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Jegyzőkönyv
Készült Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. január 30-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, Horváth Zoltán, Kovács Dénes, Majda Benedek, Paál Huba,
Simonné Zsuffa Erzsébet - képviselők
Meghívottak:
Herczeg Emília
Wasserné Ősi Márta
Budai Ilona
Adorjánné Bozsódi Irén
Dr. Valkó Péter
Bognárné Tomasek Edina
Tomasek Eszter
Koltai Zsuzsanna
Ekker László
Dancs Zsolt
Liber Attila
Hertelendy Gábor
Sztupa Gergely
Márkus Kinga

Polgármesteri Hivatal hatósági osztályvezetője
Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője
Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde vezetője
Psz-i Szociális és Gyermekjóléti Intézmény vezetője
Gyermekorvos
Styx-Kegyelet Kft.
Styx Kegyelet Kft.
Szabolcs Híradó főszerkesztője
Közterület-felügyelő
Mezőőr
Mezőőr
Jobbik Pusztaszabolcsi Szervezetének vezetője
Településfejlesztési és Értéktár Bizottság nem képviselő
tagja
jegyzőkönyvvezető

Csányi Kálmán: Köszöntötte a megjelenteket, az ülést 16.15 órakor megnyitotta. Megállapította, hogy az
ülés határozatképes, mivel a 9 fő megválasztott képviselőből 6 fő megjelent. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek
javasolta Czöndör Mihály és Horváth Zoltán képviselőket.
Szavazásra bocsátotta határozati javaslatát, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri Czöndör Mihály és Horváth Zoltán képviselőket a mai rendkívüli nyílt ülés
jegyzőkönyvének hitelesítésére.
A jelenlévő 6 fő képviselőből 6 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019. (I. 30.) határozata
A jegyzőkönyv-hitelesítők felkéréséről
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Czöndör Mihály és Horváth Zoltán
képviselőket a mai rendkívüli nyílt ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
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Csányi Kálmán: Ismertette napirend-tervezetét.
Szavazásra bocsátotta a napirend-tervezetet.
A jelenlévő 6 fő képviselőből 6 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2019. (I. 30.) határozata
A mai nyílt ülés napirendjének meghatározásáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai rendkívüli nyílt ülés napirendjét az alábbiak
szerint határozza meg:
Napirendek előtt:
- Tájékoztató a két ülés közti eseményekről
- Kérdések, interpellációk
Napirend 1. pontja
Beszámoló a közterület-felügyelő elmúlt évi munkájáról
Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző
Napirend 2. pontja
Beszámoló a 2018. évi mezőőri tevékenységről
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Napirend 3. pontja
Kegyeleti közszolgáltatási szerződés tervezete
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Napirend 4. pontja
Gyermekorvosi körzet 2018. évi működtetéséhez biztosított önkormányzati
támogatás elszámolása
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Napirend 5. pontja
Az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének I. fordulós tervezete
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Napirend 6. pontja
Éven túli lejáratú fejlesztési hitel felvétele az OTP Nyrt-től
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Napirend 7. pontja
Óvodai gyermeklétszám növeléséről
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Napirend 8. pontja
Óvodai és bölcsődei beiratkozások időpontjainak meghatározása és a nyári ügyelet rendjéről
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Napirend 9. pontja
A laboratóriumi vizsgálathoz szükséges vérvételeket ellátó háziorvosi
asszisztensek
díjazásának változásáról és Dr. Egyed Péter szolgáltatási szerződés módosításáról
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Napirend 10. pontja
A Pusztaszabolcs Széchenyi utca 31. szennyvíz rákötése
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Napirend 11. pontja
Az I. számú háziorvosi körzet 2018. évi működtetéséhez biztosított önkormányzati támogatás
elszámolása
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
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Napirend 12. pontja
A II. számú háziorvosi körzet 2018. évi működtetéséhez biztosított önkormányzati
támogatás elszámolása
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Napirend 13. pontja
Hagyományok Háza felújítás
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Napirend 14. pontja
A polgármester 2019. évi szabadságának ütemezése
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Napirend 15. pontja
III. számú háziorvosi körzet 2018. évi működtetéséhez biztosított önkormányzati
támogatás elszámolása
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Napirend 16. pontja
Fogorvosi
körzet
2018.
évi
működtetéséhez
biztosított
önkormányzati
támogatás elszámolása
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Napirend 17. pontja
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési terve
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
Tájékoztató a két ülés közti eseményekről
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy az írásbeli kiegészítéshez nem kíván kiegészítést tenni, de voltak olyan
események, amelyek kimaradtak a tájékoztatóból, mert nem egy időponthoz köthetők. A Könyvtár és
Művelődési Házban lévő feladatokhoz hozzáfűzte, hogy jelentős selejtezés történt, körülbelül 1800
kilogramm papírt szállítottak el és még mindig vannak elszállításra váró anyagok. Összekapcsolódik a
tevékenység az általános iskola padlásának kiürítésével, melynek egy részét már sikerült eltakarítani, a
maradék elszállítása pénteken valósul meg. Az elektronikai hulladék elszállítása megtörtént, amelyet a két
óvoda alapítványa gyűjtött. Úgy tudja, hogy az általános iskola alapítványa is szervez elektronikai
hulladékgyűjtést. Elmondta, hogy Cikola területén NFA-s utak átkerültek az önkormányzat tulajdonába,
amelyről november környékén számolt be és felmerült az a gondolat, hogy ezeknek az utaknak adjanak
nevet és ne csak a helyrajzi szám alapján lehessen beazonosítani. Kérte, hogy erről döntsön a Képviselőtestület. Természetesen a jelenlegi nevek, mint Táncsics utca és Vágóhíd út az eredeti nevükön maradnának.
Elmondta, hogy a téli rezsicsökkentés érdekében 187 ingatlanra kapták meg a 12000 forintos támogatást.
Mivel Pusztaszabolcson nincs tüzép telep, ahol számlával tudnák biztosítani a fa, illetve szén ellátását, ezért
az iváncsai tüzéppel kötöttek szerződést. Ma 30 db utalvány érkezett be, vagyis 100 mázsa fát vittek el. A
pelletek esetében egy pusztaszabolcsi vállalkozónál lehetséges az elszállítás. A gázpalackkal van probléma,
mert ahhoz, hogy 3 db gázpalackot tudjanak becserélni, ahhoz egy nagy céget kellett keresni, amelynek
nagyon rugalmatlan a megrendelési ideje, nem érkeztek meg azok a kártyák, amelyek 3 db gázpalack
cseréjére jogosítanak fel. Ez a cég garantálja, hogy 3 gázpalackot tudnak cserélni, míg a helyi vállalkozók
2,5, vagy 2,25 darabot tudtak volna. A beszámoló óta különböző eseményeken vett részt. 2019. január 23án rendkívüli testületi ülés volt, amelyet megtartottak és a pályázatot be is tudták adni pénteken. A
rendkívüli ülés után elment megnézni a 200 mm-es bejövő csövezetek törését, amelyről úgy hitték, hogy a
DRV meg tudja csinálni, de a magasfeszültség miatt le kellett állítani a munkát, mert nem volt meg a
védőtávolság. Január 24-én az általános iskola pincéjének decemberi kitakarítása miatt rágcsálómérgek
kihelyezése történt meg a volt szennyvízkezelő területén, amely az önkormányzat kezelésében van. Január
18-án szóltak neki, január 24-re a rágcsálóirtást el tudják végezni. Késő délelőtt a Könyvtár és Művelődési
Ház igazgatóasszonyával beszélt, hogy hogyan haladnak a könyvtár selejtezési munkálataival
kapcsolatban, később pedig Csordásné Dr. Juhász Judit kérte, hogy menjen el a rendelőbe rendelési időben
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és mondjon el néhány információt a rendelőben tartózkodóknak. Január 25-én délelőtt az óvodák félévi
értekezletén vett részt. Január 28-án délután a Szabolcs Singers vezetőjével egyeztetett annak lehetőségéről,
hogy a kisiratosi falunapokon képviseljék Pusztaszabolcsot. Kedden délelőtt kérte a cikolai kastély
tulajdonosát, hogy beszéljenek a tavaly megvásárolt területből új telek alakításáról. Tegnap a hivatal
munkatársai elbúcsúztatták Imre Lászlónét, ki február 1-től a százhalombattai hivatalban fog dolgozni.
Czöndör Mihály: elmondta, hogy jó ötletnek tartja a cikolai utak elnevezését. Nem értette, hogy miért van
az, hogy aki gázt használ, teljes összegben megkapja a 12000 forintot, viszont a fával tüzelőknek a szállítási
költséget maguknak kell állniuk és ezt méltatlannak gondolja.
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy a szállítási költségeket nem lehet elszámolni a kapott támogatásból. A
számla csak fűtőanyagról szólhat, mást nem tartalmazhat az elszámolás. Ezért találták ki azt a konstrukciót,
hogy akinek nagy szüksége van fára, annak március 10-ig Iváncsára kell elmenni és aki addig nem kéri el
a fát, annak elhozzák Pusztaszabolcsra és a Városgondnokság helyszínén átveheti március 20-a után. A
támogatási szerződésben szerepel, hogy a szállítási költséget nem lehet elszámolni. Elmondta, hogy a
Katasztrófavédelem ellenőrizni fogja az ingatlanokat, melyeket az önkormányzat befogadott, hogy az
valóban jogosult-e a 12000 forint támogatásra.
A vitát lezárta.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a cikolai utak elnevezésével kapcsolatban a későbbiekben foglalkozzanak.
A jelenlévő 6 fő képviselőből 6 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2019. (I. 30.) határozata
Utak elnevezéséről
Pusztaszabolcs Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a cikolai utak elnevezésével kapcsolatban a
későbbiekben foglalkozzanak.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: 2019.06.30.
Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta határozati javaslatát, mely szerint Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat Képviselő-testülete az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről szóló
polgármesteri tájékoztatót tudomásul veszi.
A jelenlévő 6 fő képviselőből 6 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2019. (I. 30.) határozata
A két ülés közti eseményekről szóló tájékoztatóról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak
eseményeiről szóló polgármesteri tájékoztatót tudomásul veszi.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
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Kérdések, interpellációk
Majda Benedek: Elmondta, hogy két dolgot szeretne kérdezni. Az egyik a Szent Imre utca és a BajcsyZsilinszky utca kereszteződésével kapcsolatos, ugyanis az aszfaltozás kivitelezése nem sikerül, mert mállik
az aszfalt. Megkérdezte, hogy mi ilyenkor a teendő és kérte, hogy a garanciális javítást próbálják elindítani.
A másik felkeresés a Petőfi Sándor utca szennyvíz csatornájához kapcsolódik. Már régebben felmerült,
hogy a lakosság szeretne a szennyvízhálózathoz csatlakozni, ezért kérte, hogy kérjenek árajánlatot erre
vonatkozóan.
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy a mindkét felvetésről tud. A Településfejlesztési és Értéktár Bizottságon
is volt aszfaltozásra vonatkozó kérdés, még nem merült fel a garanciális javítás, csak a műszaki probléma.
A régi és az új aszfaltot így tudták egyelőre megoldani. véleménye szerint tavasszal a hó és jég elolvadása
után kell ezzel a problémával foglalkozni. Elmondta, hogy meg fogják nézni és ha lehetséges, érvényesíteni
fogják a garanciális javítást. A Petőfi Sándor utcával kapcsolatosan elmondta, hogy a tervezőknek nincs
idejük. Azt az ígéretet tette, hogy amint befejezik az egyik feladatot, a következő az lesz, hogy ezzel a
problémával fognak foglalkozni. Egyelőre befejezték a cikolai víz tervezését, jelenleg zajlik a Zöld Város
víz és szennyvíz tervezése. Elmondja, hogy a legnagyobb probléma az, hogy nem vált még jogerőssé a
telekegyesítés, amelyet elterveztek, amely előfeltétel ahhoz, hogy beadhassanak különböző engedélyeket.
amint befejeződik ennek a tervezése, utána tudnak árajánlatot kérni a Petőfi utca tervezésére vonatkozóan.
Napirend 1. pontja
Beszámoló a közterület-felügyelő elmúlt évi munkájáról
Előterjesztő: dr. Nagy Éva jegyző
Csányi Kálmán: Köszöntötte Ekker László, közterület-felügyelőt. Elmondta, hogy tárgyalta a
Településfejlesztési és Értéktár Bizottság és elfogadta a határozati javaslatot, kiegészítést is tett. Annyit
tenne még hozzá a kiegészítéshez, hogy felkéri a jegyzőt a rendelet-tervezet elkészítésére.
Czöndör Mihály: Elmondta, hogy a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság tárgyalta, úgyhogy nincs
szakmai hozzászólása. Megköszönte Ekker László munkáját.
Csányi Kálmán: A vitát lezárta.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy elfogadja a közterület-felügyelő 2019. évi munkájáról szóló beszámolót alábbi kiegészítéssel:
Pusztaszabolcs közigazgatási területén rendezetlen ingatlanok helyzetére vonatkozóan a Pusztaszabolcs
Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete, valamint
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 1/2018. (II.
1.) önkormányzati rendeletek felülvizsgálata szükséges.
Pusztaszabolcs Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt a rendelet-tervezet elkészítésére.
A jelenlévő 6 fő képviselőből 6 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2019. (I. 30.) határozata
A közterület-felügyelő beszámolójáról

7
Pusztaszabolcs Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a közterület-felügyelő 2019. évi
munkájáról szóló beszámolót alábbi kiegészítéssel:
Pusztaszabolcs közigazgatási területén rendezetlen ingatlanok helyzetére vonatkozóan a Pusztaszabolcs
Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete, valamint
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 1/2018. (II.
1.) önkormányzati rendeletek felülvizsgálata szükséges.
Pusztaszabolcs Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt a rendelet-tervezet elkészítésére.
Felelős: dr. Nagy Éva jegyző
Határidő: 2019.03.31.
Tüke László alpolgármester16.41 órakor megérkezett, a jelenlévő képviselők száma 7.
Napirend 2. pontja
Beszámoló a 2018. évi mezőőri tevékenységről
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Csányi Kálmán: Köszöntötte Dancs Zsolt és Liber Attila mezőőröket. Elmondta, hogy ezt a napirendi
pontot tárgyalta a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság, elfogadta, valamint kiegészítéseket tett. Egy
nem önkormányzati bizottság, az Agrár Bizottság is tárgyalta és elfogadta a mezőőrök beszámolóját.
Czöndör Mihály: Elmondta, hogy nagyon hasznos és eredményes az a tevékenység, melyet a mezőőrség
végez, különösen az illegális hulladéklerakás terén. Ezért javasolta a bizottság, hogy további vadkamerákat
kellene vásárolni. Megköszönte a munkájukat.
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy a következő testületi ülésen az illegális hulladéklerakásról szóló
pályázatról kell majd dönteniük. Jelenleg körülbelül 60 köbméter illegálisan elhelyezett hulladék van
Pusztaszabolcs területén, amelyet remélhetőleg sikerül majd ezzel a pályázattal felszámolni.
A vitát lezárta.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy elfogadja a mezőőrök 2019. évi mezőőri szolgálatról szóló beszámolókat az alábbi
kiegészítésekkel:
1. A közigazgatási bírságokból befolyó összegek egy részét vadkamerák vásárlására és
karbantartására fordítsák.
Felelős: dr. Nagy Éva jegyző
Határidő: 2019. február 27.
2. A mezőőrök számára biztosított egy darab motorkerékpárt 2019. év II. félévre kihasználatlanság
miatt javasolja értékesíteni, vagy az önkormányzat saját felhasználására adja át.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: 2019. augusztus 30.
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
9/2019. (I. 30.) határozata
A mezőőrök beszámolójáról
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Pusztaszabolcs Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a mezőőrök 2019. évi mezőőri
szolgálatról szóló beszámolókat az alábbi kiegészítésekkel:
1. A közigazgatási bírságokból befolyó összegek egy részét vadkamerák vásárlására és
karbantartására fordítsák.
Felelős: dr. Nagy Éva jegyző
Határidő: 2019. február 27.
2. A mezőőrök számára biztosított egy darab motorkerékpárt 2019. év II. félévre kihasználatlanság
miatt javasolja értékesíteni, vagy az önkormányzat saját felhasználására adja át.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: 2019. augusztus 30.
Napirend 3. pontja
Kegyeleti közszolgáltatási szerződés tervezete
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Csányi Kálmán: Köszöntötte Bognárné Tomasek Edinát és Tomasek Esztert. Elmondta, hogy két bizottság
tárgyalta, mindkét bizottság elfogadta a szerződés-tervezetet. Véleménye szerint megérte egy hónappal
későbbre tenni a szerződés megvitatását, hiszen olyan dolgok jöttek elő, amik az előző hónapban nem.
Javasolja, hogy a bizottságok általi módosítást fogadják el, illetve a Településfejlesztési és Értéktár
Bizottság javasolja, hogy egy kisebb beruházást végezzenek el a temetőben, mely szerint minden bejárathoz
készüljön egy sorompó. Javasolta a rendelet átírását, hogy minden letisztult legyen, miszerint ki, mikor vét
szabálysértést és hogyan lehetne ezeket szabályozni.
A vitát megnyitotta, de mivel senki nem jelezte hozzászólási szándékát, a vitát lezárta.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pusztaszabolcsi köztemető
fenntartására és üzemeltetésére szóló kegyeleti közszolgáltatási szerződés tartalmát megismerte, az abban
foglaltakkal egyetért. A STYX Kegyelet Kft. (Pusztaszabolcs, Velencei út 86.) és az Önkormányzat között
jelenleg fennálló kegyeleti közszolgáltatási szerződés érvényességi idejét 2019. február 1-től, 2024. január
31-ig meghosszabbítja. Felhatalmazza a polgármestert a határozat melléklete szerinti szerződés aláírására
az alábbi módosításokkal:
1. A szerződés-tervezet fejléce a Styx Kegyelet Kft. adószámával egészüljön ki.
2. Az 1/b pontban kerüljön kihúzásra a zárhatóságáról szóló szó.
3. A 4-es pont alábbira módosul: A sírhelynyilvántartás és temető-térkép naprakésszé tétele az
üzemeltető feladata, a megbízó jogosult ennek ellenőrzésére.
4. A 6-os pontban január 20. helyett szeptember 20. szerepeljen.
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
10/2019. (I. 30.) határozata
Szerződés módosításáról
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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pusztaszabolcsi köztemető fenntartására és
üzemeltetésére szóló kegyeleti közszolgáltatási szerződés tartalmát megismerte, az abban foglaltakkal
egyetért. A STYX Kegyelet Kft. (Pusztaszabolcs, Velencei út 86.) és az Önkormányzat között jelenleg
fennálló kegyeleti közszolgáltatási szerződés érvényességi idejét 2019. február 1-től, 2024. január 31-ig
meghosszabbítja. Felhatalmazza a polgármestert a határozat melléklete szerinti szerződés aláírására az
alábbi módosításokkal:
1. A szerződés-tervezet fejléce a Styx Kegyelet Kft. adószámával egészüljön ki.
2. Az 1/b pontban kerüljön kihúzásra a zárhatóságáról szóló szó.
3. A 4-es pont alábbira módosul: A sírhelynyilvántartás és temető-térkép naprakésszé tétele az
üzemeltető feladata, a megbízó jogosult ennek ellenőrzésére.
4. A 6-os pontban január 20. helyett szeptember 20. szerepeljen.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a határozati javalatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat Képviselő-testülete a pusztaszabolcsi köztemető fenntartására és üzemeltetésére szóló
kegyeleti közszolgáltatási szerződés tartalmát megismerte, az abban foglaltakkal egyetért. A STYX
Kegyelet Kft. (Pusztaszabolcs, Velencei u. 86.) és az Önkormányzat között jelenleg fennálló kegyeleti
közszolgáltatási szerződés érvényességi idejét 2019. február 1-től, 2024. január 31-ig meghosszabbítja.
Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés szerinti szerződés aláírására.
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
11/2019. (I. 30.) határozata
Szerződés megkötéséről
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pusztaszabolcsi köztemető fenntartására és
üzemeltetésére szóló kegyeleti közszolgáltatási szerződés tartalmát megismerte, az abban foglaltakkal
egyetért. A STYX Kegyelet Kft. (Pusztaszabolcs, Velencei u. 86.) és az Önkormányzat között jelenleg
fennálló kegyeleti közszolgáltatási szerződés érvényességi idejét 2019. február 1-től, 2024. január 31-ig
meghosszabbítja. Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés szerinti szerződés aláírására.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hogy a költségvetés tervezésekor a temető három bejáratához sorompók
elhelyezésének lehetőségét betervezi.
A jelenlévő 7 fő képviselőből 5 fő igen, 2 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2019. (I. 30.) határozata
Sorompók elhelyezéséről
Pusztaszabolcs Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hogy a költségvetés tervezésekor a temető három
bejáratához sorompók elhelyezésének lehetőségét betervezi.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
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Napirend 4. pontja
Gyermekorvosi körzet 2018. évi működtetéséhez biztosított önkormányzati
támogatás elszámolása
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy ezt a napirendi pontot egyik bizottság sem tárgyalta. Elmondja, hogy a
feladat-ellátási szerződés I/4. pontjában az szerepel, hogy „A felek a szerződést határozatlan időre, de
legalább 5 év határozott időre kötik”. Dr. Valkó Péter kérte, hogy erősítsék meg a határozatlan időre szóló
részt és vegyék ki a második tagmondatot. Mindenkinek az volt a véleménye, hogy a szerződés határozatlan
időre szól, de a doktor úr ragaszkodik a megerősítéshez.
Czöndör Mihály: Véleménye szerint, ha valami határozatlan időre szól, akkor nem kell még határozott
idővel is kiegészíteni.
Majda Benedek: Elmondta, hogy a szerződés megkötésekor jó volt, hogy meg volt határozva, hogy legalább
5 évre szóljon, hiszen ez a doktor úr részére volt pozitív. Megköszönte, hogy az elszámoláshoz mellékelt
pár mondatot.
Dr. Valkó Péter, gyermekorvos: Kérte, hogy újabb 5 évvel hosszabbítsák meg a szerződést.
Herczeg Emília, hatósági osztályvezető: Javasolta, hogy a szerződésmódosítást dolgozzák ki a következő
testületi ülésen. Elmondja, hogy amennyiben módosítás történik a szerződésben, akkor tovább kell küldeni
a NEAK felé.
Csányi Kálmán: Visszavonta a szóbeli határozati javaslatot, a következő testületi ülésen foglalkoznak vele.
A vitát lezárta.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Dr. Valkó Gyermekorvosi Bt. (2490 Pusztaszabolcs, Szabolcs liget 50.) és az önkormányzat
között 2014. február 13-án létrejött, többször módosított feladat-ellátási szerződés III. fejezet 3. pontja
alapján elfogadja a gyermekorvosi körzet 2018. évi működéséhez biztosított önkormányzati 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
13/2019. (I. 30.) határozata
Önkormányzati támogatás elszámolásáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dr. Valkó Gyermekorvosi Bt. (2490
Pusztaszabolcs, Szabolcs liget 50.) és az önkormányzat között 2014. február 13-án létrejött, többször
módosított feladat-ellátási szerződés III. fejezet 3. pontja alapján elfogadja a gyermekorvosi körzet 2018.
évi működéséhez biztosított önkormányzati támogatás elszámolását.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: 2019. január 31.
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Napirend 5. pontja
Az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének I. fordulós tervezete
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy mindhárom bizottság tárgyalta és támogatta. Sajnos az ASP bevezetése
több energiát vett el, mint amellyel eredetileg számoltak, ezért bizonyos adatok még nem állnak
rendelkezésre.
Tüke László: Elmondta, hogy jól látszik, hogy kevés a hiány. Amikor a költségvetés tervezése van, akkor
sokkal nagyobb szokott lenni. Volt olyan év, amikor januárban mínusz 80.000.000 forintos hiány volt a
költségvetés tervezésekor. Véleménye szerint az, hogy most mínusz 6-7 millió forintos hiány van, nagyon
pozitív. Ez azt mutatja, hogy az önkormányzat nagyon felelősen gazdálkodik. Örömmel tapasztalta, hogy
az önkormányzatnál maradó tiszteletdíjának egy részét továbbra is a Városgondnokság fejlesztésére
fordítsák. Elmondta, hogy akkor érkezett, amikor a mezőőrség napirendi pontja volt. A beszámolóban
olvasott kamerákról, amelyre szükségük volna, kérte, hogy számoljanak ezzel a költségvetés tervezésekor.
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy arról döntöttek annál a napirendi pontnál, hogy szerepeljen a tétel az
önkormányzat költségvetésében.
A vitát lezárta.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a hiány megszüntetése érdekében tett javaslatok alapján felkéri a Jegyzőt az
intézményi költségvetési tervezetek átdolgozására.
A jelenlévő 7 fő képviselőből 6 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 1 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2019. (I. 30.) határozata
A költségvetés I. fordulós tervezetéről
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a hiány megszüntetése érdekében
tett javaslatok alapján felkéri a Jegyzőt az intézményi költségvetési tervezetek átdolgozására.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: 2019. február 15.
Napirend 6. pontja
Éven túli lejáratú fejlesztési hitel felvétele az OTP Nyrt-től
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy tárgyalta a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és Értéktár
Bizottság, mindkettő javasolta mindkét határozati javaslat elfogadását.
Simonné Zsuffa Erzsébet: Megkérdezte, hogy 2013-ban miért erőltette a polgármester az adósság
konszolidációt, hogy 40 millió forintot becserélnek sok millió forintért és hogy miért volt fontos, hogy
2013-ban ne legyen adóssága az önkormányzatnak, amikor 2019-ben sokkal nagyobb adósságba akarják
belevinni a várost.
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy 2013-ban kellett kifizetni az iváncsai tanuszodával kapcsolatos
költségeket és minden egyes megtakarított forint, amelyet nem kellett kifizetni kamatra, vagy törlesztésre,
az nagyon jól jött abban az időszakban az önkormányzatnak. Nem volt arról semmiféle biztos számadat,
amely biztosította volna, hogyha valaki nem fogadja el az adósságkonszolidációt, azok milyen módon
lesznek kompenzálva. A kompenzálás 2015-2016-ban volt először és 2013 és 2014 folyamán olyan
feladatokat kellett elvégezni, ahol néhány millió forint nagyon sokat jelentett. A legnagyobb feladat az
iváncsai tanuszoda kártérítésének kifizetése volt, melynek egy részére megvolt a megtakarítás, a másik
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részére pedig nem, hiszen az utolsó pillanatban kellett lemondani azt a 10 millió forintos fejlesztést, amelyet
az általános iskolába szerettek volna, mint üzemeltető, megvalósítani. Árajánlatot kaptak, már csak dönteni
kellett volna az általános iskola felújításában, amikor az adósság konszolidáció ellenére el kell venniük a
10 millió forintos fejlesztést annak érdekében, hogy az iváncsai tanuszoda kártérítési igényét ki tudják
fizetni. Ez volt az oka a döntésnek 2013 februárjában.
Simonné Zsuffa Erzsébet: Elmondta, hogy egyedüli ellenzékiként nem számít, hogy milyen gombot fog
nyomni a szavazásnál, csak nyomatékosítani szeretné, hogy ellenzi a kölcsön felvételét, azt, hogy
útfejlesztésre ennyi pénzt vesznek fel. Amit a Képviselő-testület másképp lát, azt ő úgy látja, hogy 15 évre
eladósítják a várost. Reméli, hogy mindenki tisztában van a büntetőjogi felelősségével, amikor megnyomja
a gombot, mert 2013-ban nagy hibát vétett az akkori testület és az akkori polgármester, ki akkor is Csányi
Kálmán volt, hiszen legalább háromszor lett volna esélye a városnak 181 millió forintot igényelni és akkor
nem lenne szükség kölcsönre. 2015-2016-2018-ban lehetősége lett volna a városnak, de mivel 2013-ban
kérték az adósság konszolidációt, így nem volt lehetőségük ezzel a pénzzel élni. Rossz döntés volt
lenulláztatni a 40 millió forintos tartozást. Felhívta a figyelmet, hogy nagy hibát követ el a testület, ha
ekkora adósságot vesznek a nyakukba. Ha megnézik a 2013-as bevételét az önkormányzatnak, akkor
kiderül, hogy 808 millió forint környékén volt, nem voltak állami támogatásaik, nem voltak pályázataik,
viszont ha a 2018-as évet nézik, akkor TOP pályázatok nélkül csekély a különbség, úgyhogy nem érti, hogy
hol van az óriási iparűzési adó növekedés. Tudja, hogy a szavazata nem oszt, nem szoroz, ez csak a
jegyzőkönyv számára mondta el.
Csányi Kálmán: Megköszönte a hozzászólást, illetve a felvételt készítő embernek is, ki felveszi azokat az
adatokat, amelyek elhangzanak. Örül, hogy élőben lehet látni a Képviselő-testület munkáját, köszöni, hogy
erre lehetőséget biztosítanak, de nem volna baj, ha esetleg bejelentenék és tudomásul vennék, hogy a
személyiségi jogokhoz kapcsolódó mely pontokat adják át, a Képviselő-testületnek tudomásul kell vennie,
de azért jó lenne, ha a felvétel nem titokban, hanem nyilvánosan történne. Mindenki végig gondolja, hogy
milyen módon dönt, vannak jó és rossz döntések, véleménye szerint 2008 környékén, amikor a Képviselőtestület nem vette fel az akkori hitelt, az rossz döntés volt, hiszen azokat a fejlesztéseket, amelyet akkor,
abból a pénzből el lehetett volna végezni, már rég el is felejthették volna. Nem történt meg, az akkori
Képviselő-testület nem merte felvenni azt a hitelt. A 2013-as és a jelenlegi költségvetéshez képest az a
lényeges különbség, hogy számos olyan feladat már nincs az önkormányzat hatáskörében, amely akkor
még jelen volt és jelentős terheket rótt az önkormányzatra, például az iskola üzemeltetési feladatok, amely
nemcsak azt jelenti, hogy a fűtést, illetve villanyt az önkormányzatnak kellett állni, hanem a dolgozók
munkabérét is ki kellett fizetni, amelyre semmilyen állami feladat-finanszírozást nem kaptak. Azóta
tisztultak a profilok, ennek következtében jóval nagyobb lehetőségei vannak az önkormányzatnak, mint
2013-ban.
Tüke László: Elmondta. hogy azért érdemes hivatkozni 2013-ra, mert akkor a testület összetétele más volt,
alapvetően Simonné Zsuffa Erzsébet barátai ültek a székekben. Nem volt tagja a testületnek Kovács Dénes,
Horváth Zoltán, Majda Benedek, az ő többségük döntött úgy, ahogy. Vállalja, hogy ő is elfogadta az
adósság konszolidációt, de alapvetően az egy többségi döntés volt, amelyet valószínűleg mindenki
elfogadott, bár nyilván a jegyzőkönyvre nem emlékszik pontosan, hogy ki hogyan szavazott. Egyetért a
polgármesterrel abban, hogy nehéz helyzetben volt az önkormányzat, lehet, hogy pont akkor volt az az év,
amiről az előbb beszélt, hogy mínusz 80.000.000 forinttal indult a költségvetés. Meg lehet nézni, hogy
akkor ki volt a Pénzügyi Bizottság elnöke, akkor neki is kiabálnia kellett volna, hogy ne fogadják el az
adósság konszolidációt, mert a következő években sokkal nagyobb pénzösszeget kapnak vissza, ha
továbbra is vállalják a hitel kifizetését. Véleménye szerint nem lehetett látni 2013-ban, hogy 3 év múlva
majd plusz pénzt adnak ezért. Nem lehetett tudni. Nem tudja, hogy Simonné Zsuffa Erzsébet milyen 181
millió forintról beszél. Megkéri, hogy mondja el, mert ezt nem tudja így elfogadni, hogy bizonyíték nélkül
ilyet mond.
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy ez valós összeg.
Tüke László: Elmondta, hogy akkor el tudja fogadni, de 2013-ban ezt akkor sem lehetett előre látni.
Biztosan van a hitelnek veszélye, de jelenleg pozitív gazdasági környezet van, alacsonyak a hitelkamatok,
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éppen emiatt érdemes a hitelt most felvenni, azt, hogy mi lesz 10, vagy 15 év múlva, azt senki sem látja
előre, mint ahogy 2013-ban sem látták, hogy 2016-ban az önkormányzat kaphatott volna plusz pénzt.
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy a pénzügyi osztály vezetője készített egy olyan változatot, amely mutatta
a BUBOR változásait. A legmagasabb 2008-ban volt, akkor 10% környékén volt és 2011ben is majdnem
elérte a 8%-ot, azóta folyamatosan csökken. Lényegében 2014-ben volt 2%-os a BUBOR mértéke. Ennek
a grafikonnak a visszafelé történő változatát is elkészítették, hogy mi van akkor, ha ugyanilyen mértékben
történik az emelkedés, mint amilyen ütemben történt a csökkenés, ezt felolvasta. Ezért gondolja, hogy
felelősségteljes döntést hoztak, nem pedig felelőtlent és nem követnek el vele bűncselekményt. Emiatt
merte odaadni a Képviselő-testületnek.
Simoné Zsuffa Erzsébet: Kikérte magának az alpolgármestertől kapott személyeskedést. Elmondta, hogy
nincs erre szükség. Felhívta a figyelmet arra, hogy 15 évről fognak dönteni egy gombnyomással. azt mondta
az alpolgármester, hogy az akkori Pénzügyi Bizottság elnöke nem kiabált, a mostani Pénzügyi Bizottság
elnök sem kiabál. Elmondta, hogy nem szeretne személyeskedni, de ő sem pénzügyi szakember. Úgy tudja,
hogy az akkori jegyző, aki nagy szakember volt, kiabált, többször beszélt a polgármesterrel, de lepergett
róla minden, mert mindenféleképpen ragaszkodtak ahhoz, amelyet meg is tettek. Valahol ez érthető is
lehetne, de úgy tudja, hogy Vezér Ákos felhívta a figyelmet, hogy lesz 181 millió forintos lehetőség, de ez
nem érdekelte a polgármester urat. Elmondta, hogy pontosan idéz, de reméli, hogy lesz lehetősége Csányi
Kálmánnak szemtől-szemben is megbeszélni mindent Vezér Ákossal. Véleménye szerint úgy van, ahogy
mondja, senki nem jós, de pénzügyi szakember sem. Elmondta, hogy vannak a teremben olyanok, akik
hittek a svájci kamatnak, amely igencsak elszállt. Az Otp Bank egyik főosztály vezetője elmondta, hogy
azok a számok sem stabilak, amelyet a pénzügyi osztály vezetője hozott össze, sokkal magasabb lesz a
BUBOR. Ha valaki olvas a világgazdaságról, akkor láthatja, hogy Kínában sem stabil a helyzet, úgyhogy
problémák lesznek. Elmondta, hogy ne legyenek biztosak abban, hogy nem lesz probléma, de reméli, hogy
téved és nem lesz baj ebből. Akkor nagyon boldogok lesznek a pusztaszabolcsiak.
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy a 181 millió forinttal van gondja, a személyes találkozót vállalja, Vezér
Ákos ilyet biztos, hogy nem mondott. Nem beszélhetett, hiszen akkor ez az összeg még nem volt ismert.
Utólagosan elmondhatják, hogy arról a lehetőségről beszélhettek, amelyek az ismeretek alapján 181 millió
forint volt, de azt 2015-2016 környékén ismerték meg. Elmondta, hogy ez így, ebben a formában nem
pontos, mert a 2013-as időszakban erről az összegről nem volt szó. Ha az ember sejti, hogy ekkora összegről
van szó és nem 2-3 millió forintról, hiszen általában ilyen összegű kompenzációra számíthattak, akkor
biztosan nem azt a lehetőséget választják, de erről 2015. előtt nem lehetett tudni és Vezér Ákossal 2015 óta
nem találkozott, hogy ezt elmondhassa. Elmondta, hogy a szó még mindig nála van. Ha felmegy különböző
rendezvényekre, akkor nála van a szó. Ha majd Simonné Zsuffa Erzsébet vezényeli a rendezvényt, ahol ő
felléphet, akkor majd meghatározhatja, hogy szólhat, vagy nem szólhat. Ha be tudja tartatni másokkal,
máshogy másképpen, akkor elvárja, hogy ő is betartsa az itt lévő szabályokat.
Tüke László: Visszautasította Simonné Zsuffa Erzsébet azon mondatát, hogy személyeskedett. Továbbra
is fenntartja, hogy velük baráti és jó viszonyban van a képviselő asszony. Elmondta név szerint: Szőke
Erzsébet, Kátai György, Paál Huba, Csiki Szilárd. Ők azok, akik a testületi többséget alkották abban az
időben. Véleménye szerint ugyanúgy megszavazták az adósság konszolidációt, mint az akkor testületben
lévő Czöndör Mihály, Csányi Kálmán, ki már akkor polgármester volt és Tüke László. Úgyhogy véleménye
szerint a személyeskedésben inkább Simonné Zsuffa Erzsébetnek kellene visszafognia magát. Elmondta,
hogy lehet, hogy ők nem pénzügyi szakemberek, de Vezér Ákos sem az. Véleménye szerint a szerepét
lassan túldimenzionálják néhányan. Elmondta, hogy elég a lakosságtól néhány olyan visszajelzés arra
vonatkozóan, hogy mennyivel másabb bemenni most a hivatalba, mint akkor, amikor ő volt a jegyző.
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy szeretné, ha nem ebbe az irányba menne el a vita.
A vitát lezárta.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
250.000.000,- Ft összegű, 15 éves lejáratú beruházási hitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt-től 2034. június 30.
lejárattal, fejlesztési célra, a cikolai ivóvíz beruházás és belterületi útépítés megvalósítására.
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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a
kölcsön és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja
és biztosítja.
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít más pénzügyi
intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi
fizetési számlájára (beleértve a Fizetési Számlát és az egyéb számlákat), ahol ezt jogszabály nem zárja ki.
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat a hitel fedezetéül felajánlja valamennyi, a mindenkor hatályos
jogszabályok alapján figyelembe vehető költségvetési bevételét és kötelezettséget vállal óvadék alapítására
a helyi adó számlákra, a gépjárműadó bevétel – az önkormányzatot a mindenkori jogszabály szerint
megillető rész erejéig - fogadására szolgáló számlára, valamint fizetési számlájára.
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a
hitel futamideje alatt amennyiben a fizetési számláján a kölcsönszerződés alapján esedékessé váló fizetési
kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása
érdekében a kölcsönszerződés fennállása alatt és a kölcsön teljes visszafizetéséig a helyi adók és a
gépjárműadó - az önkormányzatot a mindenkori jogszabály szerint megillető rész erejéig - fogadására
szolgáló számláiról a szükséges összeget az önkormányzat fizetési számlájára átvezesse.
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy az önkormányzat
hitelfelvétele olyan adósságot keletkeztető ügylet, amelyhez – a gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi
CXCIV. törvény 10.§ (3) bekezdése alapján – a Kormány előzetes hozzájárulása szükséges. Ezzel
kapcsolatban a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pont szerinti feltételekkel
történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, a szükséges Kormány hozzájárulás megszerzése iránt intézkedjen és
a hozzájárulás megérkezését követően a végleges kölcsönszerződést, valamint a kapcsolódó biztosítéki
szerződést az Önkormányzat képviseletében az OTP Bank Nyrt-vel megkösse, továbbá az inkasszós
felhatalmazásokat aláírja.

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
15/2019. (I. 30.) határozata
Hitel felvételéről
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 250.000.000,- Ft összegű, 15 éves lejáratú beruházási hitelt vesz fel
az OTP Bank Nyrt-től 2034. június 30. lejárattal, fejlesztési célra, a cikolai ivóvíz beruházás és belterületi
útépítés megvalósítására.
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a
kölcsön és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja
és biztosítja.
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít más pénzügyi
intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi
fizetési számlájára (beleértve a Fizetési Számlát és az egyéb számlákat), ahol ezt jogszabály nem zárja ki.
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat a hitel fedezetéül felajánlja valamennyi, a mindenkor hatályos
jogszabályok alapján figyelembe vehető költségvetési bevételét és kötelezettséget vállal óvadék alapítására
a helyi adó számlákra, a gépjárműadó bevétel – az önkormányzatot a mindenkori jogszabály szerint
megillető rész erejéig - fogadására szolgáló számlára, valamint fizetési számlájára.
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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a
hitel futamideje alatt amennyiben a fizetési számláján a kölcsönszerződés alapján esedékessé váló fizetési
kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása
érdekében a kölcsönszerződés fennállása alatt és a kölcsön teljes visszafizetéséig a helyi adók és a
gépjárműadó - az önkormányzatot a mindenkori jogszabály szerint megillető rész erejéig - fogadására
szolgáló számláiról a szükséges összeget az önkormányzat fizetési számlájára átvezesse.
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy az önkormányzat
hitelfelvétele olyan adósságot keletkeztető ügylet, amelyhez – a gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi
CXCIV. törvény 10.§ (3) bekezdése alapján – a Kormány előzetes hozzájárulása szükséges. Ezzel
kapcsolatban a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pont szerinti feltételekkel
történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, a szükséges Kormány hozzájárulás megszerzése iránt intézkedjen és
a hozzájárulás megérkezését követően a végleges kölcsönszerződést, valamint a kapcsolódó biztosítéki
szerződést az Önkormányzat képviseletében az OTP Bank Nyrt-vel megkösse, továbbá az inkasszós
felhatalmazásokat aláírja.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: 2019. február 28.
Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az útépítés kivitelezőjének kiválasztására
irányuló feltételes közbeszerzési eljárás lebonyolítására.
A jelenlévő 67fő képviselőből 6 fő igen, 1 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
A jelenlévő 7fő képviselőből 6 fő igen, 1 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2019. (I. 30.) határozata
Polgármester felhatalmazásáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az útépítés
kivitelezőjének kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzési eljárás lebonyolítására.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: 2019. április 30.

Napirend 7. pontja
Óvodai gyermeklétszám növeléséről
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Csányi Kálmán: Köszöntötte Budai Ilonát és Csiki Andreát. Elmondta, hogy tárgyalta a Pénzügyi és a
Humán Bizottság, kik kiegészítéssel elfogadták a határozati javaslatot. Elmondta, hogy tartalmában
mindkét javaslat ugyanarról szól, de a Humán Bizottság javaslatát fogja javasolni, mert az pontosabb.
A vitát megnyitotta, de mivel senki nem jelezte hozzászólási szándékát, a vitát lezárta.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a 2019/2020-as nevelési évtől a Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde Manóvár Óvoda
telephelyén (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 65.) a felvehető gyermeklétszámot felemeli 125 főre. Kérje
fel az intézményvezetőt, hogy az átszervezéshez szükséges véleményeket szerezze be és terjessze a
Képviselő-testület elé 2019. május 15. napjáig.
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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
17/2019. (I. 30.) határozata
Óvodai gyermeklétszám növeléséről
Pusztaszabolcs Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2019/2020-as nevelési évtől a Pusztaszabolcsi
Városi Óvoda és Bölcsőde Manóvár Óvoda telephelyén (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 65.) a felvehető
gyermeklétszámot felemeli 125 főre. Kérje fel az intézményvezetőt, hogy az átszervezéshez szükséges
véleményeket szerezze be és terjessze a Képviselő-testület elé 2019. május 15. napjáig.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: 2019. május 15.
Napirend 8. pontja
Óvodai és bölcsődei beiratkozások időpontjainak meghatározása és a nyári ügyelet rendjéről
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Csányi Kálmán: A vitát megnyitotta, de hozzászólás nem történt, így a vitát lezárta.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) és (1a) bekezdésének alapján a
fenntartásában lévő Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde (2490 Pusztaszabolcs, Deák F. u. 21/1.)
tekintetében a 2019/2020 nevelési évre az óvodai felvételről és az óvodai jogviszony létesítéséről az alábbi
hirdetményt teszi közzé:
Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde Zsiráf Óvoda székhelyen (2490 Pusztaszabolcs, Deák F. u 21/1.)
a beiratkozás ideje:
2019.04.24. (szerda): 800-1200
2019.04.25. (csütörtök): 1300-1600
2019.04.26. (péntek): 800-1200
Az óvodai beiratkozáshoz szükséges okiratok, dokumentumok:
- gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- társadalombiztosítási azonosító jelről szóló hatósági igazolvány,
- lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
- szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése értelmében a gyermek abban az
évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább
napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén a szülő ellen szabálysértési eljárást kell indítani a a
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi
II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján.
Az óvodai felvételi körzete Pusztaszabolcs Város közigazgatási területe.
Az óvoda az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket ellátja.
Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja 2019. május 17. (20/2012. EMMI
rendelet 20. § (1a) bekezdés alapján.
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Az óvoda elutasító döntésével kapcsolatban a fenntartóhoz (Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
Képviselő-testülete – Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.) lehet fellebbezést
benyújtani az óvoda és bölcsőde határozatának kézhezvételétől, vagy tudomására jutástól számított 15
napon belül. A jogorvoslati eljárást a jegyző folytatja le. (A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC
törvény 37. § (3) b) pontja, 37. § (4), 38. § (1), 38.§ (3) bekezdések szerint, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. törvény 32. §, 42/A. § alapján.)
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
18/2019. (I. 30.) határozata
Óvodai és bölcsődei beiratkozások időpontjainak
meghatározásáról és a nyári ügyelet rendjéről
Pusztaszabolcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.
§ (1) és (1a) bekezdésének alapján a fenntartásában lévő Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde (2490
Pusztaszabolcs, Deák F. u. 21/1.) tekintetében a 2019/2020 nevelési évre az óvodai felvételről és az óvodai
jogviszony létesítéséről az alábbi hirdetményt teszi közzé:
Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde Zsiráf Óvoda székhelyen (2490 Pusztaszabolcs, Deák F. u 21/1.)
a beiratkozás ideje:
2019.04.24. (szerda): 800-1200
2019.04.25. (csütörtök): 1300-1600
2019.04.26. (péntek): 800-1200
Az óvodai beiratkozáshoz szükséges okiratok, dokumentumok:
- gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- társadalombiztosítási azonosító jelről szóló hatósági igazolvány,
- lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
- szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése értelmében a gyermek abban az
évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább
napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén a szülő ellen szabálysértési eljárást kell indítani a a
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi
II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján.
Az óvodai felvételi körzete Pusztaszabolcs Város közigazgatási területe.
Az óvoda az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket ellátja.
Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja 2019. május 17. (20/2012. EMMI
rendelet 20. § (1a) bekezdés alapján.
Az óvoda elutasító döntésével kapcsolatban a fenntartóhoz (Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
Képviselő-testülete – Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.) lehet fellebbezést
benyújtani az óvoda és bölcsőde határozatának kézhezvételétől, vagy tudomására jutástól számított 15
napon belül. A jogorvoslati eljárást a jegyző folytatja le. (A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC
törvény 37. § (3) b) pontja, 37. § (4), 38. § (1), 38.§ (3) bekezdések szerint, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. törvény 32. §, 42/A. § alapján.)
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: 2019. március 25.
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Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 2019. évi nyári
nyitvatartási illetve ügyeleti rendjét, a folyamatos ellátás biztosítása érdekében az alábbiak szerint határozza
meg:
Manóvár Óvoda ügyelet
2019.06.24-től 2019.07.26-ig
zárva
2019.07.29-től 2019.08.31-ig
Zsiráf Óvoda ügyelet
zárva

2019.07.29-től 2019.08.31-ig
2019.06.24-től 2019.07.26-ig

Bölcsőde

2019.07.29-től 2019.08.10-ig

zárva

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
19/2019. (I. 30.) határozata
Nyitvatartásról és ügyeleti rendről
Pusztaszabolcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde
2019. évi nyári nyitvatartási illetve ügyeleti rendjét, a folyamatos ellátás biztosítása érdekében az alábbiak
szerint határozza meg:
Manóvár Óvoda ügyelet
zárva

2019.06.24-től 2019.07.26-ig
2019.07.29-től 2019.08.31-ig

Zsiráf Óvoda ügyelet
zárva

2019.07.29-től 2019.08.31-ig
2019.06.24-től 2019.07.26-ig

Bölcsőde

2019.07.29-től 2019.08.10-ig

zárva

Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: 2019.február 25.

Napirend 9. pontja
A laboratóriumi vizsgálathoz szükséges vérvételeket ellátó háziorvosi asszisztensek
díjazásának változásáról és Dr. Egyed Péter szolgáltatási szerződés módosításáról
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta és észrevettek egy hibát. A kiszámítás
eredménye jó, csak 5% maradt az előterjesztésben 8% helyett. Az átjavítás megtörtént, de a határozati
javaslat ugyanaz maradt a helyes számítás miatt.
Tüke László: Javasolta, hogy a határozati javaslat egészüljön ki egy köszönetnyilvánítással, hiszen jelentős
segítséget nyújt a pusztaszabolcsi lakosoknak, hogy nem kell átmenni más településre vérvétel miatt.
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Csányi Kálmán: Elmondta, hogy a kiegészítést el tudja fogadni.
A vitát lezárta.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a 2019. évben a vérvételeket ellátó háziorvosi asszisztensek részére teljesítményarányos díjat
állapít meg a 2018. október hónap végéig elvégzett vérvételek száma alapján.
Felkéri a polgármestert, hogy a teljesítményarányos díjazású megbízási szerződést készítse el az alábbiak
szerint:
 Kőkuti Lászlóné bruttó 75 823,-Ft/hó
Továbbá felhatalmazza a polgármestert Dr. Egyed Péterrel kötött szerződés I./1 és III. pontjának
módosítására az alábbiak szerint:
 (Okos Károlyné) III. sz. orv. rend. vérvétel elvégzése, díjazás havi szuper bruttó
98.786,-Ft/hó
 (Erdélyi Zoltánné) II. sz. orv. rend. vérvétel elvégzése, díjazás havi szuper bruttó
80.272,-Ft/hó
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat képviselő-testülete köszönetét fejezi ki laboratóriumi vizsgálathoz
szükséges vérvételeket ellátó háziorvosi asszisztenseknek az elvégzett munkáért.
Felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés és szolgáltatási szerződés aláírására.
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
20/2019. (I. 30.) határozata

Háziorvosi asszisztensek díjazásáról
Pusztaszabolcs Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2019. évben a vérvételeket ellátó háziorvosi
asszisztensek részére teljesítményarányos díjat állapít meg a 2018. október hónap végéig elvégzett
vérvételek száma alapján.
Felkéri a polgármestert, hogy a teljesítményarányos díjazású megbízási szerződést készítse el az alábbiak
szerint:
 Kőkuti Lászlóné bruttó 75 823,-Ft/hó
Továbbá felhatalmazza a polgármestert Dr. Egyed Péterrel kötött szerződés I./1 és III. pontjának
módosítására az alábbiak szerint:
 (Okos Károlyné) III. sz. orv. rend. vérvétel elvégzése, díjazás havi szuper bruttó
98.786,-Ft/hó
 (Erdélyi Zoltánné) II. sz. orv. rend. vérvétel elvégzése, díjazás havi szuper bruttó
80.272,-Ft/hó
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat képviselő-testülete köszönetét fejezi ki laboratóriumi vizsgálathoz
szükséges vérvételeket ellátó háziorvosi asszisztenseknek az elvégzett munkáért.
Felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés és szolgáltatási szerződés aláírására.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
A polgármester 17.27 órakor szünetet rendelt el, az ülés 17.37 órakor folytatódott.
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17.28 órakor Simonné Zsuffa Erzsébet elhagyta az üléstermet, a jelenlévő képviselők száma 6.

Napirend 10. pontja
A Pusztaszabolcs Széchenyi utca 31. szennyvíz rákötése
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy két bizottság tárgyalta, mindkét bizottság támogatta a határozati javaslatot.
A Vitát megnyitotta, de mivel senki nem jelezte hozzászólási szándékát, a vitát lezárta.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárulását adja, hogy a Pusztaszabolcs Széchenyi u. 32. sz. alatti ingatlan bekötését a Zilaj Bt.
elvégezze várhatóan 204000,-Ft + áfa összegben.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést aláírja és a munkát megrendelje.
A jelenlévő 6 fő képviselőből 6 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2019. (I. 30.) határozata
Szennyvíz rákötéséről
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy a Pusztaszabolcs
Széchenyi u. 32. sz. alatti ingatlan bekötését a Zilaj Bt. elvégezze várhatóan 204000,-Ft + áfa összegben.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést aláírja és a munkát megrendelje.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: 2019.02.15
Napirend 11. pontja
Az I. számú háziorvosi körzet 2018. évi működtetéséhez biztosított önkormányzati támogatás
elszámolása
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Csányi Kálmán: Kérte, hogy a javaslatot, mely szerint vágjanak áttekintő nyílást a gipszkartonba, ne most
beszéljék meg. Elmondta a doktornőnek, hogy február 28 után nem tudja az önkormányzat ellátni a rendelő
takarítási feladatát.
Majda Benedek: Megköszönte a doktornőnek, hogy pár mondatot még hozzáfűzött az elszámoláshoz.
Csányi Kálmán: A vitát lezárta.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Dr. Juhász és Társa Bt (2490 Pusztaszabolcs, Szabolcs liget 50.) és az önkormányzat között
2003. december 23-án létrejött, többször módosított feladat-ellátási szerződés III. fejezet 3 pontja alapján
elfogadja az I. számú háziorvosi körzet 2018. évi működéséhez biztosított önkormányzati támogatás
elszámolását.
A jelenlévő 6 fő képviselőből 6 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2019. (I. 30.) határozata
Önkormányzati támogatás elszámolásáról
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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dr. Juhász és Társa Bt (2490 Pusztaszabolcs,
Szabolcs liget 50.) és az önkormányzat között 2003. december 23-án létrejött, többször módosított feladatellátási szerződés III. fejezet 3 pontja alapján elfogadja az I. számú háziorvosi körzet 2018. évi
működéséhez biztosított önkormányzati támogatás elszámolását.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: 2019. január 31.
Napirend 12. pontja
A II. számú háziorvosi körzet 2018. évi működtetéséhez biztosított önkormányzati
támogatás elszámolása
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy két bizottság tárgyalta és támogatta az előterjesztést.
A vitát megnyitotta, de mivel senki nem jelezte hozzászólási szándékát, a vitát lezárta
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a Cili Szolgáltató Bt (2051 Biatorbágy, Lomb u. 7.) és az önkormányzat között 2005.
november 7-én létrejött, többször módosított feladat-ellátási szerződés III. fejezet 3. pontja alapján
elfogadja az II. számú háziorvosi körzet 2018. évi működéséhez biztosított önkormányzati támogatás
elszámolását.
A jelenlévő 6 fő képviselőből 6 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2019. (I. 30.) határozata
Önkormányzati támogatás elszámolásáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Cili Szolgáltató Bt (2051 Biatorbágy, Lomb u.
7.) és az önkormányzat között 2005. november 7-én létrejött, többször módosított feladat-ellátási
szerződés III. fejezet 3. pontja alapján elfogadja az II. számú háziorvosi körzet 2018. évi működéséhez
biztosított önkormányzati támogatás elszámolását.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: 2019. január 31.
Napirend 13. pontja
Hagyományok Háza felújítás
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy két bizottság tárgyalta és támogatta azt a felvetést, hogy úgy szerepeljen
a közbeszerzési kiírás műszaki tartalma, hogy a külső rendezvényekhez szükséges áramellátás biztosítva
legyen. Mielőtt a Képviselő-testülethez kerül a kész anyag, a megbízott Felelős Akkreditált Közbeszerzési
Szakértővel összeállíttatja a szükséges dokumentumokat. Elmondta, hogy más közbeszerzési eljárásokat is
ellenőriznek, de utólag. Mivel ez nagy értékű közbeszerzési eljárás, ezt előzetesen fogják ellenőrizni és
utána állhatnak neki a feladatok ellátásához.
A vitát megnyitotta, de mivel senki nem jelezte hozzászólási szándékát, a vitát lezárta.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a Hagyományok Háza felújításának műszaki tartalmát és költségvetési kiírásait megismerte, az
azokban foglalt munkálatok elvégeztetésével egyetért. A kivitelezés pénzügyi fedezetét a TOP-2.1.2-15FE1-2016-0002 kódszámú „Zöld város kialakítása” projektre elnyert támogatásból biztosítja.
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Felkéri a polgármestert, hogy a megbízott Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szakértővel (Dr. Szűcs Gábor
ügyvéd) a közbeszerzési eljárás elindításához szükséges dokumentumokat állíttassa össze és jóváhagyásra
terjessze a Képviselő-testület elé.
A jelenlévő 6 fő képviselőből 6 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2019. (I. 30.) határozata
Hagyományok Háza felújításáról
Pusztaszabolcs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hagyományok Háza felújításának műszaki
tartalmát és költségvetési kiírásait megismerte, az azokban foglalt munkálatok elvégeztetésével egyetért. A
kivitelezés pénzügyi fedezetét a TOP-2.1.2-15-FE1-2016-0002 kódszámú „Zöld város kialakítása”
projektre elnyert támogatásból biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a megbízott Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szakértővel (Dr. Szűcs Gábor
ügyvéd) a közbeszerzési eljárás elindításához szükséges dokumentumokat állíttassa össze és jóváhagyásra
terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: 2019. február 18.
Napirend 14. pontja
A polgármester 2019. évi szabadságának ütemezése
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy kétbizottság tárgyalta, mindkettő támogatta az előterjesztésben
foglaltakat.
A vitát megnyitotta, de mivel senki nem jelezte hozzászólási szándékát, a vitát lezárta.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete az előterjesztés szerint jóváhagyja a polgármester 2019. évi szabadságának ütemezését.
A jelenlévő 6 fő képviselőből 6 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2019. (I. 30.) határozata
Szabadság ütemezéséről
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés szerint jóváhagyja a polgármester
2019. évi szabadságának ütemezését.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
Paál Huba képviselő 17.33 órakor megérkezett, a jelenlévő képviselők száma 7.
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Napirend 15. pontja
III. számú háziorvosi körzet 2018. évi működtetéséhez biztosított önkormányzati
támogatás elszámolása
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Csányi Kálmán: Köszöntötte Paál Huba képviselőt.
A vitát megnyitotta, de mivel senki nem jelezte hozzászólási szándékát, a vitát lezárta.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Primalife Medical Kft. (2481 Velence, Szabolcsi út 83/b.) és az önkormányzat között 2013. július
4-én létrejött feladat-ellátási szerződés III. fejezet 3. pontja alapján elfogadja a III. számú háziorvosi körzet
2018. évi működéséhez biztosított önkormányzati 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
26/2019. (I. 30.) határozata
Önkormányzati támogatás elszámolásáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Primalife Medical Kft. (2481 Velence,
Szabolcsi út 83/b.) és az önkormányzat között 2013. július 4-én létrejött feladat-ellátási szerződés III.
fejezet 3. pontja alapján elfogadja a III. számú háziorvosi körzet 2018. évi működéséhez biztosított
önkormányzati támogatás elszámolását.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: 2019. január 31.
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy Dr. Egyed Péter a feladat-ellátási szerződések módosítását kezdeményezte
a helyettesítések miatt.
Napirend 16. pontja
Fogorvosi
körzet
2018.
évi
működtetéséhez
támogatás elszámolása
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester

biztosított

önkormányzati

Csányi Kálmán: A vitát megnyitotta, de mivel senki nem jelezte hozzászólási szándékát, a vitát lezárta.
szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fog-Ász Bt. (2490 Pusztaszabolcs, Széchenyi u. 13-2/2.) és az önkormányzat között 2013. június
28-án létrejött feladat-ellátási szerződés 2. pontja alapján elfogadja a fogorvosi körzet 2018. évi
működéséhez biztosított önkormányzati 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
27/2019. (I. 30.) határozata
Önkormányzati támogatás elszámolásáról
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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fog-Ász Bt. (2490 Pusztaszabolcs, Széchenyi
u. 13-2/2.) és az önkormányzat között 2013. június 28-án létrejött feladat-ellátási szerződés 2. pontja alapján
elfogadja a fogorvosi körzet 2018. évi működéséhez biztosított önkormányzati támogatás elszámolását
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: 2019. január 31.

Napirend 17. pontja
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési terve
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy a Hagyományok Háza felújításával kapcsolatos az előterjesztés, hogy
ezzel is rövidítsék az időt és minél előbb neki tudjanak látni a munkálatoknak.
A vitát megnyitotta, de mivel senki nem jelezte hozzászólási szándékát, a vitát lezárta.
szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja.
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
28/2019. (I. 30.) határozata
2019. évi közbeszerzési tervéről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervét
az a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal

25
17.35 órakor Csányi Kálmán polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

K. m. f.

Csányi Kálmán
polgármester

dr. Nagy Éva
jegyző

Herczeg Emília
hatósági osztályvezető
Czöndör Mihály

Horváth Zoltán
jegyzőkönyv-hitelesítők

