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Jegyzőkönyv 
 
 

Készült Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2019. augusztus 28-án 16.15 órakor 

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

 
 
Jelen voltak: Csányi Kálmán polgármester 
 Tüke László alpolgármester 
 Czöndör Mihály, Csiki Szilárd, Horváth Zoltán, Kovács Dénes, Majda Benedek,  

Paál Huba, Simonné Zsuffa Erzsébet - képviselők 
Meghívottak: dr. Nagy Éva jegyző 
   
 Wasserné Ősi Márta Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője 
 Budai Ilona Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde vezetője 
 Adorjánné Bozsódi Irén Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti intézmény 

vezetője 
 Császiné Papp Katalin Könyvtár és Művelődési Ház igazgatója 
 Németh Bernadett 

Bartók Imréné 
Vörösné Weiner Katalin 
Beslényi Ildikó 
Tverdota Vass Edit Szeréna 
Wasser Attila 
Ádám László 
Kulcsár Benjamin 
Molnár Sándor 
 
Hertelendy Gábor 
Kovács Attilláné 
Sziebler Péterné 
Sztupa Gergely 
 
Kőkuti Lászlóné 

jegyzőkönyvvezető 
Felsőcikolai Víziközmű Társulat 
DRV. Zrt. 
védőnő 
lelkész 
 
HVB tag 
HVB tag 
bérlő 
Psz-i Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány 
vezetője 
Jobbik Pusztaszabolcsi Szervezetének vezetője 
Humán Bizottság nem képviselő tagja 
Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagja 
Településfejlesztési és Értéktár Bizottság nem képviselő 
tagja 
Helyi választási Bizottság leköszönő elnöke 

 
Csányi Kálmán: Kérte, hogy egy perc néma csenddel és fejbólintással emlékezzenek meg a volt 
alpolgármester Asszonyról, Szőke Erzsébetről. 
A jelenlévők meghallgatták a Himnuszt. 
 
Csányi Kálmán: Köszöntötte a megjelenteket, a nyílt ülést 16.15 órakor megnyitotta. Megállapította, hogy 
az ülés határozatképes, mivel a 9 fő megválasztott képviselőből 9 fő megjelent. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek 
javasolta Horváth Zoltán és Kovács Dénes képviselőket. 
Szavazásra bocsátotta határozati javaslatát, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-
testülete felkéri Horváth Zoltán és Kovács Dénes képviselőket a mai nyílt ülés jegyzőkönyvének 
hitelesítésére. 
 
A jelenlévő 9 fő képviselőből 9 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
255/2019. (VIII.28.) határozata 
A jegyzőkönyv-hitelesítők felkéréséről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Horváth Zoltán és Kovács Dénes 
képviselőket a mai nyílt ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Csányi Kálmán: Jelezte, hogy 16.18 órakor a Képviselő asszony megérkezett. A napirendi pontokkal 
kapcsolatban jelezte, hogy kiegészítésként javasol még egy napirendi pontot, ami a Velencei úton lévő 
orvosi rendelő belső parkolójának a kialakítása.  
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontot. 
 
A jelenlévő 9 fő képviselőből 9 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
256/2019. (VIII.28.) határozata 
A mai nyílt ülés napirendjének meghatározásáról 
 
Napirendek előtt: 
-Tájékoztató a két ülés közti eseményekről 
-Kérdések, interpellációk 
Napirend 1. pontja 

- Javaslat a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztására 
o Előterjesztő: Dr. Nagy Éva jegyző 

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

o Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 3. pontja 

- A 2019. évi költségvetési év I. félévi zárása 
o Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 4. pontja 
- A Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde óvodai csoportszám meghatározása és 

tájékoztatás a csoportok létszámának alakulásáról 
o Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 5. pontja 
- Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény szakmai programjának módosítása 

o Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 6. pontja 

- A Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány támogatási kérelme 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 7. pontja 
- A Városi Egészségnap bőrgyógyászati szűrővizsgálatának finanszírozása 

o Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 8. pontja 

Pusztaszabolcs- Szabadegyháza Református Missziói Egyházközség támogatási kérelme 
o Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 9. pontja 
Beszámoló a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság települési értéktárra vonatkozó 2019. 
I. félévi munkájáról 

o Előterjesztő: Dr. Nagy Éva jegyző 
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Napirend 10. pontja 
- Pusztaszabolcs Helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására érkezett ajánlatok elbírálása 

o Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 11. pontja 

- A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal létszámának bővítésére 
o Előterjesztő: Dr. Nagy Éva jegyző 

Napirend 12. pontja 
Felsőcikolai Víziközmű Társulat megalakulásával kapcsolatos döntések 

o Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 13. pontja: 

Felsőcikolai Terület telekmegosztásával kapcsolatos értékbecslői ajánlat 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Napirend 14. pontja: 
Pusztaszabolcs, Sport utca 2/2. I. és II. számú üzlet bérletére beérkezett pályázatok 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 15. pontja:  
 Pusztaszabolcs, Sport u. 2/2. I. számú üzlet pályázat kiírása az üzlet bérbeadása érdekében 
  Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
Napirend 16. pontja: 
 Gördülő Fejlesztési terv felülvizsgálata 
  Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
Tájékoztató a két ülés közti eseményekről: 
 
Csányi Kálmán: A két ülés közti eseményekről elmondja, hogy az írásbeli időszakhoz képest milyen 
események történtek azóta. Elmondja, hogy 22-én a Sport utcának az a része, ahol új csatorna rendszer fog 
kialakulni, annak a vízjogi engedélye megérkezett, tehát hozzá lehet fogni a fővállalkozó részéről. Ugyan 
ezen a napon volt a Telekomnak egy munkaterület átadása, amely azt jelenti, hogy az internetes 
gerincvezetéket alakítják ki. Eddig megcsinálták a Honvéd utcáig és az a munkaátadás történt, hogy a 
Honvéd utca és a játszótérnek a Kenyeres Szabóékig történő kialakítása fog történni, hogy a gerinchálózatot 
úgy megtudják csinálni, hogy a külső kapcsolatot tudják biztosítani a belső szolgáltatók. 23-án péntek 
délelőtt az országgyűlés alelnökével tárgyalt, Dr. Latorczai Jánossal, a Keresztény Demokrata Néppárt 
választmányának elnőkével. Tájékoztatja a képviselőket, hogy 23-án, 26-án és 27-én szabadságon volt. 
Elmondja, hogy 26-án reggel az Óvodának volt egy tanévnyitó nevelésértekezlete, amelyen részt vett, majd 
délelőtt folyamán Székesfehérváron a Közép-duna Vidéki Szemétszállítási Hulladék gazdálkodási 
társulásnak volt közgyűlése, késő este pedig a Katolikus Egyháznak az ülésén vett részt. Elmondja, hogy a 
mai napon az alpolgármester asszony temetésén vett részt, délután a Fejér Megyei Hírlap újságírója érkezett 
és tájékoztatta az aktuális pusztaszabolcsi ügyekről. Elmondja, hogy a mai nap dolgozott utoljára Újhelyi 
Matild a Hivatalban, másnaptól a szabadságát tölti és utána pedig a nyugdíjaztatását kérte. Elmondja, hogy 
a múlthéten megérkezett a jelentése a gyermekétkeztetés rendszerének ellenőrzéséről, amit az Állami 
Számvevőszék készített, ezzel kapcsolatosan kellett intézkedési tervet készíteni. Elmondja, hogy 3 hibát 
észleltek, az első hiba az volt, hogy a gyermekétkeztetést igénybe vevők elégedettségéről az étkezés 
színvonalával és minőségével kapcsolatban nem készített a Hivatal felmérést, amit a következő időszakra 
meg kell tenni. A 2. hiba, hogy a belső ellenőrzés nem ellenőrizte a gyermekétkeztetés feladatellátásnak 
szabályszerűségét, hatékonyságát és eredményességét, az intézkedés az lesz, hogy a következő évben a 
belsőellenőrzési terv tartalmazza ennek az ellenőrzését. Elmondja, hogy volt olyan probléma, hogy a 
gyerekek és a felnőttek tájékoztatása az egy hetet késett 2016-ban, hiszen akkor vizsgálták. Ezt a következő 
alkalomtól figyelik, hogy nem csak az Intézményeken keresztül, hanem a honlapon is a hirdetőtáblán 
tájékoztatják a szülőket mindenről. Erről a 3 pontról szerette volna tájékoztatni a Képviselő-testületet, hogy 
ilyen nagy hibákat vettek észre a 2016. évi gyermekétkeztetés megszervezésével kapcsolatban. Felkéri a 
Képviselő-testület tagjait, hogy ha van valami kérdésük a „Két ülés közti eseményekről” akkor nagyon 
szívesen ad tájékoztatást. Megadja Paál Huba képviselőnek a szót. 
 
Paál Huba: Elmondja, hogy egy kiegészítést szeretne tenni. Tájékoztatja a testületet arról, hogy csak ő 
szerepel ott, hogy 17-én valóban itt voltak Polgármester Úrnál. Egyik kérdés a cikolai fedezet kérdése, amit 
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megbeszéltek. Ez volt gyakorlatilag az első napirendi pont, amit ők megtárgyaltak. De a második, amit meg 
szeretne említeni, az az, hogy az kimaradt, hogy ő nem egyedül volt, hanem Simonné Zsuffa Erzsébet 
Képviselő Asszonnyal és nem csak ez a téma volt, hanem az Iskola energetikai dokumentációját is kérték 
és megköszöni, hogy intézkedett a Polgármester, mert a következő szerdán megkapták a teljes anyagot. A 
kérdése az anyaggal kapcsolatban, hogy látott egy érdekes mondatot, ami úgy szól, hogy: „Arra kellett 
felhívni a figyelmet, hogy a hitelfelvevők azok nem a banknak, hanem a társulatnak leszenek az adósai.” 
Megkéri a polgármester, hogy magyarázza el neki ezt a mondatot. Elmondja, hogy hozzá visszajöttek olyan 
jelzések, amely számára nem helytálló és nem fedi a valóságot, mégpedig az hangzott el, hogy ők 3-an 
képviselők nem támogatják a cikolai beruházást plusz, hogy ez csak akkor fog megvalósulni, ha Csányi 
Kálmán marad a polgármester. Megkérdezi, hogy igaz-e ez a kérdés, ami elhangzott, mert ez érdekli őt, 
mert ennek különböző következményei lehetnek.  
 
Csányi Kálmán: Megköszöni az eddig elhangzottakat. Elmondja, hogy 17-én egyedül volt ott nála Paál 
Huba képviselő, amikor kérte a polgármestert, hogy a dokumentációkat nézzék meg és a következő héten 
pedig közösen mentek. Elmondja, hogy a Képviselő Asszony is ott volt, mert eszébe jutott egy mondat, 
amiben elhangzott, miszerint otthon meglehet, mert ezt a tájékoztatást megkapta az iskolai közbeszerzéssel 
kapcsolatosan, de egyszerűbb ha az Önkormányzattól ezt a dokumentációt bekéri. Bocsánatot kér, hogy ez 
így kimaradt és a következő héten ezeket a dokumentumokat fénymásolatban megkapták a Képviselők és 
amíg a fénymásolás készült addig elég sok mindenről tudtak ezzel kapcsolatosan is beszélni. Hogy ez a 
mondat így elhangzott-e, vagy csak egy üzenet jött létre, azt nem tudja határozottan megmondani, hiszen 
aznap egyszerre 20 emberrel kellet beszélnie a fórumon, több emberre kellett figyelnie és közben ott volt 
egy újságíró is, akinél arra is kellett figyelnie, hogy kifelé milyen dolgokat írjon le. Elmondja, hogy ez az 
állítás, hogy ez a cikolai beruházás csak akkor valósul meg ha ő marad a polgármester, ő azt gondolja, hogy 
ez akkor fog megvalósulni, hogy ha szeptember 2-án 33 egység igent tud mondani, hogy a Közmű-társulat 
megalakuljon. Ha legalább 33 egység nem fog egységesen igent mondani a megalakulásra, akkor nem fog 
megvalósulni a beruházás a véleménye szerint. Elmondja, hogy függetlenül attól, hogy ki lesz a 
polgármester, ezeket a beruházásokat már addigra nem ezekkel a pénzügyi feltételekkel lehet 
megvalósítani. Elmondja, hogy ha megalakul a Víziközmű társulat szeptember 2-án, akkor meg lehet kötni 
a kivitelezői szerződést szeptember 3-án, - amit a közbeszerzési eljárás alapján választottak ki - és 
szeptember 4-én pedig a munkaterület átadását is meg lehet tenni. Ez azt jelenti, hogy a kivitelező a 
szükséges munkákat el tudja kezdeni még mielőtt a nagy esőzés megjönne és a magas talajvíz miatt 
nehezebbé válnának a munkavégzési feltételek. Elmondja továbbá, hogy a Víziközmű Társulat esetében a 
Társulat tagjai kötelezettséget vállalnak annak érdekében, hogy a társulat számára a pénzügyi hozzájárulást 
egységenként kifizessék. Ezeknek az egységeknek a kifizetése úgy történhet meg, hogy vagy egy összegben 
kifizetik, vagy pedig a másik lehetőség, hogy a társulat a banktól hitelt kér, hogy a bank megelőlegezze a 
társulat számára ezt az összeget. A hitelszerződés érdekében a bank és a társulat van egymással 
jogviszonyba és a társulatnak a fedezete pedig a társulat tagjainak az a szándéknyilatkozata, hogy ezt az 
összeget ki fogják fizetni és valószínűleg még az lesz a fedezet, hogy az önkormányzatnak kezesként be 
kell vállalnia ezeket a feladatokat. Tehát itt a társulatnak a tagja, az egységnek a tulajdonosa és a bank 
között közvetlen jogviszony nem fog kialakulni, csupán a bank és a társulat között jön létre 
kölcsönszerződés. Megadja a szót a Képviselő- Asszonynak. 
 
Simonné Zsuffa Erzsébet: Elmondja, hogy szeretné jelezni, hogy a beszámolóból kimaradt, mint ahogy 
Paál Huba képviselő is jelezte, hogy kétszer találkoztak ebben a hónapban, elég hosszan elbeszélgettek, 
úgyhogy csodálkozik, hogy három fontos ügy miatt ültek bent a szobájában. Elmondja, hogy most nem 
kellene felszólalnia, hogy ha ezt az egy mondatot betette volna a beszámolójába és nem azon dolgozna a 
Polgármester Úr, hogy elfelejtse, hogy egyáltalán látta-e a Képviselő Asszonyt a hónapban. Elmondja, hogy 
az egyik nagyon fontos téma volt az energetikai korszerűsítés, több ízben járt be megnézni a munkálatokat, 
fedezett fel hiányosságokat is, bejött a polgármester úrhoz, kért papírokat, elmondja, hogy a hiányosságok 
pótolva lettek, igaz még így is vannak nyitott ügyek. A másik nagyon fontos ügy volt, hogy az egy régi 
kézilabdás pályázat volt az öltözék felújítása miatt volt bent a polgármesternél. Arra kérte Csányi Kálmán 
polgármestert, hogy a garancia miatt szóljon a kivitelező cégnek. Elmondja, hogy az ajtók nincsenek 
rendesen behelyezve, a női mosdóban melegvíz folyik a tartályból és a villany sincs rendesen bekötve. A 
harmadik ügy az a cikolai víz volt. Megkéri a polgármestert, hogy hagyják abba a kampányolást, majd 
megköszönte, hogy szót kapott. 



6 

 
Csányi Kálmán: Elmondja, hogy ha összeírná, hogy melyik képviselővel hányszor és mikor ült le beszélni, 
akkor ezeknek a hiányát is fel lehetne sorolni. Elmondja, hogy ő úgy gondolja, hogy a műszaki ellenőr, akit 
az Önkormányzat megbízott a beruházásnak és a kivitelezésnek az ellenőrzésével, annak a kompetenciáját 
ő nem tudja felülbírálni. Az, hogy a kézilabda szövetség számukra előírta, hogy melyik műszaki ellenőrrel 
kell foglalkozniuk és a műszaki ellenőr ilyen feltételekkel azt a dolgot átvette, ennek megfelelően szintén 
nem tud érdemben lépni. Elmondja, hogy a garanciális kéréseket nem tudják érvényesíteni ennél a 
szerződésnél, hiszen a műszaki ellenőr ezeket a hibákat ilyen módon átvette. Megadja a szót Tüke László 
alpolgármesternek. 
 
Tüke László: Elmondja, hogy fel van háborodva, mert az elmúlt két-három hétben szinte minden nap 
találkoztak és egyszer sem említette meg a beszámolóban a két ülés közöttiben. Elmondja, hogy a humort 
félretéve, annyi, hogy Paál Hubának a Cikolával kapcsolatos hozzászólására reflektálva, nem tudja, hogy 
mi hangzott el Cikolán, egészen pontosan biztos nem és pontosan azért, mert nem készült róla jegyzőkönyv, 
de garanciát csak önmagunkért vállalhatunk és ha azt mondja, hogy ha Csányi Kálmán marad a 
polgármester akkor biztosan megépül Cikolán a vízhálózat, ez így helytálló. Elmondja, hogy a hangsúlyon 
van a lényeg. 
 
Horváth Zoltán: Elmondja, hogy csak a kampány részének tekinti ezt a kis hírfelverést. Elmondja, hogy ha 
ő elmondaná, hogy mennyit egyeztetett bizonyos ügyekben és, hogy miről tárgyalnak, napokat, órákat, egy-
egy ügyről többször összeülve, megbeszélve, változatokat felsorolva, keresve a megoldásokat, akkor azt 
hiszi, hogy a mai testületi ülés csak erről szólna. Elmondja, hogy ha valaki veszi a fáradságot és egy részére 
nagyon fontos ügyben oda teszi magát és segíteni szeretné a munkát, azt meg kell köszönni, de ő ezt soha 
nem reklámozta, hogy ő odatette magát és valamilyen ügyben segítségét nyújtotta, mert ő ezért vállalta a 
képviselőséget. Elmondja, hogy természetes az, hogy jelenleg választás van és az emberek megpróbálnak 
minél nagyobb port verni bizonyos ügyeknek, ez az ügy gyakorlatilag lefutott olyan szempontból, hogy ha 
meg lesz az alakuló közgyűlés, akkor meg lesz ez a beruházás is sok minden más mellett, amelyeket ehhez 
hozzá lehet tenni és sorolni lehet akár a költségeit, akár a belefektetett munkát, de ő nem tartja ezt jó 
dolgoknak, hogy bizonyos kiragadott dolgokkal megpróbál kampányolni, tette volna az elmúlt 5 évben.  
 
Majda Benedek: Elmondja, hogy ő is érdeklődve hallgatta a hozzászólásokat és két dolog jutott eszébe. 
Elmondja, hogy neki is mesélnek olyat, hogy mások is voltak Cikolán, akik azt mondták, hogy a bank 
elviszi a házukat azoknak, akik nem tudnak fizetni és állítólagosan arra a kérdésre, hogy akkor hogyan 
tovább és mi az elképzelés, erre Képviselő Asszony állítólag azt mondta, hogy azt akkor fogják meglátni, 
hogyha ő lesz a polgármester. Elmondja, hogy nem tudja, hogy ez a mondat elhangzott-e. Elmondja, hogy 
az az elvárás, hogy valakit megemlítsenek egy ilyen két ülés közti beszámolóban, az maga a kampány.  
 
Paál Huba: Elmondja, hogy a hangsúly azon volt, hogy korrekt tájékoztatást szeretnének, amiben 
gyakorlatilag nem az a lényeg, hogy most ki hogy és hogyan beszélt a polgármesterrel, ha valami le van 
írva, akkor az úgy legyen leírva ahogy az történt, ahogy a Polgármester Úr is elismerte, tehát hiányos volt. 
Elmondja, hogy az pedig, hogy rá akarják fogni, hogy kampányol, közli velük, hogy 30 év után befejezte a 
képviselőségét, nem kíván tovább képviselő lenni. Elmondja, hogy nem kampányol, ő csak a lakosság 
véleményét szeretné itt közvetíteni, szeretné ha a képviselők hallanák, hogy mit mondanak az emberek és 
mikor személyeket érintően nem valós vagy legalábbis dehonesztálónak nevezhető kifejezés jelző 
elhangzik azt meg kell említeni.  
 
Csányi Kálmán: Elmondja, hogy végig gondolta, hogy hol követhette el a hibát és miért csak Paál Huba 
neve jelenhetett meg azon az első találkozón, hiszen egyedül ő jelentkezett be telefonon, hogy szeretne a 
polgármesterrel beszélni. Az ő nevét írta be az időponthoz, nem lett kiegészítve, hogy még pontosan kivel 
találkozott. Amikor a szabadság ideje alatt a két ülés közti anyagot lediktálta az ügyintézőnek, akkor nem 
emlékezett arra, hogy nem egyedül volt a Képviselő Úr. Elmondja, hogy ezentúl be fogja írni azt, hogy nem 
egyedül érkeztek meg hozzá.  
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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 9 fő képviselőből 8 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 1 fő tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
257/2019. (VIII.28.) határozata 
A két ülés közti eseményekről szóló tájékoztatóról 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak 
eseményeiről szóló polgármesteri tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Kérdések, interpellációk:  
 
Csiki Szilárd: Elmondja, hogy Cikolán közterületen nagyon sok patkány van, amit az ott lakók nem tudnak 
megoldani, külön kihívtak rágcsálóírtókat és másfél óra alatt több száz patkányt fogtak meg, de azt 
mondták, hogy ők mennek, mert nincs jelentősége, mert ez önkormányzati feladat. Azt szeretné tudni, hogy 
ez tényleg így van e? 
 
Paál Huba: Elmondja, hogy a városban az E-on fejleszt rohamos mértékben és áramszünetek vannak. 
Elmondja, hogy nem régen volt egy hosszabb áramszünet. Elmondja, hogy komoly fejlesztést jelent az 
itteni áramellátásban, azóta pedig azt lehet tapasztalni, hogy naponta a legkülönbözőbb és legváratlanabb 
időben hol hosszabb, hol rövidebb időre áramszünet van, ami az egyik gépét tönkre is tette, amiért kénytelen 
lesz az E-on-t beperelni, mert egy szakértő megállapította, hogy az áramszünet és a visszatérő áramnak a 
túlárama idézte elő a meghibásodást. Elmondja, hogy 2 dolog szomorúsággal tölti el. Annak örül, hogy egy 
fejhajtással megemlékeztek a volt alpolgármester asszonyról, annak viszont nem örül, hogy az 
önkormányzat képtelen volt egy nekrológot közzétenni az önkormányzat honlapján. Elmondja, hogy a 
polgármester úr 3-4 sorban tett egy ilyet, de a lényeg az, hogy az önkormányzat a volt alpolgármesterétől 
aki hosszú időn keresztül, tényleg a városért és az emberekért, mint a Vöröskereszt, egészségnap stb. oly 
sokat tevő hölgynek még arra sem érdemesítette, hogy legalább néhány mondatban méltassa az ő 
tevékenységét, múltját, nem beszélve arról, hogy ha ő lenne a polgármester, ő még azt is megtette volna, 
mint ahogy korábban volt erre példa, hogy az önkormányzat saját halottjának tekintené.  Ami viszont 
nagyon szomorú és majdnem már kegyeletsértőnek érez, az az, hogy az önkormányzat honlapján az 
alpolgármester asszonnyal kapcsolatosan egy particédula volt bemásolva és az jelent meg, hogy mikor lesz 
a temetés. Elmondja, hogy legalább annyit megtehetett volna az önkormányzat, hogy olyan szöveget írnak 
ki, mint amit a magánszemélyek szoktak ilyen esetben. Örült volna annak, ha ezt a particédulát kivették 
volna. Elmondja, hogy ő szíves figyelmébe ajánlja az önkormányzatnak azt, hogy ilyenekre figyeljen oda 
a hivatal.  
 
Csányi Kálmán: Elmondja, hogy a nekrológ esetében a Szabolcs Híradó számában kíván nekrológot írni. 
Ahogy visszajött a szabadságról és találkozott a szerkesztő asszonnyal, elmondta neki, hogy ezt a 
nekrológot szeretné megjelentetni és nem azt a 4 sort, amit a facebook által lehetőségként biztosított 
kommunikációs műfaj biztosít. Megköszöni Paál Huba képviselőnek, hogy tájékoztatta a testületi ülést 
arról, hogy a bírósághoz fog fordulni és szeretné, ha arról is tájékoztatva lenne, hogy mi lett a bírósági ügy 
eredménye. Elmondja, hogy ő otthon nem tapasztalt ilyen dolgokat, tudja, hogy az E-onnak ilyen típusú 
fejlesztései vannak, hiszen a volt lemezgyárnak a területét szeretnék jól működtetni, mert ez Airtronics is 
szeretne megfelelő mennyiségű árammal dolgozni, de ehhez különböző fejlesztéseket kell véghez vinni. 
Elmondja, hogy ő nem tapasztalt ilyen dolgokat, mert ő nem a Szabolcs Ligetben lakik a város 
központjában, hanem csak egy perifériális terepen a Szilágyi Erzsébet utcában. Csiki Szilárd képviselőnek 
elmondja, hogy ha közterületről van szó, akkor a rágcsálóírtás az önkormányzat feladata. Ha nem 
közterületről van szó akkor, a mindenkori tulajdonosnak. Megköszöni, hogy jelezte ezt a dolgot - mert a 
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Cikolaiak nem jelezték ezt a gondot a hivatal vagy a polgármester felé - hogy melyik közterületről van szó, 
mert, ha közterületről van szó, akkor ezt a feladatot el kell indítani.  
Körülbelül 2 évvel ezelőtt volt egy ilyen vita ezzel kapcsolatosan és akkor derült ki, hogy ezek a területek 
amit ők közterületnek gondoltak, azok magánterületként szerepelnek, ezt meg kell határozni, hogy pontosan 
hol van. A  kút környékére az ANTSZ folyamatos rágcsálóirtást írt elő, tehát a kút érdekében ezt a dolgot 
annak idején elvégeztette az önkormányzat. Ha meg tudja mondani pontosan a helyrajzi számot, akkor 
legalább tovább tudnak lépni ez ügyben is.  
 
Czöndör Mihály: Elmondja, hogy csak jelezni szeretné, hogy a kiskert mozgalom nevében is mindjárt az 
első nap megemlékeztek és elbúcsúztak az alpolgármester asszonytól, mint kiskertes.  
 
Tüke László: Elmondja, hogy a patkány helyzet nem csak Cikolán van és sejthető, hogy miért harapódzott 
el ott ennyire ez a probléma, hiszen ha belegondolnak akkor ledózerolták ezeket a hatalmas telepeket, ahol 
korábban vélhetőleg a patkányok tanyája lehetett és onnan elkezdtek szétrajzani úgyhogy ennek okán van 
a probléma. A másik ilyen problémás hely ott ahol a rámpához közel, kisebb nagyobb kavicsok vannak, és 
ahol a vasúti betontalpak találhatók ott fényes nappal is vannak patkányok. Ezt onnan tudja, hogy saját 
maga is látta amikor volt a Négy Évszak Maraton indítása, akkor ő maga indította és ténylegesen fényes 
nappal zavartalanul mozogtak ott, amikor már mutatják magukat fényes nappal is akkor az azt jelenti, hogy 
már nagyon sokan vannak, tehát érdemes volna az állomás főnök asszony figyelmét felhívni erre a 
problémára. A másik, hogy a lakók felkeresték azzal kapcsolatban, hogy a Mátyás Király utca első 
szakaszában a zsákutcás rész a kishíd után van egy szennyvíz átemelő ebben a szakaszban, amelyet tujával 
vettek körül és sokan vannak, akikre ott jön rá a szükség azt ott is végzik el a tuják árnyékában Ennek 
mentén elég katasztrófális helyzet alakult ki, mert volt szerencséje arra gyalog járni, úgyhogy mindenféle 
van ott ami egy ilyen helyen kell. Elmondja, hogy vannak olyan helyek ahol magát a szennyvíz átemelőt 
és a körülötte lévő növényzetet a DRV bekerítette, jó lenne felhívni a figyelmüket arra, hogy ezt tegyék 
meg és akkor talán kisebb esély lesz erre.  
 
Paál Huba: Elmondja, hogy hasonló a helyzet a Spar háta mögött lévő zöld területen. Nem tudja, hogy a 
vasúton vagy bárhol dolgozó emberek, ott a szennyvíztárolón ebédelnek és gyakorlatilag a mellette lévő 
fás részt használják illemhelynek. Ő már párszor szólt nekik, néhol ritkult, de még mindig tart. Elmondja, 
hogy ami a polgármester úr szarkazmusát illeti, azért szeretné csak azt jelezni, hogy olyan készülékei 
vannak, legyen az egy számítógép vagy legkülönbözőbb elektronikai eszköz, ami jelzi azt, ha nem 
áramszünet volt, lenulláz, ő ezeket lefotózta, ezek a dolgok látszanak a videómagnóktól és a 
legkülönbözőbb dolgokig, tehát ez gyakorlatilag elég bizonyító értékű, hogy áramszünet. Nem ő kapcsolta 
le, mert ha ő kapcsolná le akkor nem ilyen jelet ad az eszköz, ezt ajánlja szíves figyelmébe, ha le fog 
nullázni legközelebb a mikró, ha olyan van akkor az azt jelenti, hogy áramszünet volt.  
 
Csányi Kálmán: Elmondja, hogy ő nem az áramszünetnek a tényét vitatta. Elmondja, hogy a patkány a 
kérdése, ő azt tapasztalta, hogy tavaly az általános iskolának a pincéjét kitakarították, mert éveken keresztül 
nem volt kitakarítva, akkor a Mátyás király és az Ady Endre utca lakói panaszkodtak a sok patkány miatt. 
Ő úgy tudja, hogy megbolygatták a vasúti pályatestet, teljesen átalakították, mivel építési területről van szó 
ezért a korábban üzemeltető, működtető vasút sem végzi el azt a szokásos patkányírtást amit korábban 
elvégzett és ennek következtében megmozdultak, odébb kerültek, illetve gyérítés sincs közöttük és ezért 
tapasztaljuk ezt ilyen módon. A közszemérem sértésnek a kérdéskörét azt vette, a szennyvíz átemelőhöz 
azért kerültek oda tuják, hogy valamilyen módon takarják, illetve csökkentsék azt a bűz mennyiséget, ami 
az átemelőből jön ki, nem belső hanem külső hatásként érzékelnek a dolgok. Elmondja, hogy szólni fog a 
DRV-nek, hogy ez történt. A Spar helyzetét pedig a közterület-felügyelőnek jelzi, hogy van egy ilyen típusú 
jogszabálysértés, tehát 12 óra környékén tapasztalható mindez. 
 
Majda Benedek: Elmondja, hogy lehet nem is ide tartozik a téma, de annyira megütötte a fülét és kétszer 
hangzott el, hogy Paál Huba képviselőtársának mondaná, hogy a számítástechnikai eszközök azok 
kifejezetten érzékenyek ezekre az áramkimaradásokra, amikor egy windowsos számítógépről van szó, 
állandóan írja és olvassa a winchestert. Aki nem tesz alá egy UPS-t, az az egy szünetmentes tápellátást 
annak ő úgy gondolja, hogy mindenképpen veszett ügye van. Elmondja, hogy ő úgy gondolja, hogy a 
meccset nem tudná felvenni mert áramszünet van és sajnos enélkül nem fog menni.  
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Csányi Kálmán: A vitát lezárta, hiszen nem volt több kérdés és áttért az 1. napirendi pontra. 
 
Napirend 1. pontja 

- Javaslat a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztására 
o Előterjesztő: Dr. Nagy Éva jegyző 

 
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy két bizottság tárgyalta, de csak az egyik bizottság tudta támogatni. 
Elmondja, hogy még mielőtt a napirendi pontra térnének, szeretné köszönteni Kőkuti Lászlóné Irénkét, aki 
2006. óta tagja volt a Helyi Választási Bizottságnak és az utóbbi 2 ciklusban pedig a Helyi Választási 
Bizottság elnökeként is tevékenykedett. 
Elmondja, hogy Választási bizottságot kell létrehozni, a jegyző adott javaslatot neki, amiért a jegyzőnek át 
is adja a szót.  
 
Dr. Nagy Éva: Elmondja, hogy szeretné tájékoztatni a Képviselő-testületet, mint a Helyi Választási Iroda 
vezetője, hogy neki kellett javaslatot tennie a tagokra és a póttagokra is, amit a határozati javaslat tartalmaz 
és a szavazás módja ebben a helyzetben is minősített többségi szavazás és módosító indítványt nem lehet 
elfogadni.  
 
Csányi Kálmán: A vitát lezárta. Szavazásra bocsátotta a határozat8i javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23.§-ában 
foglaltak alapján Pusztaszabolcs Helyi Választási Bizottságába az alábbi személyeket választja meg: 
 Wasser Attila tag 
 Adorjánné Bozsódi Irén tag 
 Ádám László tag 
 Klein Éva Teréz póttag 
 Zserdin Balázs póttag 
 
A jelenlévő 9 fő képviselőből 9 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
258/2019. (VIII.28.) határozata 
Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény 23.§-ában foglaltak alapján Pusztaszabolcs Helyi Választási Bizottságába az alábbi személyeket 
választja meg: 
 Wasser Attila tag 
 Adorjánné Bozsódi Irén tag 
 Ádám László tag 
 Klein Éva Teréz póttag 
 Zserdin Balázs póttag 
 
Felelős: dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: azonnal 
 
Napirend 2. pontja 

- Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása 
o Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
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Csányi Kálmán: Elmondja, hogy a 2. napirendi pontot mind a három Bizottság tárgyalta és támogatta a 
rendelet módosítását.  
A vitát megnyitotta, de mivel senki nem jelezte hozzászólási szándékát, ezért a vitát lezárta.  
Szavazásra bocsátotta a javaslatot, mely szerint, Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendeletének 
módosítására vonatkozó rendelet-tervezet szövegét elfogadja. 
 
A jelenlévő 9 fő képviselőből 6 fő igen, 1 fő nem szavazattal és 2 fő tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
259/2019. (VIII.28.) határozata 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 
1/2019.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosítására vonatkozó rendelet-tervezet szövegét elfogadja. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester  
Határidő: azonnal 
 
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. 
 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
20/2019. (VIII.29.) rendelete 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési 
rendeletének 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 

- A 2019. évi költségvetési év I. félévi zárása 
o Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
Csányi Kálmán: Elmondja, hogy ezt a napirendi pontot mind a három Bizottság tárgyalta, a pénzügyi 
Bizottság is támogatta a határozati javaslatok elfogadását.  
A vitát megnyitotta, de mivel senki nem jelzete a hozzászólási szándékát, ezért a vitát lezárta. 
Szavazásra bocsátotta a javaslatot, Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat gazdálkodásának 2019. I. félévi alakulásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
A jelenlévő 9 fő képviselőből 7 fő igen, 1 fő nem szavazattal és 1 fő tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
260/2019. (VIII.28.) határozata 
A 2019. évi költségvetési év I. félévi zárásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat gazdálkodásának 2019. I. félévi 
alakulásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: 2019. szeptember 30. 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
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Napirend 4. pontja 
- A Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde óvodai csoportszám meghatározása és 

tájékoztatás a csoportok létszámának alakulásáról 
o Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester         

 
Csányi Kálmán: Elmondja, hogy ezt a napirendi pontot kettő Bizottság is tárgyalta és támogatta is a 
határozati javaslatot.  
A vitát megnyitotta, de mivel senki nem jelezte hozzászólási szándékát, ezért a vitát lezárta. 
Szavazásra bocsátotta az I. határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztaszabolcsi Város Óvoda és Bölcsőde 2019/2020 nevelési évben 
indítható csoportlétszámát 9 csoportban határozza meg az alábbiak szerint:  
 
 Manóvár Óvoda  2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 65.  5 csoport 
 Zsiráf Óvoda  2490 Pusztaszabolcs, Deák F. u. 21/1.  4 csoport  
A jelenlévő 9 fő képviselőből 9 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
261/2019. (VIII.28.) határozata 
A Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde óvodai csoportszám meghatározásáról és tájékoztatás a 
csoportok létszámának alakulásáról 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztaszabolcsi Város Óvoda 
és Bölcsőde 2019/2020 nevelési évben indítható csoportlétszámát 9 csoportban határozza meg az alábbiak 
szerint:  
 
 Manóvár Óvoda  2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 65.  5 csoport 
 Zsiráf Óvoda  2490 Pusztaszabolcs, Deák F. u. 21/1.  4 csoport  
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester  
Határidő: azonnal 
 
Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a II. határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztaszabolcsi Város Óvoda és Bölcsőde 
intézményvezető helyettesi beosztás bővítését tudomásul veszi. Felkéri az intézményvezetőt, hogy a 
Pusztaszabolcsi Város Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatában a változtatást átvezesse. 
 
A jelenlévő 9 fő képviselőből 9 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
262/2019. (VIII.28.) határozata 
A Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde óvodai csoportszám meghatározása és tájékoztatás a 
csoportok létszámának alakulásáról 

Pusztaszabolcsi Város Óvoda és Bölcsőde intézményvezető helyettesi beosztás bővítését tudomásul veszi. 
Felkéri az intézményvezetőt, hogy a Pusztaszabolcsi Város Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési 
Szabályzatában a változtatást átvezesse. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester / Budai Ilona intézményvezető 
Határidő: 2019. szeptember 30. 
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Napirend 5. pontja 
- Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény szakmai programjának módosítása 

o Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
Csányi Kálmán: Elmondja, hogy ezt a napirendi pontot a Humán Bizottság tárgyalta részletesen, amiből 
egyértelműen kiderült, hogy a külső szakmai ellenőrzés alapján szükséges átvezetéseket kell a szakmai 
programban szerepeltetni. A vitát megnyitotta, de mivel senki nem jelezte a hozzászólási szándékát, ezért 
a vitát lezárta.  
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 42.) 
jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képző módosított szakmai programját jóváhagyja. 
 
A jelenlévő 9 fő képviselőből 8 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 1 fő tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
263/2019. (VIII.28.) határozata 
Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény szakmai programjának módosításáról 
 
Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 42.) jelen határozat 
elválaszthatatlan mellékletét képző módosított szakmai programját jóváhagyja. 
 
Felelős: Csányi Kálmán 
Határidő: azonnal 
 
Napirend 6. pontja 

- A Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány támogatási kérelme 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
Csányi Kálmán: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta és az 1000 darabos példányban történő 
megrendeléshez a támogatási kiegészítést javasolja az eredeti határozati javaslattal megegyezően.  
A vitát megnyitotta, de mivel senki nem jelezte a hozzászólási szándékát, ezért a vitát lezárta.  
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány (2490 Pusztaszabolcs, 
Velencei út 1.) részére, a „Szabolcsi Kincses Kalendárium 1000db példányban történő megjelenése” 
céljából, a működési tartalék terhére 183.960 Ft támogatást biztosít.  
Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.  
Felkéri a polgármestert az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet módosításának beterjesztésére. 
 
A jelenlévő 9 fő képviselőből 8 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 1 fő tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
264/2019. (VIII.28.) határozata 
A Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány támogatási kérelméről 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és 
Hagyományteremtő Alapítvány (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 1.) részére, a „Szabolcsi Kincses 
Kalendárium 1000db példányban történő megjelenése” céljából, a működési tartalék terhére 183.960 Ft 
támogatást biztosít.  
Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.  
Felkéri a polgármestert az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet módosításának beterjesztésére. 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester  
Határidő: 2019. 09. 30. 
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Napirend 7. pontja 
- A Városi Egészségnap bőrgyógyászati szűrővizsgálatának finanszírozása 

o Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
Csányi Kálmán: Elmondja, hogy kettő Bizottság tárgyalta és támogatta az eredeti határozati javaslatot. 
 
Paál Huba: Azt szeretné megkérdezni, hogy ez a doktornő költsége és ha igen akkor a doktornő 
számlaképes-e. 
 
Csányi Kálmán: Megadja a szót Beslényi Ildikónak, aki megtisztelte a jelenlétével a napirendi pontot, aki 
a Pusztaszabolcsi Napraforgó klub elnöke. 
 
Beslényi Ildikó: Elmondja, hogy a doktornő számlaképes és ezt előre jelezték neki, hogy valószínűleg az 
önkormányzat közvetlenül fogja fizetni, hogy ne kelljen a Ligánál vezetni a pénzösszeget.  
 
Horváth Zoltán: Elmondja, hogy a kérelemben benne van, hogy 40.000 Ft-ot vállaljon át az önkormányzat, 
biztosítsa a város költségvetéséből. A doktornő közvetlenül az önkormányzatnak számlázná a kifizetést. 
 
Csányi Kálmán: Elmondja, hogy amit Paál Huba tett fel kérdés, az az eredeti kérelemben benne szerepel.  
A vitát lezárta.  
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Magyar Rákellenes Liga Pusztaszabolcsi Alapszervezete – Napraforgó Klub – 
által megszervezésre kerülő Város Egészségnapra a működési tartalék terhére 40.000 Ft összegben 
megrendeli Dr. Doma Viktória bőrgyógyásztól a bőrgyógyászati szűrővizsgálatot. 
Felkéri a polgármestert az önkormányzat 2019. évi költségvetése módosításának beterjesztésére és a 
megrendelés aláírására. 
 
A jelenlévő 9 fő képviselőből 9 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
265/2019. (VIII.28.) határozata 
A Városi Egészségnap bőrgyógyászati szűrővizsgálatának finanszírozásáról  
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar Rákellenes Liga 
Pusztaszabolcsi Alapszervezete – Napraforgó Klub – által megszervezésre kerülő Város Egészségnapra a 
működési tartalék terhére 40.000 Ft összegben megrendeli Dr. Doma Viktória bőrgyógyásztól a 
bőrgyógyászati szűrővizsgálatot. 
Felkéri a polgármestert az önkormányzat 2019. évi költségvetése módosításának beterjesztésére és a 
megrendelés aláírására. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Napirend 8. pontja 

Pusztaszabolcs- Szabadegyháza Református Missziói Egyházközség támogatási kérelme 
o Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
Csányi Kálmán: Elmondja, hogy a Pénzügyi és a Humán Bizottság is tárgyalta és elfogadta a Református 
Egyháznak a kérelmét.  
A vitát megnyitotta. 
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Paál Huba: Elmondja, hogy tavaly ugyanezért szólt már, hogy egy lezajlott táboroztatás kapjon e 
támogatást. Megkérdezi, hogy ezt hogyan kezeljék? Mert általában egy tevékenységet előre szoktak 
támogatni. Az ilyen támogatási dolgokat mindig leírják, hogy mire kérik és utána a felhasználása, most 
meg már megtörtént. Szétosztják újra ezt a pénz, vagy mire fogják használni ezt a 150.000 Ft-ot? Sajnálja, 
hogy nincs jelen a lelkész asszony, mert megkérdezte volna tőle, hogy újraosztják most a táborozók között 
vagy valamilyen költség miatt kell nekik? Furcsának tartja, hogy egy júliusban lezajlott táborozásra most 
kérnek pénzt és kapnak is, mire használják? Ő még ilyet nem látott és jogszabályellenesnek tartja.  
 
Csányi Kálmán: Elmondja, hogy két döntésük lehet. Az egyik az, hogy nem támogatják, a másik pedig, 
hogy támogatják. Miután az elszámolás megtörtént és támogatjuk, az elszámolásnál figyelembe vesszük, 
hogy arra a célra használták e fel, mint amire kérték. Mivel az Egyházközségről van szó, tehát egy jogi 
személyről van szó, ez a jogi személy adott esetben megelőlegezheti ezeket a kiadásokat vagy pedig 
utólagos kifizetési lehetőséget is biztosíthat. Majd az elszámolásnál kell eldönteniük, hogy azok az 
elszámolási dokumentumok, amelyeket benyújtottak számukra azok megfelelnek a bizonyos 
jogszabályoknak. 
 
Horváth Zoltán: Elmondja, hogy természetesen a támogatási kérelem, az a tábor előtt érkezett be az 
önkormányzathoz. Elmondja, hogy az elmólt hónapban nem tartottak Képviselő-testületi ülést, amiről 
dönteni lehetett volna. Ezek a költségek, ezek számlával lefedettek, a táborozás jórészében akár a szállás, 
ennek természetesen legalább a sokszorosát teszik ki, amelyet el lehet számlával számolni, ennek semmi 
akadálya, hogy ezt utólag benyújtsák.  
 
Czöndör Mihály: Elmondja, hogy csak a júliusi szünet miatt nem tudták tárgyalni. Javasolja, hogy 
tájékoztatni kellene a Tiszteletes Asszonyt arról, hogy mivel előre tudja, hogy lesz ilyen tábor, ezért már 
májusban nyújtsa be a támogatási kérelmét. 
 
Csiki Szilárd: Elmondja, hogy volt kettő rendkívüli testületi ülés, tehát azon is lehetett volna dönteni. 
Elmondja, hogy amiért szót kért az a támogatási megállapodásba lévő dátumok, hogy jelenleg mi a 
mérvadó? A január 31-ig vagy a vastagon szedett felhasználást követő 30 napon belül lesz az elszámolás, 
mert a 30 nap is eltelt már. Meddig kell elszámolni? 
 
Simonné Zsuffa Erzsébet: Elmondja, hogy legyenek pontosak, a Horváth Zoltán képviselő úr azt mondta, 
hogy előbb adták be a kérvényt. Július 15-én kezdődött a tábor és azon a napon adták be a kérvényt is, 
úgyhogy annyira jóval előbb nem, konkrétan a tábor első napján történt a beadás.  
 
Csányi Kálmán: Elmondja, hogy köszöni a pontosságra való felhívást. Elmondja, hogy két lehetőség van a 
rendezvény után 30 nappal vagy a támogatási szerződés megkötése után 30 napon belül el kell számolni. 
Elmondja, hogy lehetett volna rendkívüli testületi ülésen ezt a témát tárgyalni, valószínűleg a 
polgármesternek volt olyan döntése, hogy ezt csak a rendes ülésen tárgyalják és ezért ne hívjanak össze 
rendkívüli testületi ülést, illetve, hogy amikor rendkívüli testületi ülést hívtak össze, akkor is nagyon fontos 
dolgokról kellett tárgyalni és mindenkinek nagyon kevés ideje volt és ezzel tényleg csak a rendkívüli 
eseményekre vonatkozóan. Úgy tűnt, hogy a Református Egyház nem kéri a rendkívüli eljárásnak a 
lefolytatását, hanem csak szeretné kérni a támogatást. Valószínűleg 15-e környékén derült ki, hogy jó lenne 
az önkormányzati támogatás, hogy biztonsággal meg tudják valósítani ezt a tábort.  
 
Csiki Szilárd: Megkérdezi még egyszer, hogy meddig kell elszámolni mert ott nem támogatást követően, 
viszont felhasználást követő 30 napon belül van oda leírva. Tehát a felhasználás elvileg amit még oda sem 
adtak azt már felhasználták, erre szeretne választ kapni, hogy az melyik? Január 31-ig vagy meddig? 
 
Csányi Kálmán: Elmondja, hogy azt a javaslatot teszi, hogy a megállapodásból húzzák ki a minta szót és a 
3. pontban a 2019. szeptember 30-ig kifejezés kerüljön és ezzel a kiegészítéssel fogadják el a határozati 
javaslatot.  
 
Majda Benedek: Elmondja, hogy arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy ez támogatási megállapodás 
minta, tehát igazából ez még nincs eldöntve. 
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Csányi Kálmán:-Elmondja, hogy a mintába 3 féle opció van és, hogy a 3. pontot pontosítsák, hogy mindenki 
számára egyértelmű legyen, hogy ezt a megállapodást kell aláírni a polgármesternek, ha megszavazza a 
Képviselő-testület az eredeti határozati javaslatot. Tehát az eredeti határozati javaslat azzal a kiegészítéssel, 
hogy támogatási megállapodás, amelynek az elszámolása a 3. pontban 2019. szeptember 30-ig kell, hogy 
megtörténjen.  
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Pusztaszabolcsi-Szabadegyháza Református Missziói Egyházközség (2490 
Pusztaszabolcs, Széchenyi u. 34/1) részére „Hittantábor lebonyolítás” céljából az önkormányzat „a helyi 
civil szervezetek és egyházak támogatási rendjéről” szóló 32/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4.§ 
(3) bekezdése értelmében működési tartalék terhére 150.000 Ft támogatást biztosít.  
Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.  
Felkéri a polgármestert az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet módosításának beterjesztésére. 
 
A jelenlévő 9 fő képviselőből 8 fő igen, 1 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
266/2019. (VIII.28.) határozata 
Pusztaszabolcs- Szabadegyháza Református Missziói Egyházközség támogatási kérelméről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztaszabolcsi-Szabadegyháza 
Református Missziói Egyházközség (2490 Pusztaszabolcs, Széchenyi u. 34/1) részére „Hittantábor 
lebonyolítás” céljából az önkormányzat „a helyi civil szervezetek és egyházak támogatási rendjéről” szóló 
32/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4.§ (3) bekezdése értelmében működési tartalék terhére 150.000 
Ft támogatást biztosít.  
Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.  
Felkéri a polgármestert az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet módosításának beterjesztésére. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester  
Határidő: 2019. 09. 30. 

Csányi Kálmán: Elmondja még, hogy természetesen fel fogja hívni a figyelmét a lelkész asszonynak, hogy 
a következő alkalommal a tervezést pontosabban végezzék el, de ha úgy tűnik, hogy a tábor szervezésekor 
minden rendben van és az utolsó pillanatban bejön egy olyan költség, nem biztos, hogy meg lehet olyan 
módon tervezni. Elfogadja a képviselő úr javaslatát, hogy tervezzenek pontosabban. 
 
Napirend 9. pontja 

Beszámoló a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság települési értéktárra vonatkozó 2019. 
I. félévi munkájáról 

o Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
Csányi Kálmán: Elmondja, hogy mind a 3 Bizottság tárgyalta, azt gondolja, hogy mindenki látja, hogy az 
értéktári tevékenységnek is van egy íve. Az első időszakban az értékek felkutatása, a második időszakban 
az értékek leírása, rögzítése, hogy pontosan miért tartják azt értéknek, a harmadik szakaszban pedig az 
értékeknek a bemutatása, ismertetése, helyben, illetve más településen. Elmondja, hogy ezt igazából a 
hatodik szakasznak az eredményeit mutatta be ez a beszámoló. Elmondja, hogy támogatja a határozati 
javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy köszönjék meg az Értéktár munkacsoportnak az elmúlt időszakban 
végzett munkáját.  
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság települési értéktárra vonatkozó 2019. I. félévi 
munkájáról szóló Beszámolót elfogadja. 
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A jelenlévő 9 fő képviselőből 9 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
267/2019. (VIII.28.) határozata 
Beszámoló a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság települési értéktárra vonatkozó 2019. I. félévi 
munkájáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság 
települési értéktárra vonatkozó 2019. I. félévi munkájáról szóló Beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Csányi Kálmán 
Határidő: azonnal 
 
Napirend 10. pontja 

- Pusztaszabolcs Helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására érkezett ajánlatok elbírálása 
o Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
Csányi Kálmán: Elmondja, hogy 2 Bizottság tárgyalta és fogadta el a határozati javaslatot. Elmondja, hogy 
a „C” javaslatot fogadták el a Bizottsági ülésen.  
A vitát megnyitotta, de mivel senki nem jelezte hozzászólási szándékát, ezért a vitát lezárta.  
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy Pusztaszabolcs területén a személyszállítási közfeladat ellátására 1 év időtartamra 
– 2019. szeptember 1. napjától 2020. augusztus 31. napjáig – megbízza az Inter Travel Kft-t. (8142 Úrhida, 
Gránit u. 13. 1. ép.) 595.000,- Ft + ÁFA havi díjért.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására.  
 
A jelenlévő 9 fő képviselőből 9 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
268/2019. (VIII.28.) határozata 
Pusztaszabolcs Helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására érkezett ajánlatok elbírálásáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pusztaszabolcs területén a 
személyszállítási közfeladat ellátására 1 év időtartamra – 2019. szeptember 1. napjától 2020. augusztus 31. 
napjáig – megbízza az Inter Travel Kft-t. (8142 Úrhida, Gránit u. 13. 1. ép.) 595.000,- Ft + ÁFA havi díjért.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására.  
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: 2019. augusztus 31. 
 
Napirend 11. pontja 

- A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal létszámának bővítésére 
o Előterjesztő: Dr. Nagy Éva jegyző 

 
Csányi Kálmán: Elmondja, hogy az „A”, illetve a „B” határozati javaslatról is kell döntenie a Testületnek. 
Elmondja, hogy a jegyzőasszony jelezte, hogy a költségvetés I. féléves tájékoztatónál mindenképpen 
tárgyaljanak erről a témáról.  
 
Paál Huba: Megkérdezi, hogy nem kell-e meghirdetni ennek az egy főnek az álláshelyét, mert az az 
időpontot meghatározza.  
 
Dr. Nagy Éva: Elmondja, hogy minél sürgősebben meg kell hirdetni, mert a pénzügyi osztályra kell egy 
könyvelő és azért kérték előbbre, hogy minél hamarabb ki tudják írni.  
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Csányi Kálmán: A vitát lezárta.  
Szavazásra bocsátotta az „A” határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal létszámát 2019. október 1. 
napjától 1 fővel bővíti.  
Felkéri a jegyzőt, hogy a státusz változást a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában 
vezesse át.  
Felkéri a polgármestert, hogy a státuszbővítéssel járó költségeket a 2019. évi költségvetésbe vezesse át.  
 
A jelenlévő 9 fő képviselőből 9 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
269/2019. (VIII.28.) határozata 
A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal létszámának bővítésére 
 
Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal létszámát 2019. október 1. napjától 1 fővel bővíti.  
Felkéri a jegyzőt, hogy a státuszváltozást a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában 
vezesse át.  
Felkéri a polgármestert, hogy a státuszbővítéssel járó költségeket a 2019. évi költségvetésbe vezesse át.  
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester/dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: 2019. szeptember 30. 
 
Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a B) határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal létszámát 2020. 
január 1. napjától 1 fővel bővíti.  
Felkéri a jegyzőt, hogy a státuszváltozást a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában 
vezesse át.  
Felkéri a polgármestert, hogy a státuszbővítéssel járó költségeket a 2020. évi költségvetésbe tervezze be.  
 
A jelenlévő 9 fő képviselőből 8 fő igen, 1 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
270/2019. (VIII.28.) határozata 
A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal létszámának bővítésére 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pusztaszabolcsi Polgármesteri 
Hivatal létszámát 2020. január 1. napjától 1 fővel bővíti.  
Felkéri a jegyzőt, hogy a státuszváltozást a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában 
vezesse át.  
Felkéri a polgármestert, hogy a státuszbővítéssel járó költségeket a 2020. évi költségvetésbe tervezze be. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester/dr. Nagy Éva jegyző 
Határidő: 2019. december 31. 
 
Napirend 12. pontja 

Felsőcikolai Víziközmű Társulat megalakulásával kapcsolatos döntések 
o Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
Csányi Kálmán: Elmondja, hogy ezt a napirendi pontot 3 bizottság tárgyalta és támogatta a határozati 
javaslatot. A Pénzügyi Bizottságnál felmerült egy korrekció, méghozzá az, hogy egy elütés történt a 
helyrajzi számoknak a meghatározásában, mert az eredeti javaslatban még más volt. Elmondja, hogy a 
0229/28-as hrsz-ú ingatlannak a telekmegosztása történt, a következő napirendi pontok egyikében fognak 
ennek a telekmegosztásnak az elidegenítéséről dönteni, így nem a 0229/28-as, hanem az új hrsz-ot kellene 
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használni a 0228/36-ot és az eredeti javaslatban a 0229/258-as hrsz-ú ami nem létezik, itt csak egy gépelési 
hiba történt. A 0229/25 a helyes helyrajzi szám. Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottsági ülésen vált 
egyértelművé, hogy ezekről a dolgokról ilyen módon kell dönteniük ezzel a módosítással. 
A vitát megnyitotta, de mivel senki nem jelezte a hozzászólási szándékát, ezért a vitát lezárta.  
Szavazásra bocsátotta az I. számú határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő 0229/18, 0229/28, 0229/25 hrsz-ú 
ingatlanok tekintetében felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Felsőcikolai Víziközmű Társulat alakuló 
ülésén szavazzon.  
A jelenlévő 9 fő képviselőből 9 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
271/2019. (VIII.28.) határozata 
Felsőcikolai Víziközmű Társulat megalakulásával kapcsolatos döntésekről 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat tulajdonában 
lévő 0229/18, 0229/28, 0229/25 hrsz-ú ingatlanok tekintetében felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
Felsőcikolai Víziközmű Társulat alakuló ülésén szavazzon.  
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: 2019. szeptember 2. 
 
Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a II. határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul a Felsőcikolai Víziközmű Társulat 2490 Pusztaszabolcs 
Velencei út 2. szám alatti székhelyének bejegyzéséhez.  
 
A jelenlévő 9 fő képviselőből 9 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
272/2019. (VIII.28.) határozata 
Felsőcikolai Víziközmű Társulat megalakulásával kapcsolatos döntésekről 
 
Pusztaszabolcs Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul a Felsőcikolai Víziközmű Társulat 
2490 Pusztaszabolcs Velencei út 2. szám alatti székhelyének bejegyzéséhez.  
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester  
Határidő: Folyamatos 
 
Napirend 13. pontja: 

Felsőcikolai Terület telekmegosztásával kapcsolatos értékbecslői ajánlat 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
Csányi Kálmán: Elmondja, hogy már beszélt a 0228/36-os hrsz-ú ingatlanról, most beszél a 0229/37-es 
hrsz-ú értékesítéséről.  
A vitát megnyitotta, de mivel senki nem jelezte hozzászólási szándékát, ezért a vitát lezárta.  
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat vagyonáról szóló Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 15/2016. (IX. 1.) önkormányzati rendelete alapján hozzájárulását adja ahhoz, hogy 
a 0229/30 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa az értékbecslésben szereplő 550.000,-Ft-ért megvásárolja a 0229/37 
sz. ingatlant.  
Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az adás-vételi szerződést a leendő vevővel aláírja. 
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A jelenlévő 9 fő képviselőből 7 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 2 fő tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
273/2019. (VIII.28.) határozata 
Felsőcikolai Terület telekmegosztásával kapcsolatos értékbecslői ajánlatról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat vagyonáról 
szóló Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2016. (IX. 1.) önkormányzati 
rendelete alapján hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 0229/30 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa az értékbecslésben 
szereplő 550 000,-Ft-ért megvásárolja a 0229/37 sz. ingatlant.  
Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az adás-vételi szerződést a leendő vevővel aláírja. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester  
Határidő: azonnal 
 
Napirend 14. pontja: 

Pusztaszabolcs, Sport utca 2/2. I. és II. számú üzlet bérletére beérkezett pályázatok 
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

 
Csányi Kálmán: Elmondja, hogy ennél a napirendi pontnál köszönti a pályázókat is, akik a II. számú üzletre 
vonatkozóan beadták a pályázatot. Elmondja, hogy az előterjesztéshez képest a Településfejlesztési és 
Értéktár Bizottság azt kérte, hogy a szerződéstervezetet nyújtsák be, ezt úgy tudja, hogy megtették és ez 
alapján kérik a Képviselő-testületet, hogy vitassák meg ezt a tervezetet. Megkérdezi a pályázókat, hogy a 
tervezetet ismerik e. Elmondja, hogy a másik javaslata az volt a Településfejlesztési Bizottságnak, hogy az 
I. számú üzlet esetében újra hirdessék meg a pályázatot.  
A vitát megnyitotta. 
 
Paál Huba: Megkérdezi, hogy talán az idő rövidsége az oka annak, hogy ilyen barkóbás előterjesztés 
született, mert semmi nincs feltüntetve, csak maga az ingatlan, amiben nincs benne az, hogy ki nyert, se az, 
hogy milyen feltételekkel, se az, hogy milyen szerződés, mert a szerződés is csak gyakorlatilag egy lap, 
tehát ő azt gondolja, hogy vagy nem volt idő rá, vagy személyiségi jogok az okai annak, hogy nincsenek 
feltüntetve. Megkérdezi, hogy nincs feltüntetve, hogy mi lett a gyakorlatilag a pályázat a végeredménye.  
 
Csányi Kálmán: Elmondja, hogy az idő rövidsége volt, hiszen múlthét szerdán volt a Bizottsági ülés, amikor 
is a Bizottsági ülésen történt a pályázat felbontása és lényegében a pénteki postával ez az anyag már 
kikerült. Elmondja, hogy a csütörtöki nap állt rendelkezésre, hogy ezt a szerződéstervezetet elkészítsék és 
ennek következtében úgy kellett elkészíteni, hogy közben igen intenzív munkát kellett végezni a Helyi 
Választási Irodának egy másik program lebonyolítása érdekében, amit úgy neveznek, hogy önkormányzati 
választás. Elmondja, hogy ezért maradhatott el az a dolog, hogy a konkrét bérlőnek az adatait beírják.  
 
Simonné Zsuffa Erzsébet: Elmondja, hogy ő csak annyit szeretne tudni, hogy milyen üzleti tevékenység 
lesz ebben az üzletben mert ezt sem tudják.  
 
Csányi Kálmán: Elmondja, hogy bizottsági üléseken mindezt megtárgyalták, mindenről beszéltek. A 
Képviselő-testület többsége a legtöbb dologról tud, de megadja a szót a pályázónak. A polgármester felkéri 
a Képviselő Asszonyt, hogy gyakoroljon türelmet és amikor ő beszél akkor legalább ne szóljon közbe és 
hogyha ezt be tudja tartani akkor biztosan nyugodtabb és kiegyensúlyozottabb lesz a Képviselő-testület 
munkája és közösen előre tudnak haladni és jobbá tudják tenni a települést. Megadja a szót Kulcsár 
Benjamin pályázónak. 
 
Kulcsár Benjamin: Elmondja, hogy vendéglátó ipari tevékenységet szeretne az üzletbe, mini étterem félét 
szeretne nyitni.  
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Csányi Kálmán: Megkérdezi a pályázót, hogy egyéb közölni valója van-e ezzel kapcsolatosan.  
 
Paál Huba: Elmondja, hogy látszik, hogy vállalkozó és nagyon kimért mondatokat fogalmaz ezért azt 
szeretné kérdezni, hogy ez mögött a kiszolgálás és étkeztetés mit takar gyakorlatilag. Megkérdezi, hogy 
szendvicseket vagy különbözőbb gyorséttermi dolgokat kívánnak létrehozni és hogy ez álló rendszerű, 
hogy bárki bármikor bemehet vagy olyan lesz mint a legkülönbözőbb helyek, hogy ablakon keresztül lehet 
rendelni és akkor megkapják a vendégek azt amit rendeltek.  
Kulcsár Benjamin: Elmondja, hogy lennének gyorséttermi ételek is, pl. hamburger, de leginkább 
forgótárcsás gyrosra szeretne hangsúlyt fektetni. Még pontos étlapot azért nem tud mondani, mert helytől 
függetlenül meg kellene nézni, hogy milyen konyhatechnológiai berendezéseket tudnak betenni, amit 
tudnának engedélyeztetni. Szeretne kiülős részt is amennyiben ez lehetséges, vagy bent egy kisebb 
helyiséget elkülöníteni, ahol a vendégek le tudnak ülni és meg tudják enni az ételeiket.  
 
Csányi Kálmán: Elmondja, hogy a kiüléses részre külön határozatot és engedélyt kell kérnie, tehát ez nem 
automatikusan engedélyezett mivel közterület található. Arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy reméli, 
hogy a szerződéstervezetből kiderült, hogy ha valamiféle fejlesztésigényük van akkor azt előzetesen kell 
kérni az önkormányzattól és meg kell egyezni a fejlesztésnek a forrásáról, hogy miképpen történik. Ezt 
azért szerette volna elmondani, mert jelen pillanatban egy volt albérlővel van vitájuk, aki utólagosan 
szeretné kérni ezeket a fejlesztéseit, noha benne van a szerződésében, hogy az igényt ebből a szempontból 
nem lehet biztosítani, ezért szerette volna ezt tudatosítani mindenki számára. 
 
Simonné Zsuffa Erzsébet: Azt szeretné megkérdezni a jegyzőasszonytól, hogy itt egy ilyen gyrosos 
gyorsétteremről lenne szó, hogy a lakókat nem kellene erről értesíteni, nem lesz jogszabályba ütköző, nem 
kell kikérni a lakók véleményét, még mielőtt nyomnak a határozatra egy igent és nehogy utána problémájuk 
legyen abból, hogy a lakók jogosan az illatok, a zörejek miatt panaszkodnak. Megkérdezi a bérlőt, hogy 
honnan jöttek és hogy Pusztaszabolcsiak-e és megkéri őket, hogy mutatkozzanak be mivel nem voltak a 
bizottsági ülésen.  
 
Kulcsár Benjamin: Bemutatkozik és bemutatja az édesanyját is. Elmondja, hogy övéké volt régen a fornetti 
nagyon sok ideig.  
 
Csányi Kálmán: Elmondja, hogy Benjamin a pusztaszabolcsi középiskolában tanult és érettségizett le 
körülbelül 10 évvel ezelőtt sok más érettségiző között is. Felhívja a Képviselő Asszony figyelmét, hogy 
még mindig nála van a szó, megköszöni, hogy elnézést kért a Képviselő Asszony és elmondja, hogy attól 
még nem haladnak előrébb ha folyamatosan elnézést kér tőle. Elmondja, hogy nem kívánja idézni a 
Szervezeti és működési szabályzat pontját.  
 
Horváth Zoltán: Elmondja, hogy betartva a demokrácia szabályait, természetesen mikrofonba kívánja 
elmondani a véleményét. Elmondja, hogy az a helyzet ezzel a dologgal, hogy ő nagyon megörült amikor 
kiderült, hogy milyen tevékenységet szeretnének folytatni Pusztaszabolcson és igazán örül annak, hogy ez 
a fajta tevékenység megjelenik. Elmondja, hogy nagy változások alatt van a gasztronómia Magyarországon 
és ez a gyors étkeztetési hálózat egyre elterjedőbben van és ez hiányzik Pusztaszabolcson. Elmondja, hogy 
nagyon sokszor a családoknak már nincs ideje arra, hogy főzzenek ebben a rohanó világban és sokszor látja 
és hallja, hogy Velence környékére átmennek a helyiek étkezni akár egy vacsorára, akár egy gyors ebédre. 
Nagyon örült, hogy erre vállalkoztak és sok sikert kívánt a bérlőnek a munkájukhoz. Elmondja, hogy a 
Pénzügyi Bizottságon is felmerültek ezek a problémák, hogy természetesen a lakók mit fognak ehhez 
szólni, ezeket a dolgokat ő úgy érzi, hogy rugalmas hozzáállással lehet kezelni. Elmondja, hogy parkoló is 
adott azon a környéken és úgy gondolja, hogy meg fog élni ez az üzlet és sok sikert kíván hozzá.  
 
Dr. Nagy Éva: Elmondja, hogy mindenképpen bejelentési kötelezettségük van mint kereskedelmi 
tevékenység és nyilván a szakhatóságok véleményére kíváncsi, hogy mi lesz, mert ez szabályos kell, hogy 
legyen. Elmondja, hogy ami esetleg szóba jöhet náluk az a közösségi együttélés szabályai rendelet, amiben 
szerinte lehet ilyen szakasz ami előírja azt, hogy van az őstermelőség, arra is engedélyt kell kérni és 
valószínű, hogy erre is van valami, ezt meg fogja nézni és tájékoztatni fog mindenkit.  
 



21 

Csányi Kálmán: Elmondja, hogy kettő döntést kell hozniuk. Az első arról szólna, ami a határozati javaslatba 
szerepel, hogy a Sport utca szám alatti 2/2 I. számú üzlet bérleti szerződését pályázati felhívást tesznek 
közzé és mindaddig teszik ezt közzé amíg nem alakul ezzel kapcsolatosan pályázat.  
Szavazásra bocsátotta az I. számú határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete tudomásul veszi a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság javaslatát és ezen javaslat 
alapján a Pusztaszabolcs Sport u. 2/2. I. szám üzlet bérletére vonatkozóan bérleti szerződést köt. 
Felhatalmazza a polgármester a bérleti szerződés aláírására. 
A jelenlévő 9 fő képviselőből 7 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 2 fő tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
274/2019. (VIII.28.) határozata 
Pusztaszabolcs, Sport utca 2/2. I. és II. számú üzlet bérletére beérkezett pályázatokról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Településfejlesztési és Értéktár 
Bizottság javaslatát és ezen javaslat alapján a Pusztaszabolcs Sport u. 2/2. II. szám üzlet bérletére 
vonatkozóan bérleti szerződést köt. 
Felhatalmazza a polgármester a bérleti szerződés aláírására 
  
Határidő: 2019. október 1. – bérleti jogviszony kezdete 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
 
Csányi Kálmán: Elmondja, hogy a másik határozati javaslat pedig arra vonatkozik, ami az eredeti 
előterjesztésben szerepel csak azzal a kiegészítéssel, hogy a Sport utca 2/2 II. számú üzleti bérletére 
vonatkozóan bérleti szerződést köt a szerződési mellékletnek megfelelően.  
Szavazásra bocsátotta a II. számú 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 9 fő képviselőből 9 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
275/2019. (VIII.28.) határozata 
Pusztaszabolcs, Sport utca 2/2. I. és II. számú üzlet bérletére beérkezett pályázatokról 
 
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. augusztus 31. – pályázati felhívás közzétételére 

   2019. augusztus 31. után folyamatos 
   Pályázat elbírálása a beadást követő képviselő-testületi ülés 

Felelős: dr. Nagy Éva, jegyző 
 
Csányi Kálmán: Sok sikert kíván a tevékenységhez. Megkérdezi a Képviselőket, hogy szünetet kérnek-e 
mert úgy látja, hogy nem oda figyelnek.  
 
Napirend 15. pontja: 
 Gördülő Fejlesztési terv felülvizsgálata 
  Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
Csányi Kálmán: Röviden bemutatja a napirendi pontot. Elmondja, hogy külön kell elfogadniuk a 
víziközműre és külön kell a szennyvíz elvezető és tisztító rendszerre. Elmondja, hogy általában e szerint a 
szisztéma szerint működnek. Elmondja, hogy igazából a következő 1-2 évet érdemes majd megnézni. 
Elmondja, hogy egy bizottság sem tudta tárgyalni.  
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A vitát megnyitotta, de mivel senki nem jelezte a hozzászólási szándékát ezért a vitát lezárta.  
Szavazásra bocsátotta az I. számú határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete, a 12-29018-1-001-01-02 MEKH kóddal rendelkező, DRV-V-414 Pusztaszabolcs 
Vízmű megnevezésű vízi közmű Ellátásért Felelőse, a vízi közmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
törvény 11. § alapján, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (a továbbiakban DRV Zrt.) által a 2020 - 2034. 
időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv beruházási és felújítási-pótlási tervrészét elfogadja és a 
Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2020. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli. 
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja. 
 
A jelenlévő 9 fő képviselőből 9 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
276/2019. (VIII.28.) határozata 
Gördülő Fejlesztési terv felülvizsgálatáról 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a 12-29018-1-001-01-02 MEKH kóddal 
rendelkező, DRV-V-414 Pusztaszabolcs Vízmű megnevezésű vízi közmű Ellátásért Felelőse, a vízi 
közmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § alapján, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (a 
továbbiakban DRV Zrt.) által a 2020 - 2034. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv beruházási és 
felújítási-pótlási tervrészét elfogadja és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2020. évre vonatkozó 
munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli. 
 
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: augusztus 31. 
 
Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a II. számú határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 21-29018-1-001-00-02 MEKH kóddal rendelkező, DRV-S-405 
Pusztaszabolcs szennyvízelvezető- és tisztítórendszer megnevezésű vízi közmű Ellátásért Felelőse a vízi 
közmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § alapján a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (a 
továbbiakban DRV Zrt.) által a 2020 - 2034. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv beruházási és 
felújítási-pótlási tervrészét elfogadja és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2020. évre vonatkozó 
munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli. 
 
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja. 
 
A jelenlévő 9 fő képviselőből 9 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
277/2019. (VIII.28.) határozata 
Gördülő Fejlesztési terv felülvizsgálatáról 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 21-29018-1-001-00-02 MEKH kóddal 
rendelkező, DRV-S-405 Pusztaszabolcs szennyvízelvezető- és tisztítórendszer megnevezésű vízi közmű 
Ellátásért Felelőse a vízi közmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § alapján a Dunántúli 
Regionális Vízmű Zrt. (a továbbiakban DRV Zrt.) által a 2020 - 2034. időszakra elkészített Gördülő 
Fejlesztési Terv beruházási és felújítási-pótlási tervrészét elfogadja és a Gördülő Fejlesztési Tervben 
meghatározott, 2020. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli. 
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: augusztus 31. 
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Napirend 16. pontja: 
A Pusztaszabolcs, Velencei út 32. sz. alatti orvosi rendelőhöz belső parkoló kialakítása 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
Csányi Kálmán: Elmondja, hogy a hét elején készült el az utolsó napirendi pont. Elmondja, hogy erre azért 
csak most került sor, mert június elején a rendkívüli testületi ülésen a Május 1. utca kialakítása érdekében 
minden mozdítható pénzüket az aszfaltozás érdekében át kellett csoportosítani, köztük a Velencei úti orvosi 
rendelőt is. Elmondja, hogy az egyik ilyen fontos elem volt, hogy a Velence úti rendelőre tervezett 
összegeket is a Május 1. utcának az aszfaltozására kellett fordítani. Elmondja, hogy elfogadták a rendkívüli 
testületi ülésen a Május 1. utcának az aszfaltozását és utána nem sokkal később az államkincstár jelezte, 
hogy nem várt támogatást kap az önkormányzat és e miatt újra felszabadulhattak pénzek. Elmondja, hogy 
mire leállította az összes fejlesztést annak érdekében, hogy a Május 1 utca aszfaltozása megtörténhessen, 
ahhoz újra kellett gondolni és újra kellett indítani mindent és lényegében mostanra jutottak el idáig, hogy 
nem csak egy műszaki terv van, hanem van árajánlat is erre vonatkozóan, ami bruttó 2.553.005 Ft-ba fog 
kerülni ennek az elvégzése.  
A vitát megnyitotta.  
 
Simonné Zsuffa Erzsébet: Elmondja, hogy nagyon nagy szükség van erre a parkolóra, ezzel mindannyian 
egyetértenek. Ő kicsit kapkodónak érzi azt a dolgot, hogy ilyen gyorsan csinálják ezt a parkolót, ismét 
murvával. Elmondja, hogy a murva az kidobott pénz lesz. Elmondja, hogy ez egy ideiglenes gyors megoldás 
és meg fogja szavazni a parkolót mert életveszélyes a Velence úti rendelő környéke. Elmondja, hogy ami 
neki szemet szúrt az az, hogy nincs más vállalkozó csak az E-Kovács Bau Kft. Elmondja, hogy mindent ez 
a Kft. nyer Pusztaszabolcson és 100.000 Ft különbséggel. Elmondja, hogy neki ez nagyon átlátszó, hogy 
miért nem adnak lehetőséget más vállalkozóknak is.  
 
Csiki Szilárd: Elmondja, hogy ugyan az a gondja neki is, hogy mindenhova murvát akarnak rakatni és 2,5 
millió forintért kapnak murvát, ami hosszútávon semmit nem fog érni. Elmondja, hogy ez egy ilyen 
kampány jellegű gyorsított valami.  
 
Horváth Zoltán: Elmondja, hogy az elmúlt időszak arról szólt, hogy megpróbálták az egészségügyi centrum 
környékét fejleszteni, amennyire lehetett. Ezeknek a fejlesztéseknek egyik eleme volt a légkondicionáló 
beszerelése, ami ugye megtörtént Dr. Egyed Péter háziorvossal. Elmondja, hogy megállapodtak vele arról, 
hogy ezek a fejlesztések nem csak ez, hanem az is, hogy az orvosi rendelő továbbfejlesztése meg fog 
valósulni. Elmondja, hogy ennek az alapfeltétele volt az, hogy az ott albérletben élő család elmenjen az 
albérletből. Elmondja, hogy ezt is meg tudták tenni az elmúlt időszakban és végre eljött annak az ideje, 
hogy a parkoló ügyét is rendezzék. Elmondja, hogy lehet ezt annak mondani, hogy választási fogás, mint 
ahogy az volt bizonyosan, hogy 1 évvel ezelőtt elkezdték ezeket a fejlesztéseket, meg azt is lehet mondani, 
hogy ezt hirtelen összekapkodott dolog, de ő azt hiszi, hogy a cél az ugyan úgy, mint ahogy az elmúlt 
időszakban minden, hogy élhetőbbé tegyék a várost és ahhoz, hogy élhetőbb legyen ahhoz közös 
gondolkodással és közös dolgokkal kell előre haladniuk és a közös gondolatok hozzák meg azokat az 
eredményeket, hogy folyamatában lássák ezeket a tevékenységeket. Elmondja, hogy ez a folyamat nem 
most kezdődött el, hanem legalább másfél évvel ezelőtt és ő azt hiszi, hogy erre a fejlesztésre is büszke 
lehet a Testület és ő örül annak, hogy megvalósul ez a fejlesztés, bár ő úgy látja, hogy mások nem örülnek 
neki ennyire.  
 
Majda Benedek: Elmondja, hogy úgy látja, hogy egy műszaki tartalomra érkeztek ezek az árajánlatok. 
Elmondja, hogy az, hogy melyik cég nyeri és melyik a legolcsóbb, ő azt gondolja, hogy ha nem a legolcsóbb 
lenne, de pusztaszabolcsi cég, ami szintén egy alapvető célkitűzésük volt az elején is. Elmondja, hogy akkor 
is a pusztaszabolcsi céget kéne választaniuk mert az a legolcsóbb és, hogy ide visszaadózik a cég. Elmondja, 
hogy a murva helyett lehetne térköves is, csak akkor tegyenek hozzá még 10 millió forintot és akkor meg 
lehet oldani. Elmondja, hogy 3 cég közel ugyan olyan árajánlatot adott. Elmondja, hogy még mindig jobb 
egy murvás parkoló, mint egy nem parkoló. 
 
Csányi Kálmán: Megkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy véleménynyilvánítással ne zavarja meg a 
hozzászólónak a mondandóit. Elmondja, hogy olyan kérdések merültek fel amikre szeretne válaszolni. 
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Elmondja, hogy miért még csak most fogtak hozzá. Lényegében tavaly október környékén Egyed doktor 
úrral leültek és egyeztettek, hogy milyen folyamatokat kell végig csinálni, ennek érdekében pénzt is 
rendeltek a költségvetésben a Velence úti rendelőnek az átalakításához. Elmondja, hogy ezt a pénzt a Május 
1. utca aszfaltozása miatt át kellett csoportosítani az aszfaltozás érdekében, mert az úgy tűnt, hogy annak a 
következő 3 hétnek, ami március és áprilisban fog következni, csak úgy tudták túlélni, hogy ezt az 
aszfaltozást elvégezték, ezért későbbre kellett halasztani pénzügyi okok miatt ennek a parkolónak és a 
Velence úti rendelőnek az átalakítását. Elmondja, hogy annyi pénzt nem tudtak visszapótolni amennyit 
elvettek az orvosi rendelőnek az átalakításához amennyit rászántak, hanem csak egy töredékét tudják 
megcsinálni. Elmondja, hogy ha azt akarják, hogy a Velencei úton található parkolásnak a jelenlegi állapota 
megszűnjön, akkor gyors megoldást kell választani, mint ahogy 3 évvel ezelőtt az 
Egészségügyi Centrum Szabolcs Vezér térnél is megoldották azt, hogy murvával valósítsák meg a parkolót, 
mert nem kell az embereknek a sárban álldogálniuk, az volt a legfontosabb kérésük, hogy ne kelljen a sárba 
állni, a sárba kiszállni és bevinni a sarat az épületbe, illetve az autóba és ezt a funkciót nagyon jól működteti. 
Elmondja, hogy ha most ennél komolyabb építményt szeretnének összetenni, mint a murvás parkoló, akkor 
nem tudják a sár előtt ezt a folyamatot megvalósítani, hiszen vannak a közönség soraiban olyan vállalkozók, 
akik tudják, hogy mennyi időn belül lehetséges, hogy térkövet jelen pillanatban olyan mennyiségben 
hozzájutni. Elmondja, hogy az a murva az alapja lehet a leendő térkőnek és ő ezért gondolja, hogy ezt a 
feladatot el lehetne végezni. Elmondja, hogy nem minden munkát az E-Kovács Bau Kft. nyer el 
Pusztaszabolcson, a Hivatalt más végezte el, a különböző gerincvezetékeket, a rácsatlakozást más helyi cég 
végzi a földmunkáit, tehát ezeket a feladatokat nyugodtan lehet mondani, hogy mások is végeznek munkát 
Pusztaszabolcson.  
 
Simonné Zsuffa Erzsébet: Elmondja, hogy igazat kell adjon Majda Benedek képviselőnek, hogy a szabolcsi 
vállalkozókat kell támogatni. Megkérdezi a Polgármester Urat, hogy az Endrén kívül hány szabolcsi 
vállalkozótól kért árajánlatot, mert lát kettő árajánlatot, ami az egyik Székesfehérvárról a másik Velencéről 
jött és igazából egyetlen egy pusztaszabolcsi vállalkozó van, ő úgy gondolja, hogy tutira ment a játék. 
Elmondja, hogy támogassák a pusztaszabolcsi vállalkozót, ezzel egyetért, de ne csak egy pusztaszabolcsi 
vállalkozót támogasson a Polgármester Úr. Megkérdezi, hogy hány pusztaszabolcsi vállalkozót kértek fel 
árajánlat beadásra. A másik kérdése az lenne, hogy miért nem választották azt a gyors megoldást és 
Polgármester Urat idézve 3-4 éve. Elmondja, hogy évek óta kínlódás ezen a Velencei úton közlekedni. 
Megkérdezi, hogy miért nem szórták le 3-4 éve és miért kellett most utolsó előtti Testületi ülésen ezt nekik 
benyújtani. Megkéri Horváth Zoltán Képviselő Urat, hogy hagyja abba a fejcsapkodást.  
 
Csányi Kálmán: Elmondja, hogy a válasza az amit a Horváth Zoltán Képviselő elmondott. Elmondja, hogy 
januárban költözött ki a lakó az épületből és az épület a lakóhoz tartozott a kertnek a rendben tartása. 
Elmondja, hogy nagyon nehéz türelmet gyakorolni akkor amikor folyamatosan akarnok módjára belebeszél 
a Képviselő Asszony abba amit ő mond. Elmondja, hogy a másik kérdésre a válasza az, hogy egy másik 
pusztaszabolcsi vállalkozót is megkérdezett szóban aki nem adott be írásbeli ajánlatot, aki a földmunkákat 
szokta elvégezni Pusztaszabolcson.  
 
Czöndör Mihály: Elmondja, hogy a 3-as számú orvosi rendelő előtti parkoló megoldása az már több évre 
visszamenőleg téma, így bekerült a gazdasági programba is. A gazdasági program pedig ezzel a ciklussal 
záródik, tehát ő úgy gondolja, hogy ezzel teljesítik ennek a munkának az előírt teljesülését. Elmondja, hogy 
nézzék meg a gazdasági programot, hogy benne van a 3-as számú orvosi rendelő parkoló megoldása.  
 
Majda Benedek: Elmondja, hogy neki teljesen úgy tűnik, hogy most a választások közeledtével az a 
javaslat, hogy minden féle fejlesztést azt ne valósítsák meg nehogy kampánynak tűnjön, mert akkor még 
ők érzik magukat kellemetlenül. Elmondja, hogy ha valaki látja ezt a Testületi ülést és látja ezt a 
megsértődést ami itt produkálódott akkor ezen gondolkodjon el.  
 
Csányi Kálmán: A vitát lezárta. Elmondja, hogy a 9 főből 7 Képviselő van jelen. 
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a Velencei úti orvosi rendelő belső parkolójának kialakítására benyújtott árajánlatokat megismerte 
és úgy dönt, hogy az árban legkedvezőbbet választja és a kivitelezéssel az E-KOVÁCS-BAU Kft-t (2490 
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Pusztaszabolcs, Gépállomás utca 14.) bízza meg, 2.010.500.- Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó Kettőmillió-
ötszázötvenháromezer-háromszázharmincöt forintért. 
 
A Képviselő-testület a munka pénzügyi fedezetét a 2019. évi költségvetés működési tartaléka terhére 
biztosítja, egyúttal felkéri a polgármestert a költségvetési rendelet módosításának benyújtására. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kivitelezési szerződés megkötésére az E-KOVÁCS-
BAU Kft-vel. 
 
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 
278/2019. (VIII.28.) határozata 
A Pusztaszabolcs, Velencei út 32. sz. alatti orvosi rendelőhöz belső parkoló kialakításáról 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Velencei úti orvosi rendelő belső parkolójának 
kialakítására benyújtott árajánlatokat megismerte és úgy dönt, hogy az árban legkedvezőbbet választja és a 
kivitelezéssel az E-KOVÁCS-BAU Kft-t (2490 Pusztaszabolcs, Gépállomás utca 14.) bízza meg, 
2.010.500.- Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó Kettőmillió-ötszázötvenháromezer-háromszázharmincöt forintért. 
 
A Képviselő-testület a munka pénzügyi fedezetét a 2019. évi költségvetés működési tartaléka terhére 
biztosítja, egyúttal felkéri a polgármestert a költségvetési rendelet módosításának benyújtására. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kivitelezési szerződés megkötésére az E-KOVÁCS-
BAU Kft-vel. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: 2019. szeptember 30. 
 
Csányi Kálmán: Elmondja, hogy még mielőtt bezárná a nyílt ülést, szeretné tájékoztatni a Képviselőket, 
hogy az aszfaltozással kapcsolatos közbeszerzési ajánlatnak a bontása másnap délelőtt lesz. A 
közbeszerzési szakértő szerint várhatóan szerdán, de inkább csütörtökön tudnak dönteni az ajánlatokról. 
Elmondja, hogy ha csütörtökön délután tudnának rendkívüli Testületi ülést tartani, akkor beszélnek erről.  
 
Elmondja, hogy a nyílt ülésen kell dönteniük, ami a 110/2019-es Településfejlesztési és Értéktár Bizottság 
határozata. Elmondja, hogy arról szól ez a javaslat, hogy a Sport utca és az Adonyi út viszonylatban a 
kivitelező javaslatát támogassák. Elmondja, hogy felmerült az egyeztetés során, hogy ennek a lehetőségét 
szeretnék kialakítani, nem a jelenlegi állapotot nyílt árokrendszert alakítanának ki, hanem esetlegesen zárt 
rendszerként, parkolóként működtessen. 
A vitát megnyitotta, de mivel senki nem jelezte hozzászólási szándékát, ezért a vitát lezárta.  
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Sport utca- Adonyi út viszonylatban a kivitelező javaslatát támogatja, mely 
szerint a Sport utca -Adonyi út és a vasútállomás épülete közötti szakaszán zárt árokrendszer kerüljön 
kialakításra a vízhálózat kiépítése során. 
 
A jelenlévő 8 fő képviselőből 6 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 2 fő tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
279/2019. (VIII.28.) határozata 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Településfejlesztési és Értéktár Bizottsága 110/2019. (VIII.21.) 
TB. határozata a Sport utca-Adonyi út közötti árokrendszer kialakításáró 
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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Sport utca- Adonyi út 
viszonylatban a kivitelező javaslatát támogatja, mely szerint a Sport utca -Adonyi út és a vasútállomás 
épülete közötti szakaszán zárt árokrendszer kerüljön kialakításra a vízhálózat kiépítése során. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
17.59 órakor Csányi Kálmán polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. 

 
 
 
 
 
 
K. m. f. 

 
Csányi Kálmán 
polgármester 
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