019. december 31-ig továbbra is 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, irkatűzés, vágás papír,
2300 példány, újság szerkesztés) bruttó 176.778,- Ft összegben azzal a feltétellel, hogy a nyomdai képek
minősége javulni fog.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét tartalmazó szerződés
aláírására.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
Napirend 12. pontja
Nemes István földbérlete
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy 2 bizottság tárgyalta, mindkét bizottság támogatta a határozati javaslatot
azzal a kiegészítéssel, hogy a szerződésben szerepeljen az, hogy a bérleti díj mértéke évente az
önkormányzat által meghatározott mértékben változhat.
Simonné Zsuffa Erzsébet: Megkérdezte, hogy milyen növényt szeretne ezen a földterületen termeszteni
Nemes István.
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Csányi Kálmán: Véleménye szerint lucernát. Elmondta, hogy ez a terület a Gárdonyi Géza utca utolsó telke.
Csányi Kálmán 18.37 órakor szünetet rendelt el, az ülés 18.38 órakor az ülés folytatódott.
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy hogy a vasútállomásnál 106 repeszgránátot találtak. Az földbérlettel
kapcsolatban elmondta, hogy külterület esetén mezőgazdasági végzettség szükséges, belterületi telek esetén
viszont nem.
A vitát lezárta.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy 5 évre bérbeadja az 1478 hrsz-ú ingatlant 4,3 Ft/m2/év-ért Nemes István
Pusztaszabolcs Szent Imre u. 9. alatti lakos részére az alábbi kiegészítéssel:
 A bérleti díj mértéke évente az önkormányzat által meghatározott mértékben változik.
A jelenlévő 8 fő képviselőből 8 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
105/2019. (III. 27.) határozata
Nemes István földbérletéről
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 5 évre bérbeadja az 1478 hrsz-ú
ingatlant 4,3 Ft/m2/év-ért Nemes István Pusztaszabolcs Szent Imre u. 9. alatti lakos részére az alábbi
kiegészítéssel:
 A bérleti díj mértéke évente az önkormányzat által meghatározott mértékben változik.
Felelős: Csányi Kálmán
Határidő: 2019. április 15.
Napirend 13. pontja
Javaslat a Velencei és Velencei-tó környéki Nagycsaládosokért és Rászoruló családokért
Alapítvány támogatására
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy a Humán Bizottság tárgyalta és az I. számú határozati javaslatot támogatta.
A vitát megnyitotta, de mivel senki nem jelezte hozzászólási szándékát, a vitát lezárta.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „Velencei és Velencei-tó Környéki Nagycsaládosokért és Rászoruló Családokért Alapítvány”
(székhely: 2481. Velence, Kis utca 4. adószám: 18912456-1-07,) céljaival egyetért, de nem támogatja, mert
az Önkormányzat a Pusztaszabolcsi székhelyű karitatív szervezetek támogatását helyezi előtérbe.
A jelenlévő 8 fő képviselőből 7 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 1 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
106/2019. (III. 27.) határozata
Velencei és Velencei-tó Környéki Nagycsaládosokért
és Rászoruló Családokért Alapítvány támogatásáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Velencei és Velencei-tó Környéki
Nagycsaládosokért és Rászoruló Családokért Alapítvány” (székhely: 2481. Velence, Kis utca 4. adószám:
18912456-1-07,) céljaival egyetért, de nem támogatja, mert az Önkormányzat a Pusztaszabolcsi székhelyű
karitatív szervezetek támogatását helyezi előtérbe.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
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Napirend 14. pontja
Az önkormányzati fenntartású óvodák felvételi körzethatárainak megállapításáról
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Csányi Kálmán: Egy bizottság sem tárgyalta. A határozati javaslatnak az a lényege, hogy a kötelező
felvételt biztosító körzethatára megegyezik a település közigazgatási határával. Ezt midnen évben meg kell
állapítani, akkor is, ha nem változik.
A vitát megnyitotta, de mivel senki nem jelezte hozzászólási szándékát, a vitát lezárta.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012.
(VIII.28.) Kormányrendelet 22.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az óvodai felvételi
körzethatárok megállapításáról úgy rendelkezik, hogy Pusztaszabolcs Város Önkormányzat fenntartásában
lévő – 2490 Pusztaszabolcs, Deák Ferenc u. 21/2. szám alatt működő Zsiráf Óvoda és a 2490
Pusztaszabolcs, Velencei út 65. szám alatt működő Manóvár Óvoda – kötelező felvételt biztosító
körzethatára megegyezik a település közigazgatási határával.
A jelenlévő 8 fő képviselőből 8 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
107/2019. (III. 27.) határozata
Az önkormányzati fenntartású óvodai felvételi
körzethatárainak megállapításáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 22.§ (1) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően az óvodai felvételi körzethatárok megállapításáról úgy rendelkezik, hogy
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat fenntartásában lévő – 2490 Pusztaszabolcs, Deák Ferenc u. 21/2.
szám alatt működő Zsiráf Óvoda és a 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 65. szám alatt működő Manóvár
Óvoda – kötelező felvételt biztosító körzethatára megegyezik a település közigazgatási határával.
Határidő: 2019. március 29.
Felelős: dr. Nagy Éva jegyző
Napirend 15. pontja
A Képviselő-testület 350/2018. (XI.15.) határozatának NEAK kérésére történő felülvizsgálata
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Herczeg Emília, hatósági osztályvezető: Elmondta, hogy ha visszaemlékeznek, akkor a tavalyi évben
módosították a III. körzet szerződését, Juhász doktornő helyettesítését és rendelési idejét, akkor volt egy
feladat-ellátási szerződés a Primalife Kft-re. Abban szerepelt egy dátum, 2013.10.31. és ezt kifogásolta a
NEAK, hogy náluk július 22-i az alapszerződés. A NEAK megkérdezte a belső ellenőrét, hogy ilyenkor mi
a teendő, azt a választ kapta, hogy fogadják el a július 22-i dátumot alapszerződésnek és úgy legyen a
feladat-ellátási szerződés módosítás, hogy „a július 22-én kötött szerződés”.
Csányi Kálmán: A vitát megnyitotta, de mivel senki nem jelezte hozzászólási szándékát, a vitát lezárta.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a Pusztaszabolcs Város III. számú háziorvosi körzetében a helyettesítő orvos
vonatkozásában a Primalife Medical Kft-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosítását jelen határozat
elválaszthatatlan mellékletét képező formában és tartalommal elfogadja.
Egyúttal a Képviselő-testület 342/2018. (XI.7.) számon hozott határozatát visszavonja.
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A jelenlévő 8 fő képviselőből 8 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
108/2019. (III. 27.) határozata
Feladat-ellátási szerződés módosításáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Pusztaszabolcs Város III.
számú háziorvosi körzetében a helyettesítő orvos vonatkozásában a Primalife Medical Kft-vel kötött
feladat-ellátási szerződés módosítását jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező formában és
tartalommal elfogadja.
Egyúttal a Képviselő-testület 342/2018. (XI.7.) számon hozott határozatát visszavonja.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
Napirend 16. pontja
Az Inter Travel Kft. közszolgáltatási szerződés módosítási kérelme
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy a cég azt kérte, hogy emeljék meg 500.000 forint + ÁFA értékben a havi
szolgáltatási díjat. Utánajárás alapján akkor lehetséges a 10%-nál magasabb díjemelés a közbeszerzési
szerződés esetében, ha olyan indokokat ad meg, mely előre nem látható okokból fakad a közbeszerzési
szakértő, Szűcs Gábor szerint. Az évenkénti 10%-os emelést engedélyezi a Közbeszerzési Törvény, de az
egyszeri, 35%-os emelést csak indoklással lehet megtenni. Azok az indokok, melyeket a cég megadott
Szűcs Gábor nem javasolja a magasabb összegű emelést, hanem vagy elutasítják, vagy a 10%-os emelést
engedélyezhetik. Ha elfogadják a 408.000 forintos határozati javaslatot, akkor részletesebb és jogszerűbb
indoklást fog beadni, hogy elfogadtassa velük az 500.000 forint + ÁFA összeget. Elmondta, hogy a III.
számú határozati javaslatot támogatja. Elsőként a III. számú határozati javaslatot bocsátja szavazásra, utána
a II-es számút, majd utoljára az I-es számút.
A vitát megnyitotta, de mivel senki nem jelezte hozzászólási szándékát, a vitát lezárta.
szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az Inter Travel Szolgáltató Korlátolt Felelősségű társaság (székhely: 8142 Úrhida,
Gránit u. 13. 1. ép) 2016. június 6-án megkötött közszolgáltatási szerződést úgy módosítja, hogy a
szolgáltatási díj összege 2019. április 1-től 408.000 Ft. +áfa.
Felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.
Felkéri a polgármestert, hogy a szerződés módosítására vonatkozó hirdetményt küldje meg a Közbeszerzési
Hatóságnak.
A jelenlévő 8 fő képviselőből 7 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 1 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
109/2019. (III. 27.) határozata
Inter Travel Kft. közszolgáltatási szerződés
módosítási kérelméről
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Inter Travel Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű társaság (székhely: 8142 Úrhida, Gránit u. 13. 1. ép) 2016. június 6-án megkötött
közszolgáltatási szerződést úgy módosítja, hogy a szolgáltatási díj összege 2019. április 1-től 408.000 Ft.
+áfa.
Felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.
Felkéri a polgármestert, hogy a szerződés módosítására vonatkozó hirdetményt küldje meg a Közbeszerzési
Hatóságnak.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
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Napirend 17. pontja
A 2021-2027-es időszak településfejlesztési célkitűzései
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy ez egy tájékoztató és egy bizottság sem tárgyalta. Március 14-én,
csütörtökön délután küldték az e-mailt és következő hét szerdán 16 óráig kellett összeállítani az anyagot.
Szeretné, hogy lássák, hogy mik az elképzelések. A perkátai megbeszélésen az derült ki számára, hogy a
megyei önkormányzat összegyűjti az elképzeléseket a településekről, melyeket összesítenek és a véleményt
egy regionális egyeztető fórumra továbbítják. Elmondta, hogy ezzel párhuzamosan a mai nap érkezett a
Kormányhivatal részéről egy hasonló témájú kérés más feldolgozásban, melyet el kell küldeni. Ott nem
volt meghatározva, hogy hány projektet kell bemutatni, az volt megadva, hogy 5 tématerületre vonatkozóan
próbálják beszorítani a terveket.
A vitát megnyitotta, de mivel senki nem jelezte hozzászólási szándékát, a vitát lezárta.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy 2021-2027-es időszak főbb településfejlesztési célkitűzéseit az előterjesztés szerint
megismerte, és tudomásul veszi, hogy a polgármester úr elküldte a Fejér Megyei Közgyűlés számára.
A jelenlévő 8 fő képviselőből 8 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
110/2019. (III. 27.) határozata
A 2021-2027-es időszak településfejlesztési célkitűzéseiről
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2021-2027-es időszak főbb
településfejlesztési célkitűzéseit az előterjesztés szerint megismerte, és tudomásul veszi, hogy a
polgármester úr elküldte a Fejér Megyei Közgyűlés számára.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy május 4-én megyei rendezvény lesz Pusztaszabolcson., a Kormányhivatal
Európa-napot szervez. Azt a céldátumot adta meg a műszaki osztály számára, hogy május 5-én délután
történjen meg a gyermekorvosi rendelőintézet átadása. A hét folyamán az általános iskolában és a
rendelőintézetben a napelem működik.
18.51 órakor Csányi Kálmán polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.
K. m. f.
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