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Jegyzőkönyv 
 
 

Készült Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2019. június 26-án16.15 órakor 

a Polgármesteri Hivatal Üléstermében (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.) 
megtartott nyílt üléséről 

 
 
Jelen voltak: Csányi Kálmán polgármester 

 
 Czöndör Mihály,Horváth Zoltán, Kovács Dénes, 

Paál Huba- képviselők 
Meghívottak: dr Nagy Éva jegyző 
 Herczeg Emília Polgármesteri Hivatal hatósági osztályvezetője 
 Wasserné Ősi Márta Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője 
 Budai Ilona Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde vezetője 
 Császiné Papp Katalin Könyvtár és Művelődési Ház igazgatója 
 Kaszás János Pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke 
 Hertelendy Gábor Jobbik Pusztaszabolcsi Szervezetének vezetője 
 Márkus Kinga jegyzőkönyvvezető 
 
 
Csányi Kálmán: Köszöntötte a megjelenteket, a nyílt ülést 16.15 órakor megnyitotta. Megállapította, hogy 
az ülés határozatképes, mivel a 9 fő megválasztott képviselőből 5 fő megjelent. Tüke László és Majda 
Benedek előzetesen jelezte, hogy nem tud részt venni, míg Csiki Szilárd és Simonné Zsuffa Erzsébet Paál 
Huba által üzent, hogy nem tud részt venni a Képviselő-testületiülésen. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek 
javasoltaPaál Huba és Kovács Dénes képviselőket. 
Szavazásra bocsátotta határozati javaslatát, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-
testülete felkériPaál Huba és Kovács Dénes képviselőket a mai nyílt ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére. 
 
A jelenlévő 5 fő képviselőből 5 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
194/2019. (VI.26.) határozata 
A jegyzőkönyv-hitelesítők felkéréséről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Paál Huba és Kovács Dénes képviselőket 
a mai nyílt ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Csányi Kálmán:Elmondta, hogy napirend-módosítást javasol. A napirendek előtti tájékoztató a két ülés 
közti eseményekről és kérdések, interpellációk pontja a végére kerülne. Szavazásra bocsátotta a 
módosított napirend-tervezetet. Javasolta, hogy ha nem jutnak a napirendek végére, akkor július 2. 
hetében tartsanak egy rendkívüli Képviselő-testületi ülést. 
 
A jelenlévő 5 fő képviselőből 5 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
195/2019. (VI. 26.) határozata 
A mai nyílt ülés napirendjének meghatározásáról 
 
Napirend 1. pontja 

A Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tűzvédelmi tevékenységéről 
Előterjesztő:Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 2. pontja 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előterjesztő:Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 3. pontja 

Pusztaszabolcs, Sport u. 2/2. I. és II. sz. üzlet pályázati kiírása az üzlet bérbeadása 
érdekében 

Előterjesztő:Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 4. pontja 

„Lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás támogatás igénylés” pályázat 
Előterjesztő:Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 5. pontja 
A hatályos településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban történő módosítása, a 
partnerségi egyeztetés lezárása 

Előterjesztő:Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 6. pontja 

A szociális rendelet módosítása  
Előterjesztő:dr. Nagy Éva jegyző 

Napirend 7. pontja 
A Pusztaszabolcsi Római Katolikus Egyházközség elszámolása a Boldogasszony Közösségi 
Ház 2018. évi működéséhez nyújtott önkormányzati támogatásról 

Előterjesztő:Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 8. pontja 

Beszámoló a Pusztaszabolcsi Szent Imre templomban 2018-ban tartott hangverseny 
sorozatáról 

Előterjesztő:Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 9. pontja 

Beszámoló a védőnői szolgálat 2018. évi munkájáról 
Előterjesztő:Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 10. pontja 
A helyi közművelődési rendelet felülvizsgálata 

Előterjesztő:dr. Nagy Éva jegyző 
Napirend 11. pontja 

Az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő:dr. Nagy Éva jegyző 

Napirend 12. pontja 
A Képviselő-testület 2019. második félévi munkaterve 

Előterjesztő:Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 13. pontja 

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2019. I. félévére vonatkozóan 
Előterjesztő:Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 14. pontja 
 A Közép Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása 
  Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
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Napirend 15. pontja 
 Az önkormányzat szántó művelési ágú földterületeinek bérbeadása 
  Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 16. pontja 
 A polgármester jubileumi jutalma 
  Előterjesztő: dr Nagy Éva jegyző 
 
Napirendek után: 
-Tájékoztató a két ülés közti eseményekről 
-Kérdések, interpellációk 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Napirend 1. pontja 

A Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tűzvédelmi tevékenységéről 
Előterjesztő:Csányi Kálmán polgármester 
 

Csányi Kálmán: Elmondta, hogy egy bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását. 
Köszöntötte Kaszás Jánost, a Pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökét. 
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 tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról” szóló 1996. évi 
XXXI. törvény 30. § (5)-(6) bekezdései alapján, a Dunaújvárosi Tűzoltó parancsnok 2018. évi tűzvédelmi 
tevékenységről szóló beszámolóját megismerte és azt elfogadja. 
Egyúttal felkéri az önkéntes tűzoltókat, hogy a 2019. évi szakmai beszámolóját a Dunaújvárosi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság beszámolójával együtt terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
A jelenlévő 5 fő képviselőből 5 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
196/2019. (VI. 26.) határozata 
A Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
2018. évi tűzvédelmi tevékenységéről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete „a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről 
és a tűzoltóságról” szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5)-(6) bekezdései alapján, a Dunaújvárosi 
Tűzoltó parancsnok 2018. évi tűzvédelmi tevékenységről szóló beszámolóját megismerte és azt elfogadja. 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki a Dunaújvárosi Tűzoltó-
parancsnokság, valamint a Pusztaszabolcsi Katasztrófavédelmi Őrs munkatársainak áldozatos munkájáért. 
Egyúttal felkéri az önkéntes tűzoltókat, hogy a 2019. évi szakmai beszámolóját a Dunaújvárosi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság beszámolójával együtt terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Napirend 2. pontja 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása 
Előterjesztő:Csányi Kálmán polgármester 
 

Csányi Kálmán: Elmondta, hogy mindhárom bizottság tárgyalta, mindhárom bizottság támogatta a 
határozati javaslat elfogadását. A bizottságok kiegészítést tettek, melyek bekerültek a költségvetési 
rendelet-tervezet szövegébe. 
A vitát megnyitotta, de mivel senki nem jelezte hozzászólási szándékát, a vitát lezárta. 
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Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28.) önkormányzati 
rendeletének módosítására vonatkozó módosított rendelet-tervezet szövegét elfogadja. 
 
A jelenlévő 5 fő képviselőből 5 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
197/2019. (VI. 26.) határozata 
2019. évi költségvetési rendelet-tervezet elfogadásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 
szóló1/2019.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosítására vonatkozó módosított rendelet-tervezet 
szövegét elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
 
Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28.) önkormányzati 
rendelet módosítására vonatkozó rendeletét megalkotja. 
 
A jelenlévő 5 fő képviselőből 5 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi rendeletet 
alkotta:  
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2019. (VI. 27.) rendelete 
Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 
1/2019.(II.28. önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 
szóló 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendeletét megalkotja. 
 
Napirend 3. pontja 

Pusztaszabolcs, Sport u. 2/2. I. és II. sz. üzlet pályázati kiírása az üzlet bérbeadása 
érdekében 

Előterjesztő:Csányi Kálmán polgármester 
 

Csányi Kálmán: Elmondta, hogy két bizottság tárgyalta és támogatták 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 
Képviselő-testülete a 2490 Pusztaszabolcs, Sport u. 2/2. I. számú üzlet bérleti szerződésére a határozat 
melléklete szerinti Pályázati felhívást teszi közzé. 
 
A jelenlévő 5 fő képviselőből 5 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
198/2019. (VI. 26.) határozata 
Pályázat kiírása az üzlet bérbeadása érdekében 
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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2490 Pusztaszabolcs, Sport u. 2/2. I. számú 
üzlet bérleti szerződésére a határozat melléklete szerinti Pályázati felhívást teszi közzé. 
 
Határidő:  

2019. július 10. – pályázati felhívás közzétételére 
2019. augusztus 14. – pályázatok benyújtására 
2019. augusztusi rendes ülés – pályázat elbírálására 
 

Felelős: dr. Nagy Éva, jegyző 
 
Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerintPusztaszabolcs Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete mely a 2490 Pusztaszabolcs, Sport u. 2/2. II. számú üzlet bérleti 
szerződésére a határozat melléklete szerinti Pályázati felhívást teszi közzé. 
 
A jelenlévő 5 fő képviselőből 5 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
199/2019. (VI. 26.) határozata 
Pályázat kiírása az üzlet bérbeadása érdekében 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete mely a 2490 Pusztaszabolcs, Sport u. 2/2. II. 
számú üzlet bérleti szerződésére a határozat melléklete szerinti Pályázati felhívást teszi közzé. 
 
Határidő:  

2019. július 10. – pályázati felhívás közzétételére 
2019. augusztus 14. – pályázatok benyújtására 
2019. augusztusi rendes ülés – pályázat elbírálására 
 

Felelős: dr. Nagy Éva, jegyző 
 

Napirend 4. pontja 
„Lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás támogatás igénylés” pályázat 

Előterjesztő:Csányi Kálmán polgármester 
 

Csányi Kálmán: Elmondta, hogy minden évben van egy ilyen előterjesztés. Minden évben pályázik az 
önkormányzat és az elnyert támogatást a DRV felhasználja. 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 
Képviselő-testülete a ”2019. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásra” pályázatot nyújt be a 
Magyar Államkincstár felé.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására és a 
pályázattal kapcsolatos feladatok végrehajtására.  
 
A jelenlévő 5 fő képviselőből 5 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
200/2019. (VI. 26.) határozata 
„Lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás 
támogatás igénylés” pályázatról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a ”2019. évi lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás támogatásra” pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé.  
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A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására és a 
pályázattal kapcsolatos feladatok végrehajtására.  
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: 2019. 07. 01. 

 
Napirend 5. pontja 

A hatályos településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban történő módosítása, a 
partnerségi egyeztetés lezárása 

Előterjesztő:Csányi Kálmán polgármester 
 

 
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy a partnerségi egyeztetés lezárásáról van szó. Két bizottság tárgyalta és 
támogatta az anyagot. 
A vitát megnyitotta, de mivel senki nem jelezte hozzászólási szándékát, a vitát lezárta. 
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint 
 

1. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester tájékoztatása alapján 
úgy dönt, hogy a településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv három 
területet érintő, tárgyalásos eljárásban történő módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetést 
lezárja. 
 

2. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának 
elfogadásához szükséges végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását kezdeményezze az 
illetékes állami főépítésznél. 
 

A jelenlévő 5 fő képviselőből 4 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 1 fő tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
202/2019. (VI. 26.) határozata 
Partnerségi egyeztetés lezárásáról 
 

1. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester tájékoztatása alapján 
úgy dönt, hogy a településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv három 
területet érintő, tárgyalásos eljárásban történő módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetést 
lezárja. 
 

2. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának 
elfogadásához szükséges végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását kezdeményezze az 
illetékes állami főépítésznél. 

 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő:2019. július 15. 
 
Napirend 6. pontja 

A szociális rendelet módosítása  
Előterjesztő:dr. Nagy Éva jegyző 
 

Csányi Kálmán: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság és a Humán Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. 
A vitát megnyitotta, de mivel senki nem jelezte hozzászólási szándékát, a vitát lezárta. 
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Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről szóló 2/2015. (II.26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja. 
 
A jelenlévő 5 fő képviselőből 5 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
203/2019. (VI. 26.) határozata 
Rendelet-tervezet elfogadásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi 
rendszeréről szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet szövegét 
elfogadja. 
 
Felelős:Dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő:azonnal 
 
Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről szóló 2/2015. (II.26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletét megalkotja. 
 
A jelenlévő 5 fő képviselőből 5 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2019. (VI. 27.) rendelete 
A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről szóló 
2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi 
rendszeréről szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletét megalkotja. 
 
Napirend 7. pontja 

A Pusztaszabolcsi Római Katolikus Egyházközség elszámolása a Boldogasszony Közösségi 
Ház 2018. évi működéséhez nyújtott önkormányzati támogatásról 

Előterjesztő:Csányi Kálmán polgármester 
 

Csányi Kálmán: Elmondta, hogy a napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta és javasolta a 
határozati javaslat elfogadását. 
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 Pusztaszabolcsi Római Katolikus Egyházközséggel a Közösségi Ház használatát 
szabályozó szerződést 14. pontja alapján elfogadja a Pusztaszabolcsi Római Katolikus Egyházközség 
2018. évi elszámolását a Boldogasszony Közösségi Ház működtetéséhez nyújtott 650.000,- Ft 
támogatásról.  
 
A jelenlévő 5 fő képviselőből 5 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
204/2019. (VI. 26.) határozata 
Önkormányzati támogatásról 
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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Római Katolikus 
Egyházközséggel a Közösségi Ház használatát szabályozó szerződést 14. pontja alapján elfogadja a 
Pusztaszabolcsi Római Katolikus Egyházközség 2018. évi elszámolását a Boldogasszony Közösségi Ház 
működtetéséhez nyújtott 650.000,- Ft támogatásról. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Napirend 8. pontja 

Beszámoló a Pusztaszabolcsi Szent Imre templomban 2018-ban tartott hangverseny 
sorozatáról 

Előterjesztő:Csányi Kálmán polgármester 
 

Csányi Kálmán: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslat 
elfogadását. 
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 elfogadja a Pusztaszabolcs Római Katolikus Plébánia 2018. évi orgonahangversenyek 
megrendezéséről benyújtott elszámolását. 
 
A jelenlévő 5 fő képviselőből 5 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
205/2019. (VI. 26.) határozata 
Szent Imre templomban megtartott hangverseny 
sorozat beszámolójáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Pusztaszabolcs Római Katolikus 
Plébánia 2018. évi orgonahangversenyek megrendezéséről benyújtott elszámolását. 

 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Napirend 9. pontja 

Beszámoló a védőnői szolgálat 2018. évi munkájáról 
Előterjesztő:Csányi Kálmán polgármester 
 

Csányi Kálmán: Elmondta, hogy a Humán Bizottság tárgyalta a beszámolót és támogatta. Személyi 
kérdések miatt nehéz év volt 2018. A bizottság kiegészítést fogalmazott meg, mely szerint a határozati 
javaslatba kerüljön bele a köszönetnyilvánítás a védőnői szolgálat 2018. évi munkájáért. 
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 védőnői szolgálat 2018. évi munkájáról szóló - az előterjesztés melléklete szerinti - 
beszámolóját elfogadja.  
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a védőnőknek áldozatos munkájáért. 
 
A jelenlévő 5 fő képviselőből 5 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
206/2019. (VI. 26.) határozata 
Védőnői szolgálat 2018. évi munkájáról 
 



10 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a védőnői szolgálat 2018. évi munkájáról szóló - 
az előterjesztés melléklete szerinti - beszámolóját elfogadja.  
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a védőnőknek áldozatos munkájáért. 
 
Felelős: Farkas Tiborné – védőnő, Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
Napirend 10. pontja 

A helyi közművelődési rendelet felülvizsgálata 
Előterjesztő:dr. Nagy Éva jegyző 
 

Csányi Kálmán: Elmondta, hogy mindhárom bizottság tárgyalta és mindegyik bizottság kiegészítő 
javaslatokat fogalmazott meg. Úgy tudja, hogy olyan rendelet-tervezet szöveg készült el, amelybe beépült 
a 9. § (2) -be a Szabolcs Híradó szerkesztésének segítésében szerkesztőbizottságot kér fel nem pedig 
kérhet fel. A 9. § (3)-ban Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Hivatalának jegyzője a felelős az Évkönyv 
vezetéséért. Bekerült az új anyagba az is, hogy az 1. számú mellékletben szereplő ünnepek szervezése, 
illetve a városi rendezések szervezésében segítségnyújtás. Az 1. számú melléklet tartalmazná 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat hivatalos ünnepeit. Érkezett egy utolsó anyag, amelyen sokat 
vitatkoztak. Elmondta, hogy mindenképp el kellene fogadniuk a közművelődési rendeletet, mert a TOP 
5.3.1-es pályázatnak egy indikátorszáma az új közművelődési rendelet. Véleménye szerint lehetséges, 
hogy módosítani kell majd a rendeletet. Eddig csak a Könyvtár és Művelődési Házban kellett 
gondolkodniuk, de az új törvény szelleme szerint viszont feladat-ellátókról és a közművelődési 
alapszolgáltatás megszervezőiről kell gondolkodniuk, amelynek egyik eleme a művelődési ház, ezt 
próbálták a kiegészítéssel tisztázni. Látja, hogy ennek hatására a civil szervezetek támogatásáról szóló 
rendeletet is módosítani kell annak érdekében, hogy a civil szervezeteket hogyan tudják támogatni ennek 
érdekében. Császiné Papp Katalinnal sokat vitatkoztak a Pénzügyi Bizottsági ülésen arról a kérdésről, 
hogy egy beszámolót kérjenek-e az integrált intézménytől, amely tartalmazza a Művelődési Ház előzői 
évi tevékenységét, vagy elcsúsztassák. Intézményvezető asszony szeretné azt, hogy egy beszámolót 
kelljen készítenie és ne legyen elcsúsztatva a közművelődési év, hasonlóan az oktatási évekhez, hanem a 
gazdálkodási év és a közművelődési év egy beszámolóban készülhessen el. Azért merült fel a ketté 
bontás, mert a január-február hónapban megrendezésre kerülő programok a munkatervben eddig nem 
szerepeltek. 
 
Paál Huba: Megkérdezte, hogy a rendelet ideiglenes szabályzat lenne-e. Hiszen előírások vannak, hogy 
miket kell teljesíteni. Megkérdezte, hogy ezek január 1-től akarják-e átvezetni. Kérte, hogy ha igen, akkor 
a határozati javaslatban legyen egy ilyen kiegészítés, mely szerint 2020. január 1-től a feltételeknek 
megfelelően kerüljön a közművelődési rendelet kidolgozásra. 
 
Csányi Kálmán: Véleménye szerint folyamatában fognak hatályba lépni a szabályok, ahol február 10-e 
szerepel. Vannak olyan szabályok, amelyek ebben az évben is érvényesíteni kell. Nem gondolja, hogy 
bele kellene írni, hogy melyik részt mikor tudják érvényesíteni.  
 
Herczeg Emília, hatósági osztályvezető: Elmondta, hogy ha jól emlékszik, úgy írták meg a rendeletet, 
hogy július 1. napjával lép hatályba, tehát a benne foglalt összes rendelkezés július 1-től hatályos. Amit 
beszéltek, az is belekerült, az a 4. § (5) bekezdés fog belekerülni, de azt úgy is fogja a polgármester 
megszavaztatni. Intézményvezető asszonnyal megbeszélték, hogy az időpontokat fogják módosítani. 
Most szükséges a rendelet, még ha egyéb pontokon a későbbiekben változtatni kell.  
 
Császiné Papp Katalin: Elmondta, hogy az a táblázati javaslat, melyben a szolgáltatási terv elkészül, nem 
a rendelet része. Egy javaslat, hogy az elkövetkezendőkben hogyan képzelné el magát a szoláltatási terv 
elkészítését. A közművelődési rendeletben csak az szerepelne, hogy március1-ig a szolgáltató köteles a 
szolgáltatási tervét elkészíteni. 
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Csányi Kálmán: Elmondta, hogy a dőlt betűvel jelölt rész lenne a rendelet-tervezet szövege, a nem dőlt 
betűvel íródott rész az indoklás, jogszabályi háttér része és egy javaslat, hogy hogyan nézhetne ki a 
szolgáltatási terv. 
 
Herczeg Emília, hatósági osztályvezető: Elmondta, hogy az alapkoncepció az volt, hogy olyan legyen a 
közművelődési rendeletük, amelyben majdnem minden leszabályozásra kerül. A táblázat, amelyet az 
intézményvezető asszony megmutatott, egyezik azzal, amelyet a Képviselő-testület is szeretne, hogy 
márciusra tudják a következő év február 28-ig az összes lehetséges rendezvényüket finanszírozással, 
résztvevőkkel és szervezőkkel együtt. A civil szervezetekről a rendeletet módosítani kell, mert beadják a 
kérelmüket, leírják, hogy mit kérnek, de majd táblázat formában szeretnék csinálni. 
 
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy szerepel a 4.§ (2) utolsó előtti francia bekezdésében az 1. számú 
melléklet, a (3) bekezdésben helyesírási hibát szeretne kijavítani, kiegészülne a 4. § egy 5. bekezdéssel, 
amely a táblázat feletti dőlt betűvel látható, az 5. § 1. bekezdése kiegészülne egy mondattal, illetve a 9. § 
a 2. és 3. bekezdésben lennének javítások.  
A vitát lezárta. 
Szavazása bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a helyi közművelődésről szóló önkormányzati rendelet-tervezet szövegét elfogadja. 

 
A jelenlévő 5 fő képviselőből 4 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 1 fő tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
207/2019. (VI. 26.) határozata 
Rendelet-tervezet szövegének elfogadásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a helyi közművelődésről szóló 
önkormányzati rendelet-tervezet szövegét elfogadja. 

 
Felelős: dr. Nagy Éva, jegyző 
Határidő: 2019.07.01. 
 
Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete a helyi közművelődésről szóló rendeletét az előterjesztés melléklete szerinti formában 
és tartalommal megalkotja. 
 
A jelenlévő 5 fő képviselőből 4 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 1 fő tartózkodással az alábbi döntést 
hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
208/2019. (VI. 26.) határozata 
Rendelet megalkotásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a javaslatot, mely szerint a helyi 
közművelődésről szóló rendeletét az előterjesztés melléklete szerinti formában és tartalommal 
megalkotja. 
 
Felelős: dr. Nagy Éva, jegyző 
Határidő: 2019.07.01. 
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Napirend 11. pontja 
Az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő:dr. Nagy Éva jegyző 
 

 
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy két bizottság tárgyalta és mindkét bizottság támogatta a határozati 
javaslatot. Véleménye szerint azok közé a rendeletek közé fog tartozni a rendelet, amellyel majdnem 
minden Képviselő-testületi ülésen foglalkozni kell, mert változnak a helyrajzi számok, változnak a 
vagyonelemek.  
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 megtárgyalta az önkormányzat vagyonáról szóló 15/2016. (IX.1.) önkormányzati 
rendeletét módosító rendelet-tervezetet, melynek tartalmával egyetért. 

 
A jelenlévő 5 fő képviselőből 5 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
209/2019. (VI. 26.) határozata 
Rendelet-tervezet szövegének elfogadásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat vagyonáról szóló 
15/2016. (IX.1.) önkormányzati rendeletét módosító rendelet-tervezetet, melynek tartalmával egyetért. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Nagy Éva, jegyző 
 
Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal módosítja az önkormányzat 
vagyonáról szóló önkormányzati rendeletét. 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2019. (VI. 27.) rendelete 
Az önkormányzat vagyonáról szóló 15/2016. (IX.1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti 
tartalommal módosítja az önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendeletét. 

 
Napirend 12. pontja 

A Képviselő-testület 2019. második félévi munkaterve 
Előterjesztő:Csányi Kálmán polgármester 
 

Csányi Kálmán: Elmondta, hogy 3 bizottság tárgyalta, mindhárom bizottság támogatta a határozati 
javaslat elfogadását. 
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 2019. második félévi munkatervét elfogadja. 
 
A jelenlévő 5 fő képviselőből 5 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
210/2019. (VI. 26.) határozata 
2019. évi második félévi munkaterv elfogadásáról 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. második félévi munkatervét elfogadja. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Napirend 13. pontja 

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2019. I. félévére vonatkozóan 
Előterjesztő:Csányi Kálmán polgármester 
 

Csányi Kálmán: Elmondta, hogy 3 bizottság tárgyalta, mindhárom bizottság támogatta a határozati 
javaslat elfogadását. 
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 2019. év I. félévére vonatkozóan a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
készült tájékoztatót elfogadja. 
 
A jelenlévő 5 fő képviselőből 5 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
211/2019. (VI. 26.) határozata 
Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. év I. félévére vonatkozóan a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról készült tájékoztatót elfogadja. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Napirend 14. pontja 

A Közép Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása 

  Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy két bizottság tárgyalta, mindkét bizottság elfogadta 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 
Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 
 
1. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó felsorolásból 
törlésre kerül a 2018. szeptember 30. nappal történt kilépés miatt Dömsöd térség megnevezés alatt 
szereplő Apaj Község Önkormányzata, Áporka Község Önkormányzata, Dömsöd Nagyközség 
Önkormányzata, Ráckeve Város Önkormányzata, Szigetcsép Község Önkormányzata, Szigetszentmárton 
Község Önkormányzata, Szigetújfalu Község Önkormányzata, Taksony Nagyközség Önkormányzata. 
 
2.  A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó felsorolásból 
törlésre kerül 2019. szeptember 30. nappal történő kilépés miatt Dömsöd térség megnevezés alatt szereplő 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata, Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata, Kunszentmiklós Város 
Önkormányzata, Majosháza Község Önkormányzata, Tass Község Önkormányzata.  
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3. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó felsorolásból 
törlésre kerül 2019. szeptember 30. nappal történő kilépés miatt Dunaújváros térség megnevezés alatt 
szereplő Apostag Község Önkormányzata, Dunaegyháza Község Önkormányzata, Dunatetétlen Község 
Önkormányzata, Dunavecse Város Önkormányzata, Kunpeszér Község Önkormányzata, 
Szalkszentmárton Község Önkormányzata, 
 
4. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó felsorolásból 
törlésre kerül a Dömsöd térség megnevezés.  
 
5. A Társulási Megállapodás jelen módosítása valamennyi tagönkormányzat képviselő-testülete 
elfogadó határozathozatalát követően, az időrendben legutolsó határozat időpontját követő nappal lép 
hatályba az 6. pontban foglalt kivétellel. 
 
6. Amennyiben valamennyi tagönkormányzat képviselő-testülete jelen módosítást 2019. szeptember 
30. nap előtt elfogadja, úgy a Társulási Megállapodás jelen módosításának 2. és 3. és 4. pontja 2019. 
október 1. nappal lép hatályba. 
 
A jelenlévő 5 fő képviselőből 5 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
212/2019. (VI. 26.) határozata 
Társulási Megállapodás módosításáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó felsorolásból 
törlésre kerül a 2018. szeptember 30. nappal történt kilépés miatt Dömsöd térség megnevezés 
alatt szereplő Apaj Község Önkormányzata, Áporka Község Önkormányzata, Dömsöd 
Nagyközség Önkormányzata, Ráckeve Város Önkormányzata, Szigetcsép Község 
Önkormányzata, Szigetszentmárton Község Önkormányzata, Szigetújfalu Község 
Önkormányzata, Taksony Nagyközség Önkormányzata. 

 
2.  A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó felsorolásból 

törlésre kerül 2019. szeptember 30. nappal történő kilépés miatt Dömsöd térség megnevezés alatt 
szereplő Bugyi Nagyközség Önkormányzata, Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata, 
Kunszentmiklós Város Önkormányzata, Majosháza Község Önkormányzata, Tass Község 
Önkormányzata.  

 
 

3. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó felsorolásból 
törlésre kerül 2019. szeptember 30. nappal történő kilépés miatt Dunaújváros térség megnevezés 
alatt szereplő Apostag Község Önkormányzata, Dunaegyháza Község Önkormányzata, 
Dunatetétlen Község Önkormányzata, Dunavecse Város Önkormányzata, Kunpeszér Község 
Önkormányzata, Szalkszentmárton Község Önkormányzata, 

 
4. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó felsorolásból 

törlésre kerül a Dömsöd térség megnevezés.  
 

5. A Társulási Megállapodás jelen módosítása valamennyi tagönkormányzat képviselő-testülete 
elfogadó határozathozatalát követően, az időrendben legutolsó határozat időpontját követő nappal 
lép hatályba az 6. pontban foglalt kivétellel. 
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6. Amennyiben valamennyi tagönkormányzat képviselő-testülete jelen módosítást 2019. szeptember 
30. nap előtt elfogadja, úgy a Társulási Megállapodás jelen módosításának 2. és 3. és 4. pontja 
2019. október 1. nappal lép hatályba. 

 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő:2019.július 30. 
 
Napirend 15. pontja 
 Az önkormányzat szántó művelési ágú földterületeinek bérbeadása 
  Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
Csányi Kálmán: a Településfejlesztési és Értéktár Bizottságának ülésén merült fel a bérbeadás. Kiderült, 
hogy minden elő volt készítve, csak az előterjesztés nem készült el róla. A Pénzügyi Bizottsági ülésre 
elkészült az anyag, a bizottság támogatta a határozati javaslatok elfogadását. 
 
Paál Huba: Elmondta, hogy ha jól értelmezi az anyagot, akkor nem lesz akadálya annak, hogy a temetőt 
bővítsék, azt a területet nem adják bérbe. 
 
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy ő is így tudja. 
 
Paál Huba: Elmondta, hogy ezért kérdezte, mert nem egyértelmű számára. 
 
Csányi Kálmán: A vitát lezárta. 
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, 0191/37 hrsz-ú területet Csavajda András részére 2020. 
június 30-ig bérbe adja 5,4,- Ft/m2 áron. 
 
A jelenlévő 5 fő képviselőből 5 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
213/2019. (VI. 26.) határozata 
földterületek bérbeadásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, 0191/37 hrsz-ú 
területet Csavajda András részére 2020. június 30-ig bérbe adja 5,4,- Ft/m2 áron. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: 2019. július 30. 
 
Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, 0191/4 hrsz-ú területet Csavajda András 
részére 2020. június 30-ig bérbe adja 5,4,- Ft/m2 áron. 
 
A jelenlévő 5 fő képviselőből 5 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
214/2019. (VI. 26.) határozata 
földterületek bérbeadásáról 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, 0191/4 hrsz-ú 
területet Csavajda András részére 2020. június 30-ig bérbe adja 5,4,- Ft/m2 áron. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: 2019. július 30. 
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Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, 0191/30 hrsz-ú területet Sinka János 
részére 2020. június 30-ig bérbe adja 5,4,- Ft/m2 áron. 
 
A jelenlévő 5 fő képviselőből 5 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
215/2019. (VI. 26.) határozata 
földterületek bérbeadásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, 0191/30 hrsz-ú 
területet Sinka János részére 2020. június 30-ig bérbe adja 5,4,- Ft/m2 áron. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: 2019. július 30. 
 
Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, 0191/9 hrsz-ú területet ifj. Kudomrák 
József részére 2020. június 30-ig bérbe adja 5,4,- Ft/m2 áron. 
 
A jelenlévő 5 fő képviselőből 5 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
216/2019. (VI. 26.) határozata 
földterületek bérbeadásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, 0191/9 hrsz-ú 
területet ifj. Kudomrák Józsefrészére 2020. június 30-ig bérbe adja 5,4,- Ft/m2 áron. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: 2019. július 30. 
 
Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, 0191/28 hrsz-ú területet ifj. Kudomrák 
Józsefrészére 2020. június 30-ig bérbe adja 5,4,- Ft/m2 áron. 
 
A jelenlévő 5 fő képviselőből 5 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
217/2019. (VI. 26.) határozata 
földterületek bérbeadásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, 0191/28 hrsz-ú 
területet ifj. Kudomrák József részére 2020. június 30-ig bérbe adja 5,4,- Ft/m2 áron. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: 2019. július 30. 
 
Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, 0191/13 hrsz-ú területet ifj. Kudomrák 
Józsefrészére 2020. június 30-ig bérbe adja 5,4,- Ft/m2 áron. 
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A jelenlévő 5 fő képviselőből 5 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
218/2019. (VI. 26.) határozata 
földterületek bérbeadásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, 0191/13 hrsz-ú 
területet ifj. Kudomrák József részére 2020. június 30-ig bérbe adja 5,4,- Ft/m2 áron. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: 2019. július 30. 
 
Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, 0191/15 hrsz-ú területet Sinka János 
részére 2020. június 30-ig bérbe adja 5,4,- Ft/m2 áron. 
 
A jelenlévő 5 fő képviselőből 5 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
219/2019. (VI. 26.) határozata 
földterületek bérbeadásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, 0191/15 hrsz-ú 
területet Sinka János részére 2020. június 30-ig bérbe adja 5,4,- Ft/m2 áron. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: 2019. július 30. 
 
Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, 0191/16 hrsz-ú területet Sinka János 
részére 2020. június 30-ig bérbe adja 5,4,- Ft/m2 áron. 
 
A jelenlévő 5 fő képviselőből 5 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
220/2019. (VI. 26.) határozata 
földterületek bérbeadásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, 0191/16 hrsz-ú 
területet Sinka János részére 2020. június 30-ig bérbe adja 5,4,- Ft/m2 áron. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: 2019. július 30. 
 
Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, 0191/20 hrsz-ú területet ifj. Kudomrák 
József részére 2020. június 30-ig bérbe adja 5,4,- Ft/m2 áron. 
 
  



18 

A jelenlévő 5 fő képviselőből 5 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
221/2019. (VI. 26.) határozata 
földterületek bérbeadásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, 0191/20 hrsz-ú 
területet ifj. Kudomrák József részére 2020. június 30-ig bérbe adja 5,4,- Ft/m2 áron. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: 2019. július 30. 
 
Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, 0191/36 hrsz-ú területet ifj. Kudomrák 
Józsefrészére 2020. június 30-ig bérbe adja 5,4,- Ft/m2 áron. 
 
A jelenlévő 5 fő képviselőből 5 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
222/2019. (VI. 26.) határozata 
földterületek bérbeadásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, 0191/36 hrsz-ú 
területet ifj. Kudomrák József részére 2020. június 30-ig bérbe adja 5,4,- Ft/m2 áron. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: 2019. július 30. 
 
Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, 0187/5 hrsz-ú területet Sinka János 
részére 2020. június 30-ig bérbe adja 5,4,- Ft/m2 áron. 
 
A jelenlévő 5 fő képviselőből 5 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
223/2019. (VI. 26.) határozata 
földterületek bérbeadásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, 0187/5 hrsz-ú 
területet Sinka János részére 2020. június 30-ig bérbe adja 5,4,- Ft/m2 áron. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: 2019. július 30. 
 
Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, 052/2 hrsz-ú területet Fehér Tibor részére 
2020. június 30-ig bérbe adja 5,4,- Ft/m2 áron. 
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A jelenlévő 5 fő képviselőből 5 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
224/2019. (VI. 26.) határozata 
földterületek bérbeadásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, 052/2 hrsz-ú 
területet Fehér Tibor részére 2020. június 30-ig bérbe adja 5,4,- Ft/m2 áron. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: 2019. július 30. 
 
Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évre az önkormányzat szántó művelési ágú területeinek bérleti 
díját nem emeli, azonban a bérleti díjak felülvizsgálata minden évben június hónapban megtörténik.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a bérleti szerződések megkötésére a korábbi bérlővel 1 évre, 
kivétel a 052/28-as ingatlant, amely 3 évre kerüljön bérbeadásra, továbbá a jogszabályi 
követelményeknek megfelelő szükséges bejelentési kötelezettségek megtételére.  
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy legelő esetében bekerül a 
szerződésbe az állagfentartási kötelezettség.  
 
A jelenlévő 5 fő képviselőből 5 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
225/2019. (VI. 26.) határozata 
földterületek bérbeadásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évre az önkormányzat szántó művelési 
ágú területeinek bérleti díját nem emeli, azonban a bérleti díjak felülvizsgálata minden évben június 
hónapban megtörténik.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a bérleti szerződések megkötésére a korábbi bérlővel 1 évre, 
kivétel a 052/28-as ingatlant, amely 3 évre kerüljön bérbeadásra, továbbá a jogszabályi 
követelményeknek megfelelő szükséges bejelentési kötelezettségek megtételére.  
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy legelő esetében bekerül a 
szerződésbe az állagfentartási kötelezettség.  
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: 2019. július 30. 
 
Napirend 16. pontja 
 A polgármester jubileumi jutalma 
  Előterjesztő: dr Nagy Éva jegyző 
 
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy meglepődött, hogy erről külön képviselő-testületi döntés kell. Arról szól, 
hogy a polgármester részére 30 éves jubileumi jutalmat állapít meg a Képviselő testület. Elrendeli, hogy a 
bruttó 1.794.900 forintot Pusztaszabolcs Város Önkormányzat jubileumi jutalom címén fizesse ki 2019. 
augusztus 16. napjával. A juttatás járulékkal növelt fedezete rendelkezésre áll az önkormányzat 2019. évi 
költségvetésében. Meglepődött, hogy már a 30. évét tölti közalkalmazottként.  
A vitát megnyitotta, de mivel senki nem jelezte hozzászólási szándékát, a vitát lezárta. 
Javaslattal él, hogy a személyét érintő ügyben ne vegyen részt a szavazásban. Erre vonatkozóan kéri a 
Képviselő-testület döntését. 
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Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Csányi Kálmánpolgármester nem vehet részt a személyét érintő 
szavazásban. 
 
A jelenlévő 5 fő képviselőből 5 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
226/2019. (VI. 26.) határozata 
Személyes érintettségről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Csányi Kálmánpolgármester 
nem vehet részt a személyét érintő szavazásban. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete Csányi Kálmán polgármester részére 30 éves jubileumi jutalmat 
állapít meg és elrendeli, hogy a bruttó 1.794.900, - forintot Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 
jubileumi jutalom címén fizesse ki 2019. augusztus 16. napjával. A juttatás (járulékkal növelt) fedezete 
rendelkezésre áll az önkormányzat 2019. évi költségvetésében. 
 
A jelenlévő 5 fő képviselőből 4 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással (1 fő személyes 
érintettség miatt nem szavazott) az alábbi határozatot hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
227/2019. (VI. 26.) határozata 
Polgármester jubileumi jutalmáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Csányi Kálmán polgármester részére 30 éves 
jubileumi jutalmat állapít meg és elrendeli, hogy a bruttó 1.794.900, - forintot Pusztaszabolcs Város 
Önkormányzat jubileumi jutalom címén fizesse ki 2019. augusztus 16. napjával. A juttatás (járulékkal 
növelt) fedezete rendelkezésre áll az önkormányzat 2019. évi költségvetésében. 
 
Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: 2019. augusztus 16. 
 
Két ülés közti eseményekről szóló tájékoztató 
 
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy arról kellene dönteniük, hogy felbontják a szerződést az Inter Travel 
Kft-vel. A vállalkozó a jelenlegi összegért nem tudja tovább vállalni az ellátást. A közbeszerzési 
szerződés miatt nem emelhetik az árat a havi kért 150.000 forinttal. Legutóbb is volt egy ilyen típusú 
kérdés. Két lehetőség van, az egyik, hogy felmondják a szerződést nem teljesítés miatt és 2 évre írják ki 
az árajánlatkérést, ezzel nem kell közbeszerzési eljárást indítani. Ha két évnél hosszabb időszakra írják ki, 
akkor kell közbeszerzési eljárás. Nem talál olyan munkaerőt, aki a jelenlegi bérért a feladatot ellátja. 
Kérdezte, hogy ha többletszolgáltatást szeretnének kérni és így emelik az összeget, akkor az járható út-e, 
de a közbeszerzési szakértő nem javasolja ezt az utat. Azt javasolta a szakértő, hogy bontsák fel a 
szerződést. 
Tegnap bejárták a Május 1. utcát. 
Kisiratoson voltak az öregfiúk labdarúgási mérkőzésen, melyet elvesztettek. 
Bizottsági ülések voltak múlthét szerdán. 
Május 18-án egyeztetett az ügyvéd asszonnyal július 4-én a Cikolai Víziközmű Társaság 
Szervezőbizottságát összehívják. A Sport utcai társasházakkal kapcsolatban elmondta, hogy minden 
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társasháznak meg kell nézni, hogy megfelelő-e az alapító okirata, különben a DRV-vel nem tudnak 
szerződést kötni. 
A vitát megnyitotta, de mivel senki nem jelezte hozzászólási szándékát, a vitát lezárt.  
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről szóló polgármesteri 
tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
 
A jelenlévő 5 fő képviselőből 5 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
228/2019. (VI. 26.) határozata 
Két ülés közti eseményekről szóló tájékoztatóról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt 
időszak eseményeiről szóló polgármesteri tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Kérdések, interpellációk 
 
Paál Huba: Elmondta, hogy nagyon sajnálja azokat a dolgokat, amikor olyan ügyekről van szó, amely 
nem a valóságot tükrözi, s ezek írásban is megjelennek. Elmondta, hogy jegyzőkönyvbe utasítja vissza 
annak a Szabolcs Híradóban megjelent cikknek a tartalmát és stílusát, amely úgy szól, hogy „Hatásköri 
viták a Képviselő-testületen belül”. Az indoklás máshová tartozik. 
 
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy véleményt fogalmazott meg, ennek megfelelően írta le gondolatait. 
 
 
 
 
 
16.54 órakor Csányi Kálmán polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. 
 
 

K. m. f. 
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