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Jegyzőkönyv
Készült Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. február 28-án 16.15 órakor
a Polgármesteri Hivatal Üléstermében (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.)
megtartott nyílt üléséről

Jelen voltak:

Csányi Kálmán
polgármester
Tüke László
alpolgármester
Czöndör Mihály, Csiki Szilárd, Horváth Zoltán, Kovács Dénes, Majda Benedek,
Paál Huba, Simonné Zsuffa Erzsébet – képviselők

Meghívottak:

dr. Nagy Éva
Wasserné Ősi Márta
Budai Ilona
Adorjánné Bozsódi Irén
Csuti Géza György
Hambalgó László
Kaszás János
Kőkuti Lászlóné
Lencsés Anna
Horváth Éva

jegyző
Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője
Psz-i Városi Óvoda és Bölcsőde vezetője
Psz-i Szociális és Gyermekjóléti Intézmény vezetője
Psz-i Polgári Egyesület vezetője
Psz-i Polgárőr Egyesület vezetője
Psz-i Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetője
Psz-i Szabadidősport Egyesület vezetője
Alba Caritas Hungarica Psz-i Csoportjának vezetője
jegyzőkönyvvezető

A jelenlévők meghallgatták a Himnuszt.
Csányi Kálmán: Köszöntötte a megjelenteket, az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 9 fő megválasztott képviselőből 9 fő megjelent. Elmondta, Csiki Szilárd képviselő
jelezte, hogy csak 18 óráig tud jelen lenni, ezért nem tudja vállalni a jegyzőkönyv hitelesítési feladatokat.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Czöndör Mihály és Horváth Zoltán képviselőket. Szavazásra
bocsátotta határozati javaslatát.

A jelenlévő 9 fő képviselőből 9 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
32/2018. (II. 28.) határozata
A jegyzőkönyv-hitelesítők felkéréséről
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Czöndör Mihály és Horváth Zoltán
képviselőket a mai nyílt ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
Csányi Kálmán: Ismertette napirend-tervezetét. Javasolta, hogy a meghívóban szereplő sorrendben
tárgyalják az előterjesztéseket azzal a kiegészítéssel, hogy a 17. napirendi pont tárgyalása után a nyílt ülésen
tartsanak szünetet, hozzanak létre egy zárt ülést, hogy a közművelődés-szervezői pályázatról tudjanak
dönteni és utána ismét nyílt üléssel folytassák. Javasolta továbbá, hogy a nyílt ülésen 18. napirendi pontként
a „Könyvtár és Művelődési Ház igazgatói (magasabb vezető) beosztás betöltésére ismételt pályázat
kiírása”, 19. napirendi pontként a „„A pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola energetikai
korszerűsítése” tárgyában közbeszerzési eljárás megindítása”, 20. napirendi pontként a „Pusztaszabolcsi
Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány pályázati önrész támogatási kérelme” és 21. napirendi
pontként a „Szent Imre szobor elhelyezése” című előterjesztést tárgyalják.
Szavazásra bocsátotta napirend-tervezetét.
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A jelenlévő 9 fő képviselőből 9 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2018. (II. 28.) határozata
A mai nyílt ülés napirendjének meghatározásáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg:
Napirendek előtt:
- Tájékoztató a két ülés közti eseményekről
- Kérdések, interpellációk
Napirend 1. pontja
Pusztaszabolcson működő civil szervezetek éves működési támogatásának 2017. évi
elszámolása és 2018. évi pályázata
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Napirend 2. pontja
A Pusztaszabolcsi Polgárőr Egyesületnek nyújtott támogatás elszámolása
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Napirend 3. pontja
Önkormányzati tulajdonú ingatlan bérletének hosszabbítása
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Napirend 4. pontja
Javaslat szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztására
Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző
Napirend 5. pontja
Tájékoztató vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
Előterjesztő: Czöndör Mihály képviselő, a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság elnöke
Napirend 6. pontja
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének „a képviselő-testület szervezeti
és működési szabályzatáról” szóló rendeletére vonatkozó törvényességi felhívás tárgyalása és
új rendelet alkotása
Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző
Napirend 7. pontja
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők és
bizottsági tagok tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző
Napirend 8. pontja
Javaslat Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének
megalkotására
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Napirend 9. pontja
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2018. évi likviditási terve
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Napirend 10. pontja
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési terve
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Napirend 11. pontja
Beszámoló a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság települési értéktárra vonatkozó
2017. II. félévi munkájáról
Előterjesztő: Czöndör Mihály képviselő, a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság elnöke
Napirend 12. pontja
Időszakos mentesség kialakítása a Mátyás király utcai forgalomkorlátozásra
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Napirend 13. pontja
„Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhívás
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
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Napirend 14. pontja
Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesületnek nyújtott támogatás elszámolása
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Napirend 15. pontja
Állami tulajdonú külterületi utak ingyenes önkormányzati tulajdonba adása IV.
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Napirend 16. pontja
A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 4/2014. (III. 28.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző
Napirend 17. pontja
A polgármester 2018. évi szabadságának ütemezése
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Napirend 18. pontja
Könyvtár és Művelődési Ház igazgatói (magasabb vezető) beosztás betöltésére ismételt
pályázat kiírása
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Napirend 19. pontja
„A pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése” tárgyában
közbeszerzési eljárás megindítása
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Napirend 20. pontja
Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány pályázati önrész
támogatási kérelme
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Napirend 21. pontja
Szent Imre szobor elhelyezése
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal

Tájékoztató a két ülés közti eseményekről

Csányi Kálmán: Elmondta, néhány kiegészítést tesz a leírt anyaghoz. A február 5-i NIF-es témához
kapcsolódóan tett az asztalra egy másolatot arról a levélről, amit a miniszterelnök úrnak írt, jelezvén, hogy
Pusztaszabolcs számára miért nem fogadható el a közútkezelői hozzájárulás megadásának opciója. Február
6-án megkereste egy lízingeléssel foglalkozó cég, amellyel kapcsolatban azt a kiegészítést tette, hogy a
pénzügyi vezetővel egyeztetett és a lízingelés csak akkor lehetséges – hitelnek minősül -, ha a Kormánytól
erre engedélyt kapnak, tehát ezért nem biztos, hogy ezt a konstrukciót kell elfogadni, hanem valami másban
kell gondolkodni, hogy ez tovább tudjon menni. Ezt csak azért jelezte, hogy keresi a megoldási
lehetőségeket, de nem mindig sikerül elsőre a legoptimálisabbat megtalálni. Az azóta eltelt időszakkal
kapcsolatban az alábbiakat mondta el:
Február 21-én délután a Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány által alapított
Civil Kurázsi Díj átadása volt. A díjat Dombrovszki Györgyné, a Harmónia Nyugdíjas Egyesület elnöke
kapta. A díj átadásáról a Fejér Megyei Hírlap is beszámolt.
Február 23-án a Szabadidősport Egyesület éves közgyűlését tartotta délután, amelyen részt vett.
Ezen a napon délelőtt informálisan tájékoztatták arról, hogy a cikolai víz gerincvezetéke tervének
engedélyét elfogadták. Erről tájékoztatta a DRV-t, hogy a víziközmű társulás szervezéséhez adott
ígéretének megfelelően segítsen a cikolai víziközmű társulat megszervezésében. Ennek érdekében 27-én
egyeztetett egy helyben élő, lakástakarékpénztár szervezésével foglalkozó lakossal. Ő meghallotta a
feltételeket, ezért nem a lakáspénztári hitellehetőségeket ajánlotta, hanem egy más konstrukcióra hívta fel
a figyelmét. Ezért a közműtársulás megalakulási szándékáról és a potenciális hitelfelvétel lehetőségéről
tájékoztatta a számlavezető bankot az OTP-t, amely ügyintézője a mai napon visszahívta és azt mondta,
hogy először meg kell alapítani a víziközmű társulást, utána kell kötni az önkormányzatnak és a víziközmű
társulásnak társberuházási megállapodást, amelyben rögzítik, hogy ki, mennyivel járul hozzá a
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beruházáshoz és utána kezességet kell vállalni az önkormányzatnak erre a hitelre vonatkozóan. Mivel ez
kezességvállalási hitel – amit a gazdasági vezető ma délután derített ki -, ezt a szándékot be kell jelenteni a
MÁK számára, hogy tudjanak róla, tehát egy eléggé hosszú és bonyolult folyamat előtt állnak, hogy ezt a
dolgot meg tudják valósítani. Tájékoztatta a számlavezető OTP-t és a helyben található B3
Takarékszövetkezet ügyintézőjét. Mindkét esetben megígérték, hogy elküldik a kondíciókat. Az OTP egy
telefonos beszélgetést hajtott végre, megadta a kontaktot, akivel ez ügyben kell beszélni. De mivel még
nem kapták meg az engedélyt papíron, ezért csak ilyen informális tájékozódás folytatható még.
Február 24-én a Halász Büfében Bartók József, Hethési Tibor és Péntek László darts versenyt szervezett,
amelyre a megye legkülönbözőbb részéről érkeztek résztvevők. Szurkolóként volt jelen az alpolgármester
úrral.
Február 26-án a Pusztaszabolcsi Fórum Facebook-os zárt csoport kérésére polgármesteri fogadóórát tartott.
Február 27-én késő délután az Open History képviselői keresték meg, hogy a helytörténet és a
közművelődés kapcsolatában az általuk felhalmozott tudás felhasználásáról egyeztessenek. Ezen az
egyeztetésen részt vett Czöndör Mihályné is, az alapítvány alapítója, hogy hogyan tudnak tovább haladni.
Ma reggel elrendelte az önkormányzati aszfaltos utak hókotrását, a nem aszfaltos utakon nem történt
ilyesmi. Igazából az aszfalt védelmének érdekében történt, minél előbb leolvadjon róla a hó és ne fagyjon
alá.
Kérte a véleményeket, kérdéseket.
Tüke László: Elmondta, hogy február 13-án volt a KDV ülés, amelyen az önkormányzatot képviselte
Székesfehérváron és a következőkről tájékoztatták:
Megújításra kerülnek a hulladékgyűjtő és szállító eszközök, új eszközök kerülnek beszerzésre. A működési
hozzájárulás településenként nem változik, marad a 100,- Ft/fő/település. Ez nem új információ, a
folyamatosságot képviseli, hogy itt helyben továbbra is a Vertikál fogja ellátni a hulladékgazdálkodási
szolgáltatást. A teljes költségvetése a társulásnak 12,6 milliárd forint és ezt el is fogadta a közgyűlés. Belső
ellenőri ellenőrzés is volt a társulásnál, amely során rendben találták a gazdálkodást és működést.
Csányi Kálmán: Véleménye szerint a következő testületi ülésre egy rövid összefoglalót készítenek a KDV
2017. évi működéséről, mert van egy olyan kötelezettsége a társulásnak, hogy tájékoztassa a tag
önkormányzatokat az elvégzett tevékenységéről, amelyet a testületnek el kell fogadni. Kiegészítésül
elmondta még, hogy a Vertikál látja el a szolgáltatást összességében, de a leánycége változott. Korábban
az adonyi DÉSZOLG volt, az közszolgálati tevékenységet lát el, a közszolgáltatást, tehát a lakossági
szolgáltatást viszont a dunaújvárosi Dunanett-tel kell egyeztetni.
Paál Huba: Megjegyezte, rosszul hallotta, hogy hitel konstrukcióban lesz – vagy nem tudja, hogy hangzott
ez el – a szennyvíz beruházás. Nagy bajok lesznek, ha ezt hitelkonstrukcióban kellene. Amikor legelőször
beadták a pályázatot, akkor állami támogatással, állami projektként indult el. Ez már jó néhány éve volt.
Most mi történt, hogy már szavaztak projektmenedzsert, mindent? Megkérdezte, a polgármestert, hogy hol
tart ez az ügy, az egész rekonstrukció?
Csányi Kálmán: Elmondta, amiről beszélt a hitellel kapcsolatosan, az a cikolai ivóvízzel kapcsolatos. A
szennyvízzel kapcsolatosan az is igaz, hogy a projektmenedzsert is kiválasztották, megvan, hogy ki az, aki
ezt a dolgot végzi. A DUVIÉP-es időszakban a szennyvízcsatorna építésekor, amikor belépett a DRV a
szennyvízrendszer építésébe, annak az egyik akkori embere került ennek az egésznek az élére a kivitelező
részéről. Ilyen szempontból Pusztaszabolcs összes baját, gondját, belvizét ismeri. Ez a hitel kérdésköre
pedig a cikolai közműtársulás esetében kell, ha a lakosok nem tudják egyből kifizetni a rájuk eső
egységenkénti összeget, akkor hitelt kell felvenni. A rekonstrukció esetében a tervezési fázisban tartanak.
De nem kaptak még a tervezéssel kapcsolatban semmiféle egyeztetést. Annyit mégis kaptak, hogy a
szennyvíztisztító telepnek az alaprajzát látták, hogy várhatóan mekkora területet kell kivenni a
mezőgazdasági művelés alól, mert az egy nagyon fontos dolog, hosszú, időigényes folyamat. Kérte,
egyeztessenek azzal kapcsolatosan, hogy az Ady E. utca első szakaszában – az általános iskola mögötti
szakasza -, ha ott esetleg aszfaltozási tevékenységet szeretnének végrehajtani, akkor előtte el kellene
végezni az ottani eddig feltárt rekonstrukciós tevékenységet. Erre hívta fel a figyelmet és egyelőre keresik
a megoldást. Megkérdezték, hogy mikorra tervezi az önkormányzat ezt az aszfaltozási tevékenységet. Azt
mondta, hogy júniusban szeretnék elvégezni, tehát addigra legalább az Ady E. utcai rekonstrukciós
munkákat el kéne végezni. Ennyi történt azóta. Kulcson volt egy megbeszélés. Úgy tűnik, hogy az EKDU2
– az önkormányzat ebben a nagy projektben van benne – program Kulcson és Dunaújvárosban fog
kezdődni, mert Kulcson nincsen még szennyvízcsatorna az egész településen és ennek a projektnek a
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keretében kezdődne el és valósulna meg Kulcson a szennyvízcsatorna építése és Dunaújvárosban
bővítésekről beszélhetnek. Várhatóan – az apróbb rekonstrukciós munkák kivételével – vagy a második
félévben, vagy 2019-ben lesz ezzel kapcsolatosan kivitelezés Pusztaszabolcson.
Paál Huba: Elmondta, azért kérdezte ezt a szennyvíz ügyet, mert szeretné megkérdezni, hogy az elfolyó,
tisztított szennyvíz minősége hogy áll, mert a DRV azért noszogatta az önkormányzatot korábban, mert a
vízminőség nem volt teljesen megfelelő és büntette a környezetvédelmi hatóság és majdnem kötelezte az
önkormányzatot a rekonstrukció elindítására.
Csányi Kálmán: A felvetésre válaszolta, hogy annak idején a legfontosabb rekonstrukciós tevékenységet
2012 végén a DRV befejezte, tehát a legfontosabb dolgokat elvégezték. 2015-ben, amikor volt az a hatalmas
nagy esőzés ebben az időszakban és vízbefolyások jelentkeztek, akkor fejeződött be az EKDU2 tervezése
és kiderült, hogy különböző helyeken vízbetörések vannak a szennyvízcsatorna felé és túlságosan nagy
mennyiségű víz folyik ki a szennyvíztelepre. Emlékezete szerint 1960 m3 folyt ki naponta és csak azért
folyott annyi, mert nem volt nagyobb a cső keresztmetszete, amin be tudott folyni a szennyvíztelepre. Ha
nagyobb lett volna a keresztmetszete, akkor több vizet eresztettek volna át. Azóta az Isten malmai lassan
őrölnek és a pályázati dolgok lassan haladnak. Most már ott tartanak, hogy megvan a kivitelező és a
kivitelező feladata a pontos tervezésnek és a kiviteli tervnek és az engedélyes tervnek az elkészítése. Ez
zajlik. Arról tájékoztatták, hogy nyár végére várható ezeknek a terveknek az elkészítése és ha ezek
elkészültek, akkor lesz majd az alvállalkozóknak a megtalálása. A pusztaszabolcsi viszonyokat ismerve, ha
nem fognak hozzá augusztusban, akkor kénytelen, kelletlen 2019 nyarára kell, hogy áttegyék ezeket a
beruházásokat, fejlesztéseket. Azt szerette volna kérni, hogy legalább az Ady E. utcában azt a néhány
vízbetörést próbálják megszüntetni, hogy nyugodtan tudjanak aszfaltozni azon a szakaszon, ha úgy
döntenek, hogy aszfaltozni kívánnak. A víz minőségével kapcsolatban elmondta, ha rossz lenne a szennyvíz
minősége, akkor a DRV már jelentkezett volna és mondaná, hogy milyen dolgok szükségesek. Szerencsére
a DRV mostanában nem szokott jelentkezni, inkább ő szokott egy-két kérdést feltenni. Természetesen meg
tudja kérdezni a DRV-t, hogy ezzel kapcsolatosan milyen változások vannak.
Utána nézett annak is, ami az elmúlt testületi ülésen volt, hogy összesen 26 olyan járdaszakasznak a
kiépítése történt meg 2017-ben, amit lakossági összefogással lehetett megvalósítani. Igaz, a kérdést a
közterület-felügyelőnek tették fel, de úgy gondolta, hogy illik erre a kérdésre válaszolni, ha már utána tudott
nézni.
Mivel senki sem jelezte hozzászólási szándékát, 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 és
alpolgármesteri tájékoztatót tudomásul veszi.

A jelenlévő 9 fő képviselőből 9 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2018. (II. 28.) határozata
A két ülés közti eseményekről szóló tájékoztatóról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak
eseményeiről szóló polgármesteri és alpolgármesteri tájékoztatót tudomásul veszi.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
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Kérdések, interpellációk

Czöndör Mihály: Elmondta, február elején értesült arról, hogy a Magyarország legszebb konyhakertje
mozgalom kitalálója, ötletgazdája Kovács Szilvia tavaly december végén Magyar Örökség Díjat kapott.
Szilviát jól ismerik, hisz volt már itt is. Javasolta a testületnek, hogy köszöntsék a kitüntetése alkalmából,
hiszen ebben a mozgalomban Pusztaszabolcs is a kezdetek óta részt vesz.
Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat Képviselő-testülete gratulál Kovács Szilviának, Karcag város alpolgármesterének, aki „A
legszebb konyhakertek” Magyarország legszebb konyhakertjei országos mozgalom ötletgazdája és
programigazgatójaként Magyar Örökség Díjban részesült kiemelkedő színvonalú, példamutató és kitartó
munkájának elismeréseképpen. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a gratuláció tolmácsolására.

A jelenlévő 9 fő képviselőből 9 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2018. (II. 28.) határozata
Magyar Örökség Díjhoz történő gratulációról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete gratulál Kovács Szilviának, Karcag város
alpolgármesterének, aki „A legszebb konyhakertek” Magyarország legszebb konyhakertjei országos
mozgalom ötletgazdája és programigazgatójaként Magyar Örökség Díjban részesült kiemelkedő
színvonalú, példamutató és kitartó munkájának elismeréseképpen.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a gratuláció tolmácsolására.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal

Csányi Kálmán polgármester rátért az 1. napirendi pont tárgyalására, mivel senki sem jelezte hozzászólási
szándékát.

Napirend 1. pontja
Pusztaszabolcson működő civil szervezetek éves működési támogatásának 2017. évi
elszámolása és 2018. évi pályázata
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester

Csányi Kálmán: Köszöntötte a jelenlévő civil szervezeti vezetőket. Már több helyen, többször elmondta és
minden közgyűlésen is elmondta, ahova meghívták, hogy a civil szervezetek nélkül a település egymás
mellett lakó embereket jelentene és nem pedig valódi közösséget. Az önkormányzat próbálkozhatna
bárhogy, de valójában a civil szervezetek segítségével tudnak olyan részfeladatokat ellátni, amely a
település életét megkönnyíti. Akár közbiztonságról, akár tűzbiztonságról, akár kulturáliséletről, vagy
sportéletről van szó, vagy bármiféle egyéb részterületről. Ezért nagyon köszöni, hogy ezeket a feladatokat
ellátják, felvállalják, mint civil szervezeti vezetők. Vállalják az ütközést a cél érdekében a tagokkal, a
település lakóival, az értetlenkedőkkel és mindezt megteszik. Hozzátette, hogy két bizottság – a Pénzügyi
Bizottság és a Humán Bizottság - tárgyalta ezt az anyagot, a polgármesteri javaslatokat elfogadták.
Amennyiben a képviselők szükségesnek látják, az elszámolások megtekinthetők. A dokumentumok
terjedelme miatt úgy gondolták, hogy nem másolják le 26 példányban. Az összesített adatok az
előterjesztésben találhatók és az ügyintéző megállapítása alapján szabályosak voltak az elszámolások. Egykét esetben volt szükség utólagos hiánypótlásra, de minden esetben szabályosak voltak az elszámolások.
A vitát megnyitotta, majd mivel senki sem jelezte hozzászólási szándékát, a vitát lezárta.
Elmondta, először egyenként kell dönteni arról, hogy elfogadják a 2017. évi támogatásokról szóló
elszámolást.
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Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Pusztaszabolcsi Sport Club 2017. évi önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja.

A jelenlévő 9 fő képviselőből 8 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 1 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2018. (II. 28.) határozata
A Pusztaszabolcsi Sport Club 2017. évi működési támogatásának elszámolásáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Sport Club 2017. évi
önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: 2018. március 20.

Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2017. évi önkormányzati
támogatásának elszámolását elfogadja.

A jelenlévő 9 fő képviselőből 9 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
37/2018. (II. 28.) határozata
A Pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2017. évi működési támogatásának elszámolásáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
2017. évi önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: 2018. március 20.

Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Polgárőr Egyesület 2017. évi önkormányzati
támogatásának elszámolását elfogadja.

A jelenlévő 9 fő képviselőből 9 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2018. (II. 28.) határozata
A Pusztaszabolcsi Polgárőr Egyesület 2017. évi működési támogatásának elszámolásáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Polgárőr Egyesület 2017. évi
önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: 2018. március 20.
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Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat Képviselő-testülete az Erőnlét Sportegyesület 2017. évi önkormányzati támogatásának
elszámolását elfogadja.

A jelenlévő 9 fő képviselőből 9 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
39/2018. (II. 28.) határozata
Az Erőnlét Sportegyesület 2017. évi működési támogatásának elszámolásáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Erőnlét Sportegyesület 2017. évi
önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: 2018. március 20.

Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Kutyabarát Klub 2017. évi önkormányzati
támogatásának elszámolását elfogadja.

A jelenlévő 9 fő képviselőből 9 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
40/2018. (II. 28.) határozata
A Pusztaszabolcsi Kutyabarát Klub 2017. évi működési támogatásának elszámolásáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Kutyabarát Klub 2017. évi
önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: 2018. március 20.

Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszta Utak, Élő Táj Egyesület 2017. évi önkormányzati
támogatásának elszámolását elfogadja.

A jelenlévő 9 fő képviselőből 9 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
41/2018. (II. 28.) határozata
A Tiszta Utak, Élő Táj Egyesület 2017. évi működési támogatásának elszámolásáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszta Utak, Élő Táj Egyesület 2017. évi
önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: 2018. március 20.
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Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat Képviselő-testülete a Harmónia Nyugdíjas Egyesület 2017. évi önkormányzati
támogatásának elszámolását elfogadja.

A jelenlévő 9 fő képviselőből 9 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
42/2018. (II. 28.) határozata
A Harmónia Nyugdíjas Egyesület 2017. évi működési támogatásának elszámolásáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Harmónia Nyugdíjas Egyesület 2017. évi
önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: 2018. március 20.

Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat Képviselő-testülete az Alba Caritas Hungarica Pusztaszabolcsi Csoportja 2017. évi
önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja.

A jelenlévő 9 fő képviselőből 9 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
43/2018. (II. 28.) határozata
Az Alba Caritas Hungarica Pusztaszabolcsi Csoportja 2017. évi működési támogatásának
elszámolásáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alba Caritas Hungarica Pusztaszabolcsi
Csoportja 2017. évi önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: 2018. március 20.

Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesület 2017. évi önkormányzati
támogatásának elszámolását elfogadja.

A jelenlévő 9 fő képviselőből 9 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
44/2018. (II. 28.) határozata
A Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesület 2017. évi működési támogatásának elszámolásáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesület
2017. évi önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: 2018. március 20.
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Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány
2017. évi önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja.

A jelenlévő 9 fő képviselőből 9 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
45/2018. (II. 28.) határozata
A Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány 2017. évi működési támogatásának elszámolásáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és
Hagyományteremtő Alapítvány 2017. évi önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: 2018. március 20.

Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Polgári Egyesület 2017. évi önkormányzati
támogatásának elszámolását elfogadja.

A jelenlévő 9 fő képviselőből 9 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
46/2018. (II. 28.) határozata
A Pusztaszabolcsi Polgári Egyesület 2017. évi működési támogatásának elszámolásáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Polgári Egyesület 2017. évi
önkormányzati támogatásának elszámolását elfogadja.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: 2018. március 20.

Csányi Kálmán: Elmondta, a következő döntés, amit meg kell hozniuk, hogy az egyes egyesületeket 2018.
évben milyen összeggel támogatják, illetve milyen célokat támogatnak. Ez a határozati javaslatban
táblázatszerűen jelen van: a civil szervezet neve, a támogatás összege és hogy milyen célokról van szó.
Tehát amikor döntést kell hozniuk, akkor egy sorról fognak döntést hozni. Ezeket a döntéseket egyenként
kell meghozni.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi civil szervezetek és egyházak támogatási rendjéről szóló 32/2013. (XII. 20.) önkormányzati
rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a Pusztaszabolcsi Sport Clubot 2018. évben 1.600.000,- Ft összeggel
támogatja az alábbi cél megvalósítására:
Cél: Működési költségek, nevezési díjak, tao pályázat önrész.

A jelenlévő 9 fő képviselőből 7 fő igen, 2 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
47/2018. (II. 28.) határozata
A Pusztaszabolcsi Sport Club 2018. évi önkormányzati támogatásáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek és egyházak támogatási
rendjéről szóló 32/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a
Pusztaszabolcsi Sport Clubot 2018. évben 1.600.000,- Ft összeggel támogatja az alábbi cél
megvalósítására:
Cél: Működési költségek, nevezési díjak, tao pályázat önrész.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal

Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek és egyházak támogatási rendjéről szóló
32/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a Pusztaszabolcsi Önkéntes
Tűzoltó Egyesületet 2018. évben 800.000,- Ft összeggel támogatja az alábbi cél és program
megvalósítására:
Cél: Elsősorban a város tűzmegelőzési, valamint tűzoltási és műszaki mentési feladatainak ellátása. A
tűzoltó szertár épületének folyamatos karbantartása és felújítása, ezáltal az energiaköltségek esetleges
csökkentése. A használatunkban lévő két tűzoltó gépjárművek és felszerelések műszaki állapotának, éves
felülvizsgálatának elvégzése szükséges.
Program: Elsősorban a város tűzvédelmi feladatainak ellátása a Tűzoltóőrssel együttműködve, az esetleges
mentési és műszaki mentési munkálatokban történő részvétel településünkön és a környező településeken.
A Tűzoltószertár épületének rendszeres egyesületi rendezvények és egyéb rendezvények céljából történő
használata. Tűzoltó naphoz kapcsolódó rendezvény lebonyolítása 2018-ban is. A biztonságos vonulások
érdekében a használatunkban lévő két gépjármű és technikai felszerelések műszaki állapotának folyamatos
felülvizsgálata szükséges.

A jelenlévő 9 fő képviselőből 9 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
48/2018. (II. 28.) határozata
A Pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2018. évi önkormányzati támogatásáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek és egyházak támogatási
rendjéről szóló 32/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a
Pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet 2018. évben 800.000,- Ft összeggel támogatja az alábbi
cél és program megvalósítására:
Cél: Elsősorban a város tűzmegelőzési, valamint tűzoltási és műszaki mentési feladatainak ellátása. A
tűzoltó szertár épületének folyamatos karbantartása és felújítása, ezáltal az energiaköltségek esetleges
csökkentése. A használatunkban lévő két tűzoltó gépjárművek és felszerelések műszaki állapotának, éves
felülvizsgálatának elvégzése szükséges.
Program: Elsősorban a város tűzvédelmi feladatainak ellátása a Tűzoltóőrssel együttműködve, az esetleges
mentési és műszaki mentési munkálatokban történő részvétel településünkön és a környező településeken.
A Tűzoltószertár épületének rendszeres egyesületi rendezvények és egyéb rendezvények céljából történő
használata. Tűzoltó naphoz kapcsolódó rendezvény lebonyolítása 2018-ban is. A biztonságos vonulások
érdekében a használatunkban lévő két gépjármű és technikai felszerelések műszaki állapotának folyamatos
felülvizsgálata szükséges.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
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Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek és egyházak támogatási rendjéről szóló
32/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a Pusztaszabolcsi Polgárőr
Egyesületet 2018. évben 890.000,- Ft összeggel támogatja az alábbi cél és program megvalósítására:
Cél: Közrend, közbiztonság védelme, a lakosság komfortérzetének növelése, az egyesület zavartalan,
fejlődő működtetése, az egyesületi infrastruktúra növelése, javítása.
Program: Szolgálat szám és óra növelés. Taglétszámnövelés. Részvétel az önkormányzati rendezvényeket.
Éves zavartalan működtetés.
A jelenlévő 9 fő képviselőből 9 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
49/2018. (II. 28.) határozata
A Pusztaszabolcsi Polgárőr Egyesület 2018. évi önkormányzati támogatásáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek és egyházak támogatási
rendjéről szóló 32/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a
Pusztaszabolcsi Polgárőr Egyesületet 2018. évben 890.000,- Ft összeggel támogatja az alábbi cél és
program megvalósítására:
Cél: Közrend, közbiztonság védelme, a lakosság komfortérzetének növelése, az egyesület zavartalan,
fejlődő működtetése, az egyesületi infrastruktúra növelése, javítása.
Program: Szolgálat szám és óra növelés. Taglétszámnövelés. Részvétel az önkormányzati rendezvényeket.
Éves zavartalan működtetés.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek és egyházak támogatási rendjéről szóló
32/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése alapján az Erőnlét Sportegyesületet 2018.
évben 70.000,- Ft összeggel támogatja az alábbi cél és program megvalósítására:
Cél: Pusztaszabolcs városban élők, kiemelten a fiatalok sportolási lehetőségeinek bővítése, az egészséges
életmód, életszemlélet fontosságának tudatosítása. A bérelt helyiség víz, gáz, villany költségek
finanszírozása, karbantartási költségek, nevezési díj.
Program: A 70.000,- Ft-ból a rezsi számlák (víz, gáz, villany, kéménydíj), könyvelési díj, bankköltség,
vagyis az éves működési költségek finanszírozása.
A jelenlévő 9 fő képviselőből 8 fő igen, 1 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
50/2018. (II. 28.) határozata
Az Erőnlét Sportegyesület 2018. évi önkormányzati támogatásáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek és egyházak támogatási
rendjéről szóló 32/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése alapján az
Erőnlét Sportegyesületet 2018. évben 70.000,- Ft összeggel támogatja az alábbi cél és program
megvalósítására:
Cél: Pusztaszabolcs városban élők, kiemelten a fiatalok sportolási lehetőségeinek bővítése, az egészséges
életmód, életszemlélet fontosságának tudatosítása. A bérelt helyiség víz, gáz, villany költségek
finanszírozása, karbantartási költségek, nevezési díj.
Program: A 70.000,- Ft-ból a rezsi számlák (víz, gáz, villany, kéménydíj), könyvelési díj, bankköltség,
vagyis az éves működési költségek finanszírozása.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
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Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek és egyházak támogatási rendjéről szóló
32/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a Pusztaszabolcsi Kutyabarát
Klubot 2018. évben 140.000,- Ft összeggel támogatja az alábbi cél és program megvalósítására:
Cél: Számlavezetési díj, banki költségek, pályakarbantartás (fűnyírás, benzinköltség), eszköz beruházás,
Leader tagdíj.
Program: Tavaszi, őszi kiképzés, Kutyabolondok napja, Családi nap, Szöllösi Zsolt emlékverseny.
A jelenlévő 9 fő képviselőből 8 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 1 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
51/2018. (II. 28.) határozata
A Pusztaszabolcsi Kutyabarát Klub 2018. évi önkormányzati támogatásáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek és egyházak támogatási
rendjéről szóló 32/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a
Pusztaszabolcsi Kutyabarát Klubot 2018. évben 140.000,- Ft összeggel támogatja az alábbi cél és
program megvalósítására:
Cél: Számlavezetési díj, banki költségek, pályakarbantartás (fűnyírás, benzinköltség), eszköz beruházás,
Leader tagdíj.
Program: Tavaszi, őszi kiképzés, Kutyabolondok napja, Családi nap, Szöllösi Zsolt emlékverseny.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek és egyházak támogatási rendjéről szóló
32/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a Harmónia Nyugdíjas Egyesületet
2018. évben 180.000,- Ft összeggel támogatja az alábbi cél megvalósítására:
Cél: Az egyesület fenntartása, az énekkar működése. Meghívások elfogadása, részvétel a műsorokon,
rendezvényeken az ország egész területén.
A jelenlévő 9 fő képviselőből 9 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
52/2018. (II. 28.) határozata
A Harmónia Nyugdíjas Egyesület 2018. évi önkormányzati támogatásáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek és egyházak támogatási
rendjéről szóló 32/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a
Harmónia Nyugdíjas Egyesületet 2018. évben 180.000,- Ft összeggel támogatja az alábbi cél
megvalósítására:
Cél: Az egyesület fenntartása, az énekkar működése. Meghívások elfogadása, részvétel a műsorokon,
rendezvényeken az ország egész területén.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek és egyházak támogatási rendjéről szóló
32/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése alapján az Alba Caritas Hungarica
Pusztaszabolcsi Csoportját 2018. évben 480.000,- Ft összeggel támogatja az alábbi cél és program
megvalósítására:
Cél: Pusztaszabolcsi hátrányos helyzetű családok és gyermekeik, valamint idős, beteg rászoruló emberek
segítése, támogatása.
Program: Élelmiszervásárlás, krízis helyzetben lévő családoknak – gyógyszer és útiköltség, villany, gáz,
közületi számlák, gyermekek támogatása. Meleg ételfőzés (legalább az ünnepek idején). Lakásgondok
(lakhatási) gondok megoldása. Idősekről való megemlékezés.
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A jelenlévő 9 fő képviselőből 9 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
53/2018. (II. 28.) határozata
Az Alba Caritas Hungarica Pusztaszabolcsi Csoportjának 2018. évi önkormányzati támogatásáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek és egyházak támogatási
rendjéről szóló 32/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése alapján az
Alba Caritas Hungarica Pusztaszabolcsi Csoportját 2018. évben 480.000,- Ft összeggel támogatja az
alábbi cél és program megvalósítására:
Cél: Pusztaszabolcsi hátrányos helyzetű családok és gyermekeik, valamint idős, beteg rászoruló emberek
segítése, támogatása.
Program: Élelmiszervásárlás, krízis helyzetben lévő családoknak – gyógyszer és útiköltség, villany, gáz,
közületi számlák, gyermekek támogatása. Meleg ételfőzés (legalább az ünnepek idején). Lakásgondok
(lakhatási) gondok megoldása. Idősekről való megemlékezés.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek és egyházak támogatási rendjéről szóló
32/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a Pusztaszabolcsi Szabadidősport
Egyesületet 2018. évben 400.000,- Ft összeggel támogatja az alábbi cél és program megvalósítására:
Cél: Működési és fenntartási költségek, bankköltség, könyvelési költség, irodaszer-, postaköltség,
versenykönyv, versenyek nevezési díja, bérleti díjjak, terem és területi díjai. Éves tagdíj, érmek, serlegek,
szakoktatói díjak, jutalmazások költsége. gyerek nap és Szabolcs napok alkalmával valamint
rendezvényeinek költsége és díjai.
Program: Hagyományos programok. Négy évszak maraton „Amatőr szinten” – minden év január 1-jén
kistérségi kerékpározás – versenyeken való részvétel – Országos és nemzetközi kerékpáros találkozón való
részvétel – Fut a Szabolcs megrendezése. Duatlon versenyen való részvétel, valamint civil szervezetek
rendezvényein való részvétel. Táncversenyeken való részvét, nevezés. Rendszeres testedzés és sportolás
lehetőségének biztosítása egészség megőrzés érdekében.
A jelenlévő 9 fő képviselőből 9 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
54/2018. (II. 28.) határozata
A Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesület 2018. évi önkormányzati támogatásáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek és egyházak támogatási
rendjéről szóló 32/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a
Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesületet 2018. évben 400.000,- Ft összeggel támogatja az alábbi cél
és program megvalósítására:
Cél: Működési és fenntartási költségek, bankköltség, könyvelési költség, irodaszer-, postaköltség,
versenykönyv, versenyek nevezési díja, bérleti díjjak, terem és területi díjai. Éves tagdíj, érmek, serlegek,
szakoktatói díjak, jutalmazások költsége. gyerek nap és Szabolcs napok alkalmával valamint
rendezvényeinek költsége és díjai.
Program: Hagyományos programok. Négy évszak maraton „Amatőr szinten” – minden év január 1-jén
kistérségi kerékpározás – versenyeken való részvétel – Országos és nemzetközi kerékpáros találkozón való
részvétel – Fut a Szabolcs megrendezése. Duatlon versenyen való részvétel, valamint civil szervezetek
rendezvényein való részvétel. Táncversenyeken való részvét, nevezés. Rendszeres testedzés és sportolás
lehetőségének biztosítása egészség megőrzés érdekében.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
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Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek és egyházak támogatási rendjéről szóló
32/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a Pusztaszabolcsi Hagyományőrző
és Hagyományteremtő Alapítványt 2018. évben 300.000,- Ft összeggel támogatja az alábbi cél és
program megvalósítására:
Cél: Helytörténeti kiadványok megjelentetése, kézimunka szakkör működtetésének segítése, Civil Kurázsi
Díj, könyvelési díj biztosítása, Leader tagdíj befizetése.
Program: Az elmúlt évekhez hasonlóan hagyományőrző rendezvényeket és kiállításokat szervezünk
helyben. Anyagi lehetőségeinkhez mérten helytörténeti kiadványokat adunk ki. Értéktári feladatainkat
ellátjuk. Működtetjük a Hungarikum klubjainkat (kézimunka szakkör, kertbarát) és tervezünk újabbakat is.
Családfa és hungarikum játszóházakat tartunk az iskolásoknak. Fogadjuk az óvodásokat látogatásra és
versenyünnepre. A Fejér Megyei Értéktár Bizottsággal kialakult munkakapcsolatot továbbra is fenntartjuk,
részükre a megye más településein Hungarikum játszóházakat bonyolítunk. Fogadjuk a jó gyakorlat
bemutatására érkező partnerszervezeteket, ugyanakkor önkéntes civil munkatársi kötelezettségünk tagjai
számára tapasztalatcserét, látóutat szervezünk. Az önkormányzati pályázat mellett igyekszünk más
pályázatok megírásával is tevékenységünk anyagi szükségleteit kielégíteni.

A jelenlévő 9 fő képviselőből 9 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
55/2018. (II. 28.) határozata
A Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány 2018. évi önkormányzati támogatásáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek és egyházak támogatási
rendjéről szóló 32/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a
Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítványt 2018. évben 300.000,- Ft
összeggel támogatja az alábbi cél és program megvalósítására:
Cél: Helytörténeti kiadványok megjelentetése, kézimunka szakkör működtetésének segítése, Civil Kurázsi
Díj, könyvelési díj biztosítása, Leader tagdíj befizetése.
Program: Az elmúlt évekhez hasonlóan hagyományőrző rendezvényeket és kiállításokat szervezünk
helyben. Anyagi lehetőségeinkhez mérten helytörténeti kiadványokat adunk ki. Értéktári feladatainkat
ellátjuk. Működtetjük a Hungarikum klubjainkat (kézimunka szakkör, kertbarát) és tervezünk újabbakat is.
Családfa és hungarikum játszóházakat tartunk az iskolásoknak. Fogadjuk az óvodásokat látogatásra és
versenyünnepre. A Fejér Megyei Értéktár Bizottsággal kialakult munkakapcsolatot továbbra is fenntartjuk,
részükre a megye más településein Hungarikum játszóházakat bonyolítunk. Fogadjuk a jó gyakorlat
bemutatására érkező partnerszervezeteket, ugyanakkor önkéntes civil munkatársi kötelezettségünk tagjai
számára tapasztalatcserét, látóutat szervezünk. Az önkormányzati pályázat mellett igyekszünk más
pályázatok megírásával is tevékenységünk anyagi szükségleteit kielégíteni.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal

Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek és egyházak támogatási rendjéről szóló
32/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a Pusztaszabolcsi Polgári
Egyesületet 2018. évben 140.000,- Ft összeggel támogatja az alábbi cél és program megvalósítására:
Cél: A magyar nemzeti év európai értékrend-erkölcs, kultúra, szolidaritás – képviselete és terjesztése.
Közéletet érintő kérdésekben állásfoglalás.
Programok: A polgári társas élet szervezése, rendszeres összejövetelek biztosítása, előadások, fórumok,
egyéb rendezvények által. Együttműködés a helyi civil szervezetekkel.

A jelenlévő 9 fő képviselőből 9 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
56/2018. (II. 28.) határozata
A Pusztaszabolcsi Polgári Egyesület 2018. évi önkormányzati támogatásáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek és egyházak támogatási
rendjéről szóló 32/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a
Pusztaszabolcsi Polgári Egyesületet 2018. évben 140.000,- Ft összeggel támogatja az alábbi cél és
program megvalósítására:
Cél: A magyar nemzeti év európai értékrend-erkölcs, kultúra, szolidaritás – képviselete és terjesztése.
Közéletet érintő kérdésekben állásfoglalás.
Programok: A polgári társas élet szervezése, rendszeres összejövetelek biztosítása, előadások, fórumok,
egyéb rendezvények által. Együttműködés a helyi civil szervezetekkel.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal

Csányi Kálmán: Elmondta, hogy a képviselő-testület összességében 5 millió forintos támogatást osztott
szét, a tavalyi összeget sikerült 10 %-kal megemelni. Ennek részleteit a bizottsági üléseken már
megbeszélték, nem kívánja ezt még egyszer elmondani. A civil szervezeti vezetőknek kitartást kívánt,
érdemleges, örömökben gazdag munkákat, feladatokat. Tudomása szerint, a tagtársak, kuratóriumi tagok,
vagy egyesületi tagok mindig partnerek ezeknek az újabbnál újabb dolgoknak a megvalósításában.
Kijelentette, hogy szükség van a civil szervezetekre.
Rátért a 2. napirendi pont tárgyalására.

Napirend 2. pontja
A Pusztaszabolcsi Polgárőr Egyesületnek nyújtott támogatás elszámolása
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester

Csányi Kálmán: Elmondta, hogy ez a napirendi pont nem a működési támogatás elszámolásáról szól, hanem
a Pusztaszabolcsi Polgárőr Egyesületnek nyújtott év végi egyszeri támogatásról. Ezt a napirendi pontot a
Pénzügyi Bizottság tárgyalta és támogatta az elszámolásnak az elfogadását. Azt látja, hogy a polgárőrök
ezt az autót rendszeresen, folyamatosan használják. Véleménye szerint, szükség van arra a közbiztonság
érdekében, hogy ilyen eszközöket működtessenek. Ennyivel tudta az önkormányzat segíteni a
Polgárőrségnek ezt a fejlesztését.
Mivel senki sem jelezte hozzászólási szándékát, ezért a vitát lezárta.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja a Pusztaszabolcsi Polgárőr Egyesület (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 65.)
elszámolását a Dacia Duster típusú gépjármű megvásárlásának önkormányzati támogatásáról.

A jelenlévő 9 fő képviselőből 9 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
57/2018. (II. 28.) határozata
A Pusztaszabolcsi Polgárőr Egyesületnek nyújtott önkormányzati támogatás elszámolásáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Pusztaszabolcsi Polgárőr Egyesület
(2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 65.) elszámolását a Dacia Duster típusú gépjármű megvásárlásának
önkormányzati támogatásáról.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: 2018. március 10.
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Csányi Kálmán: Megköszönte Hambalgó László egyesületi elnöknek, hogy időt tudott szakított arra, hogy
eljöjjön a testületnek az ülésére és meghallgassa a döntést.
Hambalgó László, a Pusztaszabolcsi Polgárőr Egyesület vezetője: Elmondta, hogy a mai napon
kézbesítették a többi adományozónak is az elszámolást és a köszönőlevelet és ezzel lezárták ezt az autó
projektet, így minden vállalásuknak eleget tettek. Megköszönte mindenkinek a támogatást, hogy létrejött
ezt az autó és ilyen rövid határidőn belül.
Csányi Kálmán polgármester rátért a 3. napirendi pont tárgyalására.

Napirend 3. pontja
Önkormányzati tulajdonú ingatlan bérletének hosszabbítása
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester

Csányi Kálmán: Elmondta, hogy egyetlenegy bizottság sem tárgyalta, mert menetközben alakult ki. Szóban
kérte az Erőnlét Sportegyesület elnöke Somogyi Béla, hogy szeretnék folytatni ezt a bérleti lehetőséget. A
hivatal munkatársnője a bérleményellenőrzést elvégezte és ez alapján készült el ez a bérlet hosszabbítási
szerződés ugyanazokkal a feltételekkel mint korábban, csak a dátumok változtak, azaz 2019. február 28-ig
szól. Az ingyenes bérbeadás azt jelenti, hogy nem kell bérleti díjat fizetni, de a rezsiköltségeknek 50 %-át
az önkormányzat állja, 50 %-át pedig az egyesület. Hozzátette, kérdéseket az egyesület elnökéhez most
nem tudnak feltenni.
A vitát megnyitotta, majd mivel senki sem jelezte hozzászólási szándékát, a vitát lezárta.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Erőnlét Sportegyesület (2490 Pusztaszabolcs, Szilágyi E. u. 36/1.) részére a tevékenység
végzésének idejére, ingyenesen bérbe adja az önkormányzati tulajdonú Pusztaszabolcs, Adonyi út 51. szám
alatti bérlakást további 1 évre azaz 2019. február 28-ig azzal, hogy az egyesület viseli a rezsi költségek
50 %-át és rendszeresen karbantartja az épületet. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
az előterjesztés melléklete szerinti bérleti szerződés-módosítást aláírja.

A jelenlévő 9 fő képviselőből 9 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
58/2018. (II. 28.) határozata
Önkormányzati tulajdonú ingatlan bérletének hosszabbításáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Erőnlét Sportegyesület (2490 Pusztaszabolcs,
Szilágyi E. u. 36/1.) részére a tevékenység végzésének idejére, ingyenesen bérbe adja az önkormányzati
tulajdonú Pusztaszabolcs, Adonyi út 51. szám alatti bérlakást további 1 évre azaz 2019. február 28-ig azzal,
hogy az egyesület viseli a rezsi költségek 50 %-át és rendszeresen karbantartja az épületet.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés melléklete szerinti bérleti
szerződés-módosítást aláírja.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: 2018. március 5.

Napirend 4. pontja
Javaslat szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztására
Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző

Csányi Kálmán: Elmondta, hogy a Humán Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslatot.
Hozzátette, hogy a nevekről nem lehet vitatkozni. A javaslatot a jegyző asszony tette és vagy elfogadják,
vagy nem, ezért a vitát le is zárta.
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Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése alapján a településen
működő szavazatszámláló bizottságokba az alábbi polgárokat választja meg:
Tóthné Engert Melinda
Szekula Istvánné
Dobrán Anikó
Gulyás Judit
Kukor Éva

Tag
Tag
Tag
Póttag
Póttag

Pfeffermann Gyula
Lencsés Anna
Horváth Lajos
Szentmihályi Zoltánné
Bartha Ildikó

Tag
Tag
Tag
Póttag
Póttag

Battyányi Irén
Horváth Lajosné
Winkler Lászlóné
Erdélyi Attila Zoltán
Kovács Adrienn

Tag
Tag
Tag
Póttag
Póttag

Rigetiné Kósa Julianna
Jónásné Kovács Bernadett
Sáfri Alexandra
Hamar Dávid
Tóth Marietta

Tag
Tag
Tag
Póttag
Póttag

Nagy Violetta
Milvius Attila
Szente Erika
Lieber Tünde
Nagy Bence

Tag
Tag
Tag
Póttag
Póttag

A jelenlévő 9 fő képviselőből 9 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
59/2018. (II. 28.) határozata
Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény 24. § (1) bekezdése alapján a településen működő szavazatszámláló bizottságokba az alábbi
polgárokat választja meg:
Tóthné Engert Melinda
Szekula Istvánné
Dobrán Anikó
Gulyás Judit
Kukor Éva

Tag
Tag
Tag
Póttag
Póttag

Pfeffermann Gyula
Lencsés Anna
Horváth Lajos
Szentmihályi Zoltánné
Bartha Ildikó

Tag
Tag
Tag
Póttag
Póttag
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Battyányi Irén
Horváth Lajosné
Winkler Lászlóné
Erdélyi Attila Zoltán
Kovács Adrienn

Tag
Tag
Tag
Póttag
Póttag

Rigetiné Kósa Julianna
Jónásné Kovács Bernadett
Sáfri Alexandra
Hamar Dávid
Tóth Marietta

Tag
Tag
Tag
Póttag
Póttag

Nagy Violetta
Milvius Attila
Szente Erika
Lieber Tünde
Nagy Bence

Tag
Tag
Tag
Póttag
Póttag

Felelős: dr. Nagy Éva jegyző, HVI vezető
Határidő: azonnal

Csányi Kálmán: Elmondta, hogy a most megválasztott tagok akkor válnak a bizottságok tagjaivá, ha majd
az esküt leteszik és az oktatáson részt vesznek. Reményét fejezte ki, hogy nem lesz különleges dolguk az
elkövetkezendő időszakban. A bizottsági tagokat négy évre választották.
Rátért az 5. napirendi pont tárgyalására.

Napirend 5. pontja
Tájékoztató vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
Előterjesztő: Czöndör Mihály képviselő, a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság elnöke

Csányi Kálmán: Elmondta, hogy a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság tárgyalta és arról tájékoztatta
a képviselő-testületet, hogy mindenki eleget tett – mind a képviselő, mind a nem képviselő bizottsági tagok
– eleget tettek a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek. Nagyon fontos dolog, hogy az utóbbi időben
dönteniük kell arról, hogy ezt a tájékoztatást tudomásul veszik.
Mivel senki sem jelezte hozzászólási szándékát, ezért a vitát lezárta.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete tudomásul veszi a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság tájékoztatóját a polgármester, az
önkormányzati képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének
teljesítéséről.

A jelenlévő 9 fő képviselőből 9 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
60/2018. (II. 28.) határozata
Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről szóló tájékoztatóról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Településfejlesztési és Értéktár
Bizottság tájékoztatóját a polgármester, az önkormányzati képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről.
Felelős: Czöndör Mihály képviselő, a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság elnöke
Határidő: azonnal
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Napirend 6. pontja
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének „a képviselő-testület szervezeti
és működési szabályzatáról” szóló rendeletére vonatkozó törvényességi felhívás tárgyalása és
új rendelet alkotása
Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző

Csányi Kálmán: Elmondta, hogy két kérdésben kell dönteniük: a törvényességi felhívás elfogadásáról,
illetve az új szervezeti és működési szabályzatról.
dr. Nagy Éva: Ismertette a legfontosabb javaslatait, vagy megállapításait, amiket tett. 11. pontban felsorolta
az előterjesztésben, ezek közül a lényegesebbeket sorolta fel, hogy mit kell változtatni. A bizottsági
üléseken is történtek módosítási javaslatok és ezeket elmondaná végigmenve a rendeleten, hogy melyikek
kerültek bele és milyen módon, hogy végleges legyen a rendelet. Új rendeletet kell alkotni, mert a bevezető
rész nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek. Eredeti jogalkotói hatáskörben kell megalkotni a
testületnek a rendeletet és nem felhatalmazás alapján, ezért az Alaptörvény megfelelő szakaszára kell
hivatkozni, nem az Mötv-re, ahogy eddig szerepelt a rendeletben. Felmerült két részbeni is a vegyes
jogszabályszerkesztés, ami azt jelenti, hogy leírt ugyanolyan szabályozást, szó szerint idézett a rendelet,
ami magasabb rendű jogszabályban volt, tehát a KIM rendeletben, ami a jogszabályszerkesztésről, meg a
jogalkotásról szóló rendelkezéseket és ezt csak behivatkozhatják, nem írhatják le újból. Ezt úgy írta át, hogy
behivatkozta. Mivel több helyen nem volt egyértelmű szabályozási tartalom, tehát olyan kifejezéseket
használt a rendelet, ami nem egyértelmű jogi kifejezések, pl. „..a méltó magatartás olyan…”. Ezeket ki
kellett szedni a szövegből, mert ez nem megengedhető. Lényeges még az, hogy új felhatalmazást hozott az
Mötv. azzal, hogy a képviselők tiszteletdíját – eddig az SZMSZ-ben kellett – külön rendeletben, külön
felhatalmazás alapján kell szabályozni. A következő előterjesztésben ezért szerepel az a rendelet, amiben
külön készítették el a tiszteletdíjra vonatkozó szabályozást. A vagyonnyilatkozatok tekintetében a rendelet
azt írta, hogy két évig megőrzik. A hatályos szabályozás az, hogy a tavalyi évit vissza kell adni. Rendelkezni
kell arról, hogy főállásban, vagy nem főállásban, tehát hogyan látja el a polgármester a tisztségét. Ezt bele
kellett írni egy mondatban. Mivel az aljegyzői tisztség helyett hatósági osztályvezetői tisztség került
bevezetésre, ezért ezt a hivatali SZMSZ mellett ebben az SZMSZ-ben is át kellett vezetni. A bizottságok
felsorolása úgy szabályos, hogyha meg vannak határozva, hogy melyik bizottságnak hány tagja van és
azokból mennyi a képviselő és mennyi a nem képviselő tag. Az a rész ki lett egészítve ezzel a részletezéssel.
A népi kezdeményezésre nincs felhatalmazás, azt ki kellett belőle venni. Az „illetve”, „illetőleg”
kifejezéseket ki kellett szedni, mert jogszabályszerkesztés ügyileg nem megfelelő kifejezések. Hiányos volt
az, hogy a lakosság tájékoztatásának módja a testületi ülésekről. Az ülések meghívójának kézbesítési
módját kellett beleírni. A szavazásnál le kellett írni, hogy mely esetekben történik szavazógéppel, mely
esetekben történik kézfelemeléssel a szavazás. A zárt ülés előterjesztéseit kik kaphatják meg, milyen
módon. Ezek voltak azok, amik a törvényességi kifogásban szerepeltek. Ismertette a javított rendelettervezetben ezeken túl nem szerepelő javításoka. A 4. §-ban hiányzott még a hivatalos kapcsolatok körül
Balony testvértelepülés. A 7. § 3. pontjában már új rendeletet, a 25/2017-es rendeletet kellett beírni, mert
az a közösségi együttélés szabályai rendeletnek az új számozása. A 4-esben viszont még a helyi környezet
védelméről szóló rendelet 2016-os rendelet jó, csak módosítva lett többször. A 4. oldalon van felsorolva,
hogy a testületi ülésekre kik kapnak meghívót, nyílt ülésre kiket kell meghívni. Volt egy olyan bizottsági
javaslat, hogy 12. pontban legyen az, hogy a város díszpolgárait is meghívják. Véleménye szerint, ezt azért
nem javasolt belevenni, mert 14. §-ban szerepel az, hogy tanácskozási joggal részt vehetnek a város
díszpolgárai. Viszont minden testületi anyagot nem kívánatos megküldeni a díszpolgárok részére, mert ha
eljön az ülésre, akkor tanácskozási joga van, de szerint az előterjesztések ne kerüljenek kiküldésre a
részükre. Nem tudja, hogy ez így elfogadható-e, de nem vette bele 12. pontnak, hanem megmarad a 14., de
felsorolva.
Csányi Kálmán: Véleménye szerint, erről külön kellene dönteniük, de végiggondolta és nem támogatja,
hogy benne szerepeljen.
dr. Nagy Éva: A 14. §-ban a Polgárőrség szerepelt, most Pusztaszabolcsi Polgárőr Egyesületre ezt át kellett
írni. A 26. szakaszban egy olyan kiegészítés történt, hogy a nyílt szavazás szavazógéppel történik a
Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléseken. A szavazatszámláló berendezés
meghibásodásakor és a Polgármesteri Hivatal egyéb helyiségében megtartott ülésen a nyílt szavazás
kézfelemeléssel történik. Adta a példát, hogy az előző ülésen meghibásodott a berendezés, tehát ebből
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eszükbe jutott, hogy ezt az esetet is beleírják, hogy akkor mi van. Volt egy olyan javaslat a polgármesternél
a 60. szakaszban, hogy a 6. pontnál egymillió forint volt a kötelezettségvállalásnak az értékhatára, amit
javaslat szerint 2,5 millió forintra emelne fel a testület, ha elfogadná. Több bizottsági javaslat nem volt. A
mellékletet át kellett tagolni, mert nem volt szabályos, tehát külön oldalra kellett a bizottságokat felsorolni
és beszámozni. Ez egy kicsit másabb kinézetű, de ez csak formai hiba volt.
Csányi Kálmán: Megköszönte a tájékoztatást.
Czöndör Mihály: Elmondta, csak azért javasolta, hogy a díszpolgár szerepeljen a meghívottak között, hisz
a (14) bekezdésben az van, hogy tanácskozási joggal vehet részt. Arra gondolt, úgy tud tanácskozni, ha
meghívják. De ha úgy is tud tanácskozni, hogy nem hívják meg, akkor elfogadja, hogy nem kell a listára
írni, tehát azért külön nem kell szavazni róla. A 2. § (4) bekezdésében az szerepel, hogy „Az önkormányzat
zászlaját a Magyarország nemzeti ünnepei ünneplésekor, a nemzetközi vagy kiemelt jelentőségű helyi
ünnepi alkalommal kell felvonni.”. Ezt fel kell húzni, tehát kell olyan zászlóval rendelkezni, amit fel tudnak
húzni, vagy ki tudnak rakni, mert sajnos ilyen nincs. Erre szerette volna felhívni a figyelmet, hisz ez így
van leírva.
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy a bizottsági ülés óta a megrendelés megtörtént, de még nem érkezett meg.
Reméli, hogy március 15-én már ennek az önként vállalt kötelezettségnek eleget tudnak majd tenni. A
hivatal épületén van négy hely a zászlóknak: a magyarnak, az uniósnak, amik kötelezőek, a székely
zászlóról döntöttek és a gyászzászlónak van helye. Ezek szerint most már ünnepi alkalmakkor az
önkormányzati zászlónak is helyet adnak, de az is lehetséges, hogy egyszerűbb lenne még egy zászlótartót
létrehozni és állandó jelleggel szerepeltetni a zászlót és nem csak az ünnepi alkalmakkor.
Czöndör Mihály: Megjegyezte, hogy nem fogják tudni felhúzni, mert egy olyan oszlop van, ahova fel tudják
húzni és ott a magyar zászló van. Úgy kellene módosítani, hogy „kitűzni”.
Csányi Kálmán: Meglátása szerint, mindenki számára érthetőek voltak ezek a módosítások. Maga részéről
tudomásul veszi, hogy a Kormányhivatal ezeket az ellenőrzéseket elvégzi. Tudja, hogy vannak olyan
pontok, amelyeket már nagyon régen megcsináltak és pont az akkori Kormányhivatal kérésére emeltek be
a szervezeti és működési szabályzatba, a mostani Kormányhivatal pedig pontosan ezeket a dolgokat
nehezményezi. Tudomásul veszi, elfogadja.
A vitát lezárta. Megállapította, hogy három döntést kell hozniuk.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/211-1/2018. számon, Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
Képviselő-testületének „a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról” szóló
31/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete vonatkozásában érkezett törvényességi felhívását megtárgyalta
és az abban foglaltakkal egyetért. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt az önkormányzati rendelet-tervezet
előkészítésére.

A jelenlévő 9 fő képviselőből 9 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
61/2018. (II. 28.) határozata
Törvényességi felhívásban foglaltakkal egyetértésről
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/2111/2018. számon, Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének „a Képviselő-testület
szervezeti és működési szabályzatáról” szóló 31/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete vonatkozásában
érkezett törvényességi felhívását megtárgyalta és az abban foglaltakkal egyetért.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt az önkormányzati rendelet-tervezet előkészítésére.
Felelős: dr. Nagy Éva jegyző
Határidő: 2018. február 28.
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Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló
rendelet-tervezet szövegét elfogadja az alábbi módosítással:
1. A rendelet-tervezet 2. § (4) bekezdésének második és harmadik mondata a következő lesz:
„Az önkormányzat zászlaját a Magyarország nemzeti ünnepei ünneplésekor, a nemzetközi vagy kiemelt
jelentőségű helyi ünnepi alkalommal kell kitűzni. A zászló kitűzésének elrendelése a polgármester
hatásköre.”

A jelenlévő 9 fő képviselőből 7 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 2 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
62/2018. (II. 28.) határozata
Rendelet-tervezet szövegének elfogadásáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület szervezeti és működési
szabályzatáról szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja az alábbi módosítással:
1. A rendelet-tervezet 2. § (4) bekezdésének második és harmadik mondata a következő lesz:
„Az önkormányzat zászlaját a Magyarország nemzeti ünnepei ünneplésekor, a nemzetközi vagy kiemelt
jelentőségű helyi ünnepi alkalommal kell kitűzni. A zászló kitűzésének elrendelése a polgármester
hatásköre.”
Felelős: dr. Nagy Éva jegyző
Határidő: azonnal

Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló
önkormányzati rendeletet megalkotja.

A jelenlévő 9 fő képviselőből 7 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 2 fő tartózkodással az alábbi rendeletet
alkotta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelete
A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület szervezeti és működési
szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletet megalkotja.

Napirend 7. pontja
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők és
bizottsági tagok tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző

Csányi Kálmán: Elmondta, a törvényességi észrevételből fakad, hogy alkotni kell egy önkormányzati
rendeletet az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és juttatásairól. Mind a három
bizottság tárgyalta és ezt a kompromisszumos változatot támogatja.
A vitát megnyitotta, majd mivel senki sem jelezte hozzászólási szándékát, a vitát lezárta.
Megjegyezte, az illetménykiegészítés kérdésköre nem került bele a rendelet-tervezetbe, az a
Településfejlesztési és Értéktár Bizottság ülésén hangzott el. Nem találták meg ezt a dolgot. Véleménye
szerint a 2019. évben erre kell figyelniük, amikor befejezi ez a képviselő-testület a munkáját. A gazdasági
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vezetőtől kérte, hogy ez jövőre ne felejtődjön el. Ezt a témát felvetette egy vezetői megbeszélésen, de
konkrét ötlet és javaslat nem hangzott el. Úgy érezte, hogy inkább egyszeri tevékenységről van szó és nem
pedig évente rendszeresen ismétlődő, ezért nem tette bele a rendeletbe, hanem majd külön döntsenek erről
a lehetőségről.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló
önkormányzati rendelet-tervezet szövegét elfogadja.

A jelenlévő 9 fő képviselőből 6 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 3 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
63/2018. (II. 28.) határozata
Rendelet-tervezet szövegének elfogadásáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok
tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló önkormányzati 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 az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és
juttatásairól szóló önkormányzati rendeletét megalkotja.

A jelenlévő 9 fő képviselőből 6 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 3 fő tartózkodással az alábbi rendeletet
alkotta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és juttatásairól
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok
tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló önkormányzati rendeletét megalkotja.

Napirend 8. pontja
Javaslat Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének
megalkotására
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester

Csányi Kálmán: Elmondta, hogy ezt a napirendi pontot mindhárom bizottság tárgyalta. Kötelező jelleggel
kellett tárgyalnia a Pénzügyi Bizottságnak, amely támogatta a rendelet szövegét és magát a rendelet
megalkotását is. Köszöntötte Wasserné Ősi Márta gazdasági vezetőt, aki válaszol majd az esetlegesen
felmerülő kérdésekre. Elmondta még, hogy nem volt egyszerű megalkotni, hiszen elég takarékos
gazdálkodást folytat mind az önkormányzat, mind pedig az intézményei. A felvetések elég súlyosak voltak
és elég nehéz volt megtalálni a kompromisszumot. Úgy érzékelték, hogy nincsenek olyan tartalékok,
amelyeket meg lehetne szüntetni és abból lehetne még a továbbiakban takarékoskodni. Megköszönte a
gazdasági vezetőnek és a jegyző asszonynak, hogy ezeket az egyeztetéseket és huzavonákat, amelyek ebben
az időben történtek, azokat meg tudták oldani, valósítani és nagyobb sértődések nélkül talán sikerült
mindezt megoldani.
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Tüke László: Megjegyezte, hogy a költségvetés-tervezet 6. oldalán a V. fejezetben a felújításoknál van egy
olyan, hogy bérlakás nyílászáró csere. Megkérdezte, hogy ez melyik bérlakást fogja érinteni konkrétan?
Lehet ezt most tudni már, vagy még nem?
Csányi Kálmán: A kérdésre válaszolta, hogy két olyan bérlakás van, aminek a nyílászáró cseréjére szükség
van. Az egyik egy pedagógus lakás, a másik egy vasúti lakás. A vasúti lakásban olyan emberek élnek, akik
a mindennapi szokásaikhoz igen intenzíven ragaszkodnak, olyan családi körülmények vannak. Tehát nem
nagyon lehet őket kizökkenteni a hétköznapokból, nem is tudja, hogy szabad-e. Ezért előzetesen a
pedagógus lakásnak a felújításában gondolkodott. Ez az a lakás, amelyet Felker Sándor használ. Tudja,
hogy ugyanazokkal a gondokkal küszködik, mint korábban Varga Gergely. Más bérlakások esetében csak
apróbb kiegészítéseket kellett elvégezni és ezért nem tudtak továbblépni.
Mivel senki sem jelezte hozzászólási szándékát, a vitát lezárta.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet szövegét
elfogadja.

A jelenlévő 9 fő képviselőből 6 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 3 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
64/2018. (II. 28.) határozata
Rendelet-tervezet szövegének elfogadásáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet-tervezet szövegét elfogadja.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal

Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendeletét megalkotja.

A jelenlévő 9 fő képviselőből 6 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 3 fő tartózkodással az alábbi rendeletet
alkotta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendeletét megalkotja.

Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint 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 2018-2021.
évekre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg.
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ezer Ft-ban
A

1

Megnevezés

B

C

D

E

2018. év
terv szám

2019. év
várható
terv szám

2020. év
várható
terv
szám

2021. év
várható
terv szám

130 500

132 000

135 000

135 000

28 385

29 000

30 000

30 000

2

Helyi adóból és települési adóból származó bevétel

3

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni jog
értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel

4

Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel

0

0

0

0

5

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

0

0

0

0

6

Bírság, pótlék és díjbevétel

2 132

2 000

1 900

1 900

7

A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

0

8

Saját bevételek (2+… .+7)

161 017

163 000

166 900

166 900

9

Saját bevételek (8. sor) 50%-a

80 509

81 500

83 450

83 450

10

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

0

0

0

0

11

Hitel, kölcsön felvétele

0

0

0

0

12

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala

0

0

0

0

13

Váltó kibocsátása

0

0

0

0

14

Pénzügyi lízing

0

0

0

0

15

Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi
szerződés

0

0

0

0

16

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

0

0

0

0

17

Fedezeti betét

0

0

0

0

18

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő
fizetési kötelezettség (19+…..+25)

0

0

0

0

19

Hitel, kölcsön felvétele

0

0

0

0

20

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala

0

0

0

0

21

Váltó kibocsátása

0

0

0

0

22

Pénzügyi lízing

0

0

0

0

23

Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi
szerződés

0

0

0

0

24

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

0

0

0

0

25

Fedezeti betét

0

0

0

0

26

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

0

0

0

0

27

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-26)

161 017

163 000

166 900

166 900

A jelenlévő 9 fő képviselőből 6 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 3 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
65/2018. (II. 28.) határozata
Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési
kötelezettségek 2018-2021. évekre várható összegének megállapításáról
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 2018-2021. évekre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg.
ezer Ft-ban

1

A

B

C

D

E

Megnevezés

2018. év
terv szám

2019. év
várható
terv szám

2020. év
várható
terv
szám

2021. év
várható
terv szám

130 500

132 000

135 000

135 000

28 385

29 000

30 000

30 000

2

Helyi adóból és települési adóból származó bevétel

3

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni jog
értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel

4

Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel

0

0

0

0

5

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

0

0

0

0

6

Bírság, pótlék és díjbevétel

2 132

2 000

1 900

1 900

7

A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

0

8

Saját bevételek (2+… .+7)

161 017

163 000

166 900

166 900

9

Saját bevételek (8. sor) 50%-a

80 509

81 500

83 450

83 450

10

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

0

0

0

0

11

Hitel, kölcsön felvétele

0

0

0

0

12

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala

0

0

0

0

13

Váltó kibocsátása

0

0

0

0

14

Pénzügyi lízing

0

0

0

0

15

Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi
szerződés

0

0

0

0

16

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

0

0

0

0

17

Fedezeti betét

0

0

0

0

18

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő
fizetési kötelezettség (19+…..+25)

0

0

0

0

19

Hitel, kölcsön felvétele

0

0

0

0

20

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala

0

0

0

0

21

Váltó kibocsátása

0

0

0

0

22

Pénzügyi lízing

0

0

0

0

23

Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi
szerződés

0

0

0

0

24

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

0

0

0

0

25

Fedezeti betét

0

0

0

0

26

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

0

0

0

0

27

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-26)

161 017

163 000

166 900

166 900

Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
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Napirend 9. pontja
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2018. évi likviditási terve
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester

Csányi Kálmán: Elmondta, hogy a költségvetéshez szervesen tartozik a 2018. évi likviditási terv. Elnézést
kért, hogy így utólag, bizottsági döntések nélkül hozták a képviselő-testület elé. Wasserné Ősi Márta
gazdasági vezető pontosan leírta, hogy most kaptak meg egy általános tájékoztatót, hogy milyen feladatokat
kell elvégezni és ha azt nem végzik el, akkor a törvényességi felügyelet kárhoztatására lesznek ítélve. Mivel
most kapták meg ezt a felhívást, ezért ezt a likviditási tervet elkészítették és javasolja, hogy fogadják el.
A vitát megnyitotta, majd mivel senki sem jelezte hozzászólási szándékát, a vitát lezárta.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2018. évi likviditási tervét az
előterjesztés szerint jóváhagyja.

A jelenlévő 9 fő képviselőből 8 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 1 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
66/2018. (II. 28.) határozata
Az önkormányzat 2018. évi likviditási tervéről
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat és az általa irányított
költségvetési szervek 2018. évi likviditási tervét az előterjesztés szerint jóváhagyja.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
Csányi Kálmán polgármester 17.16 órakor szünetet rendelt el. A Képviselő-testület ülése 17.25 órakor a
10. napirendi pont tárgyalásával folytatódott. A polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes,
mivel a megválasztott 9 fő képviselőből 9 fő jelen van.
Napirend 10. pontja
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési terve
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester

Csányi Kálmán: Elmondta, hogy két bizottság tárgyalta és mindkettő támogatta. Hozzátette, ha valamilyen
változás történik, akkor módosítani kell a közbeszerzési tervet. Példaként említette, a cikolai víz bevezetést
is valószínűleg közbeszerzés alatt kell elvégeztetni.
Mivel senki sem jelezte hozzászólási szándékát, ezért a vitát lezárta.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervét az előterjesztés szerint jóváhagyja.
A jelenlévő 9 fő képviselőből 9 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
67/2018. (II. 28.) határozata
Az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervéről
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervét
az előterjesztés szerint jóváhagyja.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
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Napirend 11. pontja
Beszámoló a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság települési értéktárra vonatkozó
2017. II. félévi munkájáról
Előterjesztő: Czöndör Mihály képviselő, a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság elnöke

Csányi Kálmán: Elmondta, hogy mindhárom bizottság tárgyalta a beszámolót és elfogadta, illetve van egy
olyan kiegészítés, hogy fejezzék ki a köszönetet az értéktári munkacsoport tagjainak a II. félévben végzett
tevékenységért. Ezeket a kiegészítéseket a Humán Bizottság és a Pénzügyi Bizottság is javasolta.
Czöndör Mihály: A beszámolóhoz kapcsolódóan tájékoztatta a testületet, hogy értéktári javaslat érkezett a
bizottsághoz: a Szabolcs vezér szobor és emlékpark. Települési értékké való nyilvánítását javasolták. A
bizottság döntött: mint formai, mint tartalmi szempontból megfelelő volt az előterjesztés. A bizottság
települési értékké nyilvánította a Szabolcs vezér szobor és emlékparkot.
Csányi Kálmán: Megköszönte a tájékoztatást. Hozzátette, elmondta mindegyik bizottsági ülésen és ezt most
tartja, hogy nagyon komoly munkát végeznek az értéktárral kapcsolatos tevékenységgel foglalkozó
munkatársak. Véleménye szerint, a „Hazahúzó” című műsort nem lehetett volna ilyen rövid idő alatt ilyen
gyorsan és tartalmasan megtölteni, ha ez az értéktári munka nem szerepel az utóbbi öt évben az
önkormányzat tevékenységei között.
A vitát lezárta.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság települési értéktárra vonatkozó 2017. II. félévi
munkájáról szóló beszámolót elfogadja. A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az értéktári munkacsoport
tagjainak az általuk végzett tevékenységért.

A jelenlévő 9 fő képviselőből 9 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
68/2018. (II. 28.) határozata
A Településfejlesztési és Értéktár Bizottság települési értéktárra vonatkozó 2017. II. félévi munkájáról
szóló beszámolóról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság
települési értéktárra vonatkozó 2017. II. félévi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. A Képviselőtestület köszönetét fejezi ki az értéktári munkacsoport tagjainak az általuk végzett tevékenységért.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 12. pontja
Időszakos mentesség kialakítása a Mátyás király utcai forgalomkorlátozásra
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester

Csányi Kálmán: Elmondta, hogy több fórumon találkozott ezzel a problémával, ezért hozta be a képviselőtestület elé. Két bizottság tárgyalta. A Humán Bizottság teljesen elvetette a javaslatot, a másik bizottság
pedig kiegészítő javaslatot tett ezzel kapcsolatosan. Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy asztalra került
a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság ezzel kapcsolatos véleménye is. Megjegyezte, az országot járva lát ilyen
kiegészítő táblákat. Emlékezete szerint, legközelebb Kulcson van ilyen. Ezért merészelte ezt a javaslatot
megfogalmazni. A Humán Bizottság ülésén eléggé vehemensen kikeltek a gyermekek védelmében a
bizottság majd minden tagja. Ha nem lesz vita, akkor először a Humán Bizottság javaslatáról kellene
dönteniük. Ha megél a javaslat, akkor nincs tovább vita, ha nem él meg, akkor pedig a Településfejlesztési
Bizottságnak a kiegészítését fogja javasolni.
A vitát megnyitotta, majd mivel senki sem jelezte hozzászólási szándékát, a vitát lezárta.
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Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Mátyás király utcának az Iskola utca és a József Attila utcák közötti szakaszán a
forgalmi rend változatlanul egyirányú marad a 32/2011. (I. 27) határozatnak megfelelően.

A jelenlévő 9 fő képviselőből 7 fő igen, 2 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
69/2018. (II. 28.) határozata
A Mátyás király utcai forgalomkorlátozás változatlanul hagyásáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztaszabolcs, Mátyás király
utcának az Iskola utca és a József Attila utca közötti szakaszán a forgalmi rend változatlanul egyirányú
marad a 32/2011. (I. 27.) határozatnak megfelelően.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 13. pontja
„Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhívás
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester

Csányi Kálmán: Elmondta, hogy mind a három bizottság tárgyalta és támogatta. Két javaslat van, amelyek
szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Erre a januári ülésen a két ülés közti tájékoztatóban Paál Huba
képviselő kérdésére akkor válaszolt. Január 31-ig nem érkezett meg a szöveg, február 1-jén kapták meg.
Ezért nem tudtak január 31-én erről a nyilatkozatról, erről a felhívásról dönteni.
Paál Huba: Megkérdezte a polgármestertől, hogy esetleg kormánypártiakkal egyeztettek-e ebben, most a
közel múltban, mert úgy hallotta, egy olyan politikai irányzat alakul ki, mintha ez a téma most hátrább
kerülne a politikai palettán. Kell-e erről most szavazni?
Csányi Kálmán: A kérdésre válaszolta, hogy a tehetetlenségi erő még működik és kell.
Csiki Szilárd: Elmondta, hogy neki ezzel kapcsolatban egy pár kérdése van. Nem tudja, mi az a Soros-terv.
Ha valaki erről adna neki valami felvilágosítást… Ebből, amit elolvasott, meg határozati javaslat, ne látja
azt biztosítva, hogy ha ezt megszavazzák, akkor itt Pusztaszabolcson megszűnik a Soros-terv, amit nem tud
ugyan, hogy micsoda, de megszűnik a hatása. Milyen szervezetek vannak itt Szabolcson, akik ezt
támogatják? Nem is érti ezt az egész előterjesztést. Inkább látja ezt egy kormány propagandának, mint
Szabolcs érdekeit szolgáló előterjesztésnek. Hogy itt nyisson bárki valamilyen irodát ezzel kapcsolatban,
nagyjából ugyanannyi esélye van, mint hogy a NASA nyit itt irodát. Ha azt akarják, hogy ne jöjjön ide
migráns, akkor határozzanak arról, hogy nem engednek be ide migránst.
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy nem hozta el azt a 6. pontot, amit annak idején Soros György
megjelentetett a New York Times újságban, amelynek a legpontosabb lényege az, hogy olyan nyitott
határokat kell biztosítani, ahol az államok nem határozhatják meg, hogy kiket engednek be, vagy kik
jöhetnek be az országba. Ennek érdekében minden olyan tevékenységet támogat, amely ezt a célt szolgálja.
A legutóbbi hírek, amiket hallottak, hogy nem valós adatokat diktálnak be a személyazonosságukról, hogy
nehogy meg lehessen állapítani, hogy kik ők. Röviden, a Soros-tervvel kapcsolatosan ezt érzékeli. Azt is
tudja, hogy amikor véletlenül 2015 augusztusában, amikor ez a nagy migráns tömeg megérkezett a déli
határokhoz és a Keleti Pályaudvaron és környékén pihentek, vagy próbáltak pihenni, akkor egy-két család
összekeverte a vonatokat és nem Tatabánya, Győr felé ment, hanem pusztaszabolcsi vonatra ült, hogy ezzel
kapcsolatosan milyen információk futottak be a Polgármesteri Hivatalba a lakosok részéről. Véleménye
szerint, ha csatlakoznak ehhez a felhíváshoz, akkor egy olyan rendszerhez csatlakoznak, ami segítséget
jelenthet a pusztaszabolcsiak számára is, ezért nem támogatja azt a javaslatot, hogy önálló, saját
kezdeményezésű próbálkozást próbáljanak végrehajtani és erről határozzanak.
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Tüke László: Szerinte alapelvekről beszélnek. Teljesen mindegy, hogy nevezik, azért tudják, hogy mi van
mögötte. Mindegy, hogy Soros-terv, vagy nemzetközi bevándorlás. Nyilvánvalóan vannak olyan
szervezeteket, amelyek a nemzetközi bevándorlást támogatják, segítik anyagilag és minden tekintetben és
ez nagyon komoly veszélyt jelent az európaiakra nézve. Ehhez nem kell se diploma, se semmi ahhoz, hogy
valaki ezt a dolgot felismerje. Gondoljanak csak arra, hogy mi történt Nyugat-Európában ahol nagy
számban élnek ilyen ún. bevándorlók és azoknak a leszármazottai. Hány embernek a halála kell még ehhez?
Magyarországot szerencsére nem érték ilyen támadások, de gyakorlatilag az Európai Unión belül ezek a
személyes szabadon mozoghatnak mindenféle korlátozás nélkül. Nagyon komoly veszélyt lát abban, ha ezt
rákényszerítik Magyarországra. Nem 1200 emberről van szó itt, mert Magyarország elbír 1200-1300
embert, de a fő probléma az, hogy itt minden évben be kellene legalább ennyit fogadni, de ennél többet is,
holott Magyarországon elég sok szegény ember van, akinek a felzárkóztatására, akinek a támogatására
amúgy is kell költeni. Ezeket az embereket ha befogadták, akkor taníttatni kell, át kell képezni. Ez nem
olyan egyszerű téma. Nevezhetik akárminek, Soros-tervnek, vagy nemzetközi migrációnak, de ezt
tudatosan segíti, vannak szervezetek, amelyek tudatosan segítik és gerjesztik ezt. Nem mondja, hogy az
európai népeknek – köztük a magyaroknak is – nincs felelőssége abban, hogy akár egy harmadik világbeli
országon segítsenek. Szerinte lehet segíteni, de nem azzal, hogy meghívják őket, ide hívják őket, hanem ott
helyben kell segítséget nyújtani számukra. Ez egy pozitív, humanitárius dolog, de az, hogy itt az Európai
Unióban és az országaiban minden évben több millió embert befogadni, hiszen ilyen nagyságrendű
számokról szól a történet. Persze ebből Magyarországnak nyilván csak egy csepp jutna, de hosszú távon
ebből a cseppből is aztán tenger lesz. Minden évben folyamatosan ekkora tömegű embert befogadni nagyon
nagyon súlyos teher anyagi szempontból is és kulturális szempontból is egy jelentős nyomást helyez az
országra. Bár neki sem tiszta minden szava ennek az egész felhívásnak és nyilvánvalóan ezt a dolgot
túltolták az utóbbi időben. Ezzel teljes mértékben egyetért, hiszen maga a probléma a határkerítés
felépítésével megoldódott. Legalábbis Magyarország részére megoldódott. Az a része nem oldódott meg,
hogy ide helyeznek minden évben, mert azt még kikényszeríthetik a továbbiakban is. Ezért fogja ezt
megszavazni, mert egyetért azzal, hogy ide mindenféle ellenőrizetlen módon ne telepítsenek. Magyarország
egy befogadó ország egyébként, ha valaki szeretne bevándorolni Magyarországra, jöhet, az országnak
vannak határai, amelyen keresztül személyigazolvánnyal, vagy útlevéllel be lehet lépni, lehet menedékjogot
kérni és az ország a háborús övezetben érkezők számára biztosítja a védelmet és a menedéket. Szerinte ez
egy működőképes dolog, de az, hogy csak úgy, ezrével jöjjenek át a határon, meg utána ezeket a gazdagabb
országokból Németországból, Olaszországból idepasszolják minden évben meghatározott számban, és úgy
gondolja, hogy egyre inkább emelkedő számban, ez nem tisztességes dolog és nem tisztességes eljárás
Magyarországgal szemben.
Simonné Zsuffa Erzsébet: Megjegyezte, igen, tudják, hogy miről van szó, hogy mi van mögötte. Éppen
ezért nem fog részt venni ebben a játékban. Igen, nagy veszélyt lát abban, hogy pénzért be lehet engedni
migránsokat az országba. Abban is nagy veszélyt lát, hogy ez az egész egy nagy-nagy képmutatás. Nem
hiszi, hogy Magyarországon, vagy Pusztaszabolcson – mondjuk maradjanak a városukban, mert a városukat
kell megmenteni -, tehát nem gondolná, hogy itt bárki feltenné a kezét és örülne, ha migránsokat
telepítenének be a városukba. Ő sem örülne neki természetesen. De ebben a képmutatásban nem szeretne
részt venni. Nagyon örül annak, hogy nem tartozik semelyik pártba, nem kell megfeleljen a párt kérésének.
Ma délelőtt a hírekben egész végig azt hallgatta, hogy a FIDESZ igazából még lassan azt is kezdi megtiltani,
hogy a kiejtsék a Soros nevet. Ezt próbálta jelezni a Paál Huba képviselő úr, hogy nem kéne ezzel
foglalkozniuk, mert elhatárolódik a kormány lassan a Soros-tervtől, mert látják, hogy hatalmas öngólt
rúgtak. Nem szereti kimondani se a nevét a Soros úrnak, de nagy hibát követett el, hogy kitaníttatott itt
nagyon sok embert. Ez a terve nagyon gázul sült el, úgy látja. Nem szeretne részt venni ebben.
Csányi Kálmán: Megjegyezte, ezt a mondatot nem érti, hogy nem szeretne részt venni benne.
(Simonné Zsuffa Erzsébet képviselő 17.42 órakor távozott, Csányi Kálmán polgármester megállapította,
hogy a jelenlévő képviselők száma 8 fő.)
Csiki Szilárd: Megjegyezte, amit Tüke László alpolgármester elmondott, abban nagyjából egyet is értenek.
Csak nem érzékeli Szabolcson, hogy lenne ilyen veszély. Nem látott még migránst se Szabolcson, nemhogy
ilyen civil szervezetet. Amit elmondott az alpolgármester abban igaza van, csak nem Soros-tervnek hívják,
vagyis hát mondta, hogy hívhatják bárminek, de a bármiről meg nem fog szavazni. Mutassák meg ezt a
Soros-tervet és szavazzanak róla. A szabolcsi emberek felé van elszámolásuk, nem a párt, meg a
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kormányzat felé. Ezért azt javasolta, hogy engedjék el ezt a történetet. Nevetségessé teszik magukat azzal,
hogy arról szavaznak, amit senki nem tud megmondani, hogy micsoda. Megjegyezte, ha szavaznak róla, ő
sem fog szavazni.
Tüke László: Azt gondolja, hogy ezzel kapcsolatban elmondta a véleményét, minden képviselő a
lelkiismeretének megfelelően dönt és nem hiszi, hogy itt most személyeskedni kellene. Mindenképpen
valós veszéllyel néznek szembe. Az, hogy bárminek nevezhető, igen. Ők, akik ezt a felhívást tették, Sorosterv. Abban teljesen igaza van Csiki Szilárd képviselőnek, hogy a saját településük felé kell elszámolni. Ez
egy országos felhívás. Nagyon sok település csatlakozott ehhez az országos felhíváshoz. A testület dönt,
hogy csatlakozik-e hozzá, vagy nem. Aki igennel szavaz az úgy dönt, hogy csatlakozzanak, aki meg
nemmel, az nem. Nagyon egyszerű a képlet és nem szeretne többet erről beszélni.
Czöndör Mihály: Elmondta, hogy egy országos szolidalitás vállalást lát, nem azt, hogy most kimondottan
a településükre vonatkozólag. Viszont hosszú távon a településüket is érintheti, hisz az ember naponta látja
a tévében, hogy mennyien jönnek tengeren, meg minden útvonalon és folyamatosan jön az a rengeteg
ember. Valahova azokat el kell helyezni. Előbb-utóbb ide is eljutnak, hogyha Magyarország befogadó
ország lesz, akkor előbb-utóbb a kistelepülésekre is el fognak jutni, főleg, ha még annyi eladó és üres ház
van, mint manapság a kistelepüléseken. Mindenesetre egy nagyon valós veszélyt lát ebben az egészben és
ezért meg fogja ezt szavazni. Tudja, hogy nem sok mindent számít a szavazata, vagy a testületé, de az, hogy
ezzel a felhívással szolidalitást vállal és szeretné, ha megmaradnának egy nyugodt szigetnek Európában.
Majda Benedek: Elhangzott, hogy Pusztaszabolcson nincsen ilyen és nem érinti, stb.. Erről az a véleménye,
hogy lehet, hogy nem érinti, de miért nem érinti? Mert hogy már az előző lépések miatt nem érinti ez a
probléma. Vannak olyan helyzetek, dolgok, többször kellett már olyanról szavazniuk, amihez az embernek
esetleg nincsen kedve. De néha túl kell látni a dolgokon.
Paál Huba: Szerinte holnap estig lehetne erről a témáról pro és kontra dolgokat mondani. Amiért nem ért
egyet ezzel, maga a szövegezés. Hiszen Magyarország Szent István óta egy befogadó ország volt. Nézzék
meg a történelmet, hogy hogyan alakult a népesség, az egész Kárpát-medence. Ezzel nem volt semmi baj
eddig, csak nem afrikaiak kellenek. Szeretné, ha mindenki elgondolkozna azon, hogy a rászorulóknak
általában a háborús övezetekből, vagy éppen olyan életveszélyes helyzetekben lévő embereknek szoktak
segítséget nyújtani, akik nem tehetnek arról, hogy abba a helyzetbe kerültek, mert a politikai játszma úgy
adódott. Azért azon el kell gondolkodni, hogy ott vannak az arab testvéreik, legyen az Afrika, a KözelKelet, vagy Távol-Kelet. Miért nem fogadják be. Ott vannak a sátortáborok. Érdekes, oda nem mennek. Ha
visszagondolnak – valaki említette ezt a Keleti Pályaudvar ügyet -, nem Pusztaszabolcsra akartak jönni,
nem Budapesten akartak letelepedni, hanem ők Bécsbe akartak menni a vonattal. Jöttek értük
Németországból. Nyugat-Európában megélhetési migránsok, akik ott vannak. Akik itt vannak, nem fognak
Magyarországon maradni, mert itt nekik ez nem megélhetés. Nekik a gazdag országok kellenek, ahol most
is megkapják a kis segélyüket, többet mint egy magyar átlagember és jól élnek két feleséggel, hat gyerekkel.
Csányi Kálmán: Megköszönte Paál Huba képviselő véleményét. Örül annak, hogy beszéltek erről a témáról
itt képviselő-testületi ülésen. Sajnálja, hogy a képviselő asszony elment és nem lehetett válaszolni a
felvetéseire, hanem csak egy kinyilatkoztatás volt a részéről, amit elmondott, tehát igazából érdemi vitát
nem lehetett kialakítani, mert voltak olyan megjegyzései, amely úgy tűnik, hogy nem egy pártnak a
képviselője, de mégis a Jobbik által hangoztatott érvrendszerből lehetett csak hallani. Noha természetesen
mindenkinek szuverén joga, hogy milyen érvrendszereket mond, csak akkor ne mondja, hogy pártfüggetlen
valaki. Jelezte Csiki Szilárd képviselőnek, ha a teremben marad, akkor döntenie kell. Tehát valamilyen
módon döntést kell hoznia. Három lehetőség van, a negyedik nem lehetőség, mert ott a képviselő, ha jelen
van, akkor döntenie kell, azt nem teheti meg, hogy nem dönt, ha jelen van.
Megállapította, hogy Csiki Szilárd képviselő 17.50 órakor távozott, a jelenlévő képviselők száma 7 fő.
A vitát lezárta, mivel senki sem jelezte hozzászólási szándékát.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhívásról szóló előterjesztést
és elutasítja a Soros-tervet, és azt, hogy a településen bevándorlásszervező irodát működtessenek.

A jelenlévő 7 fő képviselőből 6 fő igen, 1 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
70/2018. (II. 28.) határozata
A „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhívás megtárgyalásáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Védjük meg településeinket,
védjük meg hazánkat” felhívásról szóló előterjesztést és elutasítja a Soros-tervet, és azt, hogy a településen
bevándorlásszervező irodát működtessenek.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a településekre komoly fenyegetést jelentő tömeges
betelepítés miatt felkéri Magyarország Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és
a bevándorlásszervező Soros-szervezetek ellen.
A jelenlévő 7 fő képviselőből 6 fő igen, 1 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
71/2018. (II. 28.) határozata
A „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhívásról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a településekre komoly
fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri Magyarország Kormányát, hogy ha kell,
jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a bevándorlásszervező Soros-szervezetek ellen.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 14. pontja
Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesületnek nyújtott támogatás elszámolása
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester

Csányi Kálmán: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság támogatta a határozati javaslatot és elfogadásra
javasolta.
A vitát megnyitotta, majd mivel senki sem jelezte hozzászólási szándékát, a vitát lezárta.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja a Mezőföld Híd Térségfejlesztő Egyesületnek (2422 Mezőfalva, Kinizsi út 44.)
működési kiadásainak fedezése céljából nyújtott támogatás elszámolását.

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
72/2018. (II. 28.) határozata
A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesületnek nyújtott önkormányzati támogatás elszámolásáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Mezőföld Híd Térségfejlesztő
Egyesületnek (2422 Mezőfalva, Kinizsi út 44.) működési kiadásainak fedezése céljából nyújtott támogatás
elszámolását.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: 2018. március 10.
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Napirend 15. pontja
Állami tulajdonú külterületi utak ingyenes önkormányzati tulajdonba adása IV.
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester

Csányi Kálmán: Megjegyezte, hogy már negyedszerre foglalkoznak a témával. A legutóbbi alkalommal
egy kis értelmezési és adminisztrációs hiba volt. Korábban az eredeti helyrajzi szám alapján adták be ezt a
felhatalmazást, de az NFA az új helyrajzi számok alapján kéri. Elmondta, hogy két bizottság tárgyalta és
mind a Pénzügyi Bizottság, mind pedig a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság is támogatta.
A vitát megnyitotta, majd mivel senki sem jelezte hozzászólási szándékát, a vitát lezárta.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az alábbiaknak megfelelően a korábban hozott 506/2016. (XII. 22.) és
505/2016. (XII. 22.) Kt. számú határozatát kiegészíti az alábbiakkal:
A Képviselő-testület a 0228/1. helyrajzi számú ingatlanból megosztással kialakuló 0228/17. helyrajzi
számú ingatlan esetében felhatalmazza a polgármestert a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnél történő
teljeskörű ügyintézésre és az ingyenes önkormányzati tulajdonba adás kezdeményezésére.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy ezen nyilatkozatot továbbítsa az NFSz felé.

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
73/2018. (II. 28.) határozata
Állami tulajdonú külterületi utak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbiaknak megfelelően a
korábban hozott 506/2016. (XII. 22.) és 505/2016. (XII. 22.) Kt. számú határozatát kiegészíti az
alábbiakkal:
A Képviselő-testület a 0228/1. helyrajzi számú ingatlanból megosztással kialakuló 0228/17. helyrajzi
számú ingatlan esetében felhatalmazza a polgármestert a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnél történő
teljeskörű ügyintézésre és az ingyenes önkormányzati tulajdonba adás kezdeményezésére.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy ezen nyilatkozatot továbbítsa az NFSz felé.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: 2018. március 01.

Napirend 16. pontja
A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 4/2014. (III. 28.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző

Csányi Kálmán: Elmondta, hogy ezt a napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és
Értéktár Bizottság tárgyalta és támogatta. Hozzátette, hogy azóta történt módosítás.
Megállapította, hogy a jelenlévő képviselők száma ismét 9 fő, mert 17.53 órakor megérkezett Csiki Szilárd
és Simonné Zsuffa Erzsébet képviselő.
dr. Nagy Éva: Elmondta, a munkatervben is szerepelt, hogy az önkormányzati rendeleteket felülvizsgálják
ebben a hónapban a Ket., a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény hatályon kívül helyezése miatt,
mert helyette az Ákr., az általános közigazgatási rendtartásról szóló lépett hatályba januártól. Ebben a mezei
őrszolgálatról szóló rendeletben volt egy olyan bekezdés – az 5. szakasz (3) bekezdése -, amiben még a
Ket-re hivatkozás történt és ezt vezették át a hatályos Ákr-re, emiatt kellett a módosítást létrehozni.
Csányi Kálmán: Megkérdezte, hogy a bizottsági ülések óta milyen módosítás történt a rendelet-tervezet
szövegében?
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dr. Nagy Éva: A kérdésre válaszolta, hogy a bevezető részből hiányzott a törvényi felhatalmazásnak két
szakasza és az még hozzáírták.
Csányi Kálmán: A vitát megnyitotta, majd mivel senki sem jelezte hozzászólási szándékát, a vitát lezárta.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 4/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja.

A jelenlévő 9 fő képviselőből 9 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
74/2018. (II. 28.) határozata
Rendelet-tervezet szövegének elfogadásáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről
szóló 4/2014. (III. 28.) 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 mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 4/2014. (III. 28.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletét megalkotja.

A jelenlévő 9 fő képviselőből 9 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi rendeletet
alkotta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelete
A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 4/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről
szóló 4/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletét megalkotja.

Napirend 17. pontja
A polgármester 2018. évi szabadságának ütemezése
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester

Csányi Kálmán: Elmondta, a korábban említett kormányhivatali tájékoztató külön felhívta a figyelmet,
hogy a polgármesternek ezt az ütemezési tervezetet be kell nyújtani és a képviselő-testületnek jóvá kell
hagyni. Hozzátette, általában az a módosítás szokott történni, hogy nem veszi ki a szabadságot, de ehhez a
tervezethez többé kevésbé szeretné tartani magát. Alpolgármester úrral megbeszélték, hogy szeptember
végéig ezt a tervezetet szeretné tartani, utána az unoka születése miatt nem tudja, hogy mi lesz, hogyan fog
változni a szeptember, október és a november.
A vitát megnyitotta, majd mivel senki sem jelezte hozzászólási szándékát, a vitát lezárta.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete az előterjesztés szerint jóváhagyja a polgármester 2018. évi szabadságának ütemezését.

A jelenlévő 9 fő képviselőből 9 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
75/2018. (II. 28.) határozata
A polgármester 2018. évi szabadságának ütemezéséről
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés szerint jóváhagyja a polgármester
2018. évi szabadságának ütemezését.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
Csányi Kálmán polgármester 17.56 órakor szünetet rendelt el. A Képviselő-testület ülése 18.01 órakor a
18. napirendi pont tárgyalásával folytatódott. A polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes,
mivel a megválasztott 9 fő képviselőből 8 fő jelen van.
Napirend 18. pontja
Könyvtár és Művelődési Ház igazgatói (magasabb vezető) beosztás betöltésére ismételt
pályázat kiírása
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Csányi Kálmán: Elmondta, a pályázat kiírásának legfontosabb sarokpontja az előzőhöz képest, hogy a
jogszabályi változások miatt egy jogszabállyal kevesebbre kell hivatkozni. Április 10-ig kell beadni a
pályázatot, május 7-től lehetne elfoglalni ezt az állást és az április 25-i testületi ülésen döntenének a
személyéről, ha lesz olyan személy, akit el tudnak fogadni. Ezek a legfontosabb paraméterei ennek a
pályázat kiírásnak. A pályázat kiírásának helye nem változik, az ideje pedig 2018. március 5. lenne.
A vitát megnyitotta, majd mivel senki sem jelezte hozzászólási szándékát, a vitát lezárta.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal pályázatot ír ki a pusztaszabolcsi Könyvtár és
Művelődési Ház (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 12.) igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati kiírás személyügyi központ
internetes oldalán, továbbá Pusztaszabolcs Város hivatalos honlapján történő közzétételéről.
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
79/2018. (II. 28.) határozata
Pusztaszabolcsi Könyvtár és Művelődési Ház igazgatói (magasabb vezető) munkakör betöltésére pályázat
kiírásáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal
pályázatot ír ki a pusztaszabolcsi Könyvtár és Művelődési Ház (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 12.)
igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati kiírás személyügyi központ
internetes oldalán, továbbá Pusztaszabolcs Város hivatalos honlapján történő közzétételéről.
Felelős: dr. Nagy Éva jegyző
Határidő: azonnal – döntés elfogadására
2018. március 5. – www.kozigallas.gov.hu és a www.pusztaszabolcs.eu portálon való
közzétételre
Napirend 19. pontja
„A pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése” tárgyában
közbeszerzési eljárás megindítása
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Csányi Kálmán: Elmondta, elég régóta dolgoznak azon, hogy ez a közbeszerzési kiírás megszülessen, de
nagyon nehezen akar megszületni. A két pályázatnak az összehangolása elég nehezen megy. Remélte, hogy
a mai napra egy teljes körű közbeszerzési kiírást tudnak a képviselő-testület számára prezentálni. Ez sajnos
nem történhetett meg, mert a műszaki tervnek és a projekttervnek az összehangolását kell még elvégezni.
Amíg ez nem történik meg, addig a teljes körű közbeszerzési kiírást nem tudja a képviselő-testület számára
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biztosítani. Viszont, hogy tudjanak haladni és hogy a különböző jogosultságokat és megfelelőségeket
előzetesen meg tudják kérni, ezért az a javaslat merült fel a közbeszerzési szakértő részéről, hogy
határozzák meg azokat a gazdasági szereplőket, akiket erre a közbeszerzési ajánlattételre felkérnek.
Előzetesen volt 7-8 cég a környékben, akikkel próbálkoztak, azok közül három kiesett, mert bizonyos
paramétereknek nem feleltek meg a közbeszerzési szakértő megítélése szerint. Ez az öt cég maradt fent
azon a bizonyos rostán. Azt javasolta a közbeszerzési szakértő, hogy gyorsítsák a folyamatot, hogy
bizonyos nyilatkozatokat és megfelelőségi nyilatkozat már meg tudnak tenni, így nem akkor kell ezzel
foglalkozni, amikor a közbeszerzési ajánlattétellel kell foglalkozni. A nyilatkozatot a cégeknek kell
megtenni, hogy megfelelnek, ezzel tudják meggyorsítani a folyamatot. 1 vagy 2 napot tudnak azzal nyerni,
hogy ez a nyilatkozat megvan. Ennek az öt cégnek kellene ezt prezentálni és ezt az új közbeszerzési szakértő
előzetesen kéri azt, hogy próbálják meg a megfelelőséget produkálni és nem pedig menet közben. A Szücs
Gábor féle javaslat az volt, hogy ott javasoltak ötöt, de biztosított volt a polgármester számára, hogy
másokat is javasoljon, ha abból az ötből valaki nem felel meg. Sajnos szükség volt rá. Itt ezek a cégek
előzetesen le vannak minősítve, de egy nyilatkozatot még hozzá kell tenni, hogy ez működjön.
A vitát megnyitotta, majd mivel senki sem jelezte hozzászólási szándékát, a vitát lezárta.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy „A pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című
TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00007 számú projekt tárgyban meghirdetésre kerülő közbeszerzési eljárásba az
alábbi gazdasági szereplők kerülnek meghívásra:
1. E-KOVÁCS-BAU Kft. (Pusztaszabolcs),
2. JOBB-ÉP Bt. (Kulcs),
3. MAVA-PLAN Kft. (Agárd),
4. Noble Kft. (Pusztaszabolcs),
5. V+V Építőipari és Műszaki Szolgáltató Kft. (Székesfehérvár).
A fenti gazdasági szereplők részére kerüljön kiküldésre a teljesítésre való képességének és szakmai
megbízhatóságának vizsgálatát célzó nyilatkozat.
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
80/2018. (II. 28.) határozata
„A pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése” tárgyában közbeszerzési
eljárás megindításáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „A pusztaszabolcsi József Attila
Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00007 számú projekt tárgyban
meghirdetésre kerülő közbeszerzési eljárásba az alábbi gazdasági szereplők kerülnek meghívásra:
1. E-KOVÁCS-BAU Kft. (Pusztaszabolcs),
2. JOBB-ÉP Bt. (Kulcs),
3. MAVA-PLAN Kft. (Agárd),
4. Noble Kft. (Pusztaszabolcs),
5. V+V Építőipari és Műszaki Szolgáltató Kft. (Székesfehérvár).
A fenti gazdasági szereplők részére kerüljön kiküldésre a teljesítésre való képességének és szakmai
megbízhatóságának vizsgálatát célzó nyilatkozat.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
Napirend 20. pontja
Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány pályázati önrész
támogatási kérelme
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy ez ugyanolyan pályázat, mint amit amilyent az Önkéntes Tűzoltó
Egyesület a januári ülésen benyújtott. Sajnos az alapítvány csak most tudta benyújtani ezt a kérelmet. Azért
tudták csak most benyújtani a kérelmet, mert mostanra készült el a pályázati költségvetés és abból derül ki,
hogy mennyi önrészre van szükségük. Erre lényegében 2019-ben lenne szükség erre az összegre és a
pályázatban a Hagyományok Házának felszereltségét szeretnék növelni: átalakítani a bútorzatát,
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korszerűsíteni azokat az eszközöket, amelyek elsősorban a közművelődési, oktatási, kulturális feladatokat
jelenti és nem pedig a múzeum jellegű feladatokat. Maga részéről tudja támogatni. Fontos, hogy erre az
összegre 2019-ben lenne szükség, de már most kell róla dönteni, mert mellékelni kell hozzá az önrésznek
a meglétét.
A vitát megnyitotta, majd mivel senki sem jelezte hozzászólási szándékát, a vitát lezárta.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy támogatja a Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő
Alapítványnak „A közösségi szolgáltatások elérhetőségének javítása a vidéki települések lakói számára”
című VP6-19.2.1-63-3-17 kódszámú felhívásra történő pályázat benyújtását. A benyújtandó pályázat
keretében a 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 1. szám alatti Hagyományok Házában megvalósuló
rendezvények és kiállítások lebonyolítása érdekében székek, asztalok, vitrinek, szekrények beszerzése
valósul meg. A projekt tervezett fizikai megvalósítása 2019. év. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány (2490
Pusztaszabolcs, Velencei út 1.) részére, pályázati önrész biztosítása céljából Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat Képviselő-testületének „a helyi civil szervezetek és egyházak támogatási rendjéről” szóló
32/2016. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése cf) pontja értelmében az önkormányzat
költségvetésében a 1.000.000,- Ft támogatást biztosít. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az
önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletébe a támogatási összeg kerüljön betervezésre. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához a fejlesztés megvalósítása érdekében
a szükséges tulajdonosi hozzájárulási nyilatkozatot aláírja.
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
81/2018. (II. 28.) határozata
A Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány pályázati önrész támogatási
kérelméről
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a Pusztaszabolcsi
Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítványnak „A közösségi szolgáltatások elérhetőségének
javítása a vidéki települések lakói számára” című VP6-19.2.1-63-3-17 kódszámú felhívásra történő
pályázat benyújtását. A benyújtandó pályázat keretében a 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 1. szám alatti
Hagyományok Házában megvalósuló rendezvények és kiállítások lebonyolítása érdekében székek,
asztalok, vitrinek, szekrények beszerzése valósul meg. A projekt tervezett fizikai megvalósítása 2019. év.
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és
Hagyományteremtő Alapítvány (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 1.) részére, pályázati önrész biztosítása
céljából Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének „a helyi civil szervezetek és egyházak
támogatási rendjéről” szóló 32/2016. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése cf) pontja
értelmében az önkormányzat költségvetésében a 1.000.000,- Ft támogatást biztosít.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletébe a
támogatási összeg kerüljön betervezésre.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához a fejlesztés
megvalósítása érdekében a szükséges tulajdonosi hozzájárulási nyilatkozatot aláírja.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: 2018.03.20.
Napirend 21. pontja
Szent Imre szobor elhelyezése
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Csányi Kálmán: Elmondta, a legutóbbi alkalommal a képviselő-testület döntött arról, hogy a
költségvetésben keretet biztosít ennek a szobornak a megvalósítására, de a megrendelésről, mivel
emlékműről, vagy emlékműnek nevezhető építményről van szó, ezért erről csak a képviselő-testület
dönthet, főleg, ha saját pénzügyi forrásokból tudják megvalósítani. Paál Huba képviselő segítségével
sikerült egyeztetni a művésszel, aki bruttó 750 ezer forint összeget kér a szoborért. Egy másik egyeztetést
is elindított, Baltási Nándor atyával egyeztettek azzal kapcsolatosan, hogy hol lehet a helyszín, illetve, hogy
tudnak-e valamiféle összeget bevállalni ennek a szobornak a kialakítására, mert a Településfejlesztési
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Bizottság ülésén hozzájárult ahhoz, hogy templomkertbe lehet a szobrot állítani. A mostani elképzelés arról
szól, hogy a templomba vezető gyalogutat megszakítaná ez a szobor és ahogy mennének a templomba az
Adonyi út felől, akkor a szobrot két oldalról lehetne körbejárni és úgy lehetne a templomhoz menni. Az
atyával történt előzetes egyeztetés alapján úgy tűnt, hogy egy 250 ezer forintos összeget az egyházközség
fel tud vállalni. Ebben csak szóbeli telefonos egyeztetés történt. Kb. ennyibe kerül a talapzat és az alapjának
a kialakítása. Még vitatéma, hogy hogyan lesz a pénzügyi része, hogy a kistérnek a kialakítása és esetleg a
talapzatra felkerülő szövegnek a finanszírozását kell még kitalálni és megbeszélni, illetve az atya azt is
kérte, hogy a Püspöki Egyházmegyei Múzeum vezetője van megbízva az ilyen típusú egyeztetésekkel a
püspökség részéről és ott az merült fel, hogy kellene egy együttműködési megállapodás, vagy szerződés az
önkormányzat és az egyházközség között. Mivel az önkormányzat és az egyházközség között már van egy
szerződés, ezért csak ennek a szerződésnek a módosítását kellene elkészíteni. Ezt nem tudta a mai napra
prezentálni. Arra kapna megbízást, hogy ezt a következő testületi ülésre – az atyával egyeztetve – készítse
el ennek az együttműködési szerződésnek a módosítását. Úgy tűnik, hogy ez a dolog kezd előrehaladni.
Azért gondolja, hogy kellene dönteniük a szobornak a megrendeléséről, hogy a szobrászok és a művészek
is fel tudjanak készülni erre a feladatra. Az, hogy pontosan mikor lenne a szobor avatása, hogy 27-én, 28án, vagy mikor, ez még vita tárgya lehet. Szerinte most arról kellene dönteniük, hogy meg kell rendelni és
július végén szeretnék ezt a szobrot felavatni.
Paál Huba: Vélemény szerint, Pusztaszabolcs temploma, ami közadakozásból épült fel, meg a hívek és az
itt élő emberek megérdemlik, hogy végre a névadó szentről egy szobor legyen. Neki tetszik ez a szobor.
Ma ez a szobor a posztamenssel együtt más helyeken 4-4,5 millió forint körül van. Megköszönte a Lakitelki
Alapítvány vezetőjének a közbenjárását, sőt a művészeknek a hozzáállását is, hogy ezt ilyen összegből
szinte ajándékként fogják nyújtani az önkormányzatnak. Már őt is érte vád, megkeresték, hogy miért akar
mindig szobrot. Azt válaszolta, ha 75 év után egy település lakossága nem érdemel meg egy Szent Imre
szobrot ilyen áron, akkor szerinte azon a településen nem szabad semmit se csinálni. De szerencsére vannak
jószándékú emberek, segítőkész emberek, akik úgy álltak hozzá, hogy ez megvalósuljon. Az, hogy 27-e
vagy 28-a lesz, az egy másodlagos kérdés, de végre Pusztaszabolcs védőszentje, vagy templom védőszentje
szobrával gazdagodik ez a város.
Csányi Kálmán: Megköszönte Paál Huba képviselő hozzászólását és támogató véleményét.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a kapott árajánlatnak megfelelően Szent Imre szobrot állít a katolikus templom
kertjében a templom névadó szentjének tiszteletére.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy rendelje meg a szobor elkészítését Lantos Györgyi
szobrászművésznőnél 750.000,- Ft értékben.
A Képviselő testület felkéri a polgármestert, hogy a szobor elhelyezésére, posztamensének elkészítésére,
valamint további gondozására vonatkozóan az egyházközséggel kötött szerződés módosítását a következő
képviselő-testületi ülésre terjessze be.
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
82/2018. (II. 28.) határozata
A Szent Imre szobor megrendeléséről és elhelyezéséről
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kapott árajánlatnak megfelelően
Szent Imre szobrot állít a katolikus templom kertjében a templom névadó szentjének tiszteletére.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy rendelje meg a szobor elkészítését Lantos Györgyi
szobrászművésznőnél 750.000,- Ft értékben.
A Képviselő testület felkéri a polgármestert, hogy a szobor elhelyezésére, posztamensének elkészítésére,
valamint további gondozására vonatkozóan az egyházközséggel kötött szerződés módosítását a következő
képviselő-testületi ülésre terjessze be.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
Csányi Kálmán polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 2018. március 15-én 9 órakor lesz az ünnepi
megemlékezés a városháza előtt, a középiskolások műsorát tekinthetik meg.
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18.14 órakor Csányi Kálmán polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.
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