Ikt.szám: 71-7/2009.

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2009. MÁJUS 20-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

JEGYZŐKÖNYVE

HATÁROZATOK SZÁMA:
116, 117, 118, 119,/2009. (V. 20.)
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Jegyzőkönyv

Készült Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2009. május 20-án 16.15 órakor
a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.)
megtartott rendkívüli nyílt üléséről

Jelen voltak:

Czompó István
polgármester
Csombók Pál
alpolgármester
Ádám László, Czöndör Mihály, Csányi Kálmán, Jakus János, Kátai György,
Kovács Dénes, Paál Huba, Szajkó János, Szőke Erzsébet, Tüke László – képviselők

Meghívottak:

Vezér Ákos
jegyző
Sterné Kenyér Mariann jegyzőkönyvvezető

Czompó István: Köszöntötte a megjelenteket, ismertette a rendkívüli ülés összehívásának okát, az
ülést megnyitotta. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel 14 képviselőből 12 fő megjelent.
Elmondta, hogy Filotás József és Zsuffa Tünde képviselők távolmaradásukat jelezték. Jegyzőkönyvhitelesítőnek javasolta Ádám László és Czöndör Mihály képviselőket.
A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
116/2009. (V. 20.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Ádám László és Czöndör Mihály
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Czompó István: Ismertette a napirend-tervezetet és javasolta elfogadását.

A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
117/2009. (V. 20.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg:
Napirend 1. pontja:
Pályázat önkormányzati út építésére
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 2. pontja:
Pályázat közcélú foglalkoztatás anyag-és eszközbeszerzésére
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
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(16.18 órakor Tüke László képviselő megérkezett, a létszám 12 fő)

Napirend 1. pontja:
Pályázat önkormányzati út építésére
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Ismertette az előterjesztést. Kiegészítésül elmondta, hogy ebben az évben lehetőség
adódott arra, hogy önkormányzati út építésére is lehessen pályázni, nem csak már meglévő utak
felújítására. A Közép–Dunántúli Régióban összesen 714 millió Forint pályázati összegre lehet
pályázni. Az előterjesztés tartalmazza a pályázni kívánt összeget, a 10.598.000,- Ft-ot. Az előterjesztés
tartalmazza az összes építési engedéllyel rendelkező utakra adott árajánlatot. Javasolta a Vörösmarty
utca és Hársfa utca építését. Ha ez megvalósul, akkor lényegesen könnyebb lesz a közlekedés a
Rózsadomb felé. A közmeghallgatásokon évek óta az ott lakók kifogásolták az ott lévő utak
minőségét. Elmondta még, hogy amennyiben a pályázat sikeres lesz, akkor közbeszerzési eljárást kell
lefolytatni, mert a beruházás értéke meghaladja a nettó 15 millió forintot.

A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

118/2009. (V. 20.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a települési önkormányzati belterületi
közutak felújításának és korszerűsítésének támogatására (TEUT).
Árajánlat alapján a tervezett Vörösmarty és Hársfa utcák építésének költsége: bruttó 21.197.903.,- Ft.
A megpályázott támogatás összege 10.598.000,-Ft.
Az önkormányzat a költségvetés útépítés beruházás előirányzat terhére vállalja a 10.599.903. Ft saját
forrás biztosítását, továbbá pályázati díjként a teljes támogatási igény 2,5%-ának, azaz 264.950,- Ftnak a megfizetését.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok (tulajdoni lap,
térképmásolat) beszerzésére és a pályázat benyújtására.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: 2009. június 2.

Napirend 2. pontja:
Pályázat közcélú foglalkoztatás anyag-és eszközbeszerzésére
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Ismertette az előterjesztést. A pályázat a céljellegű decentralizált támogatás keretein
belül került kiírásra. 2009. május 25-től megkezdődik a közmunkaprogram, az 56 jogosult személy
közül 22 fő kezdi meg a kötelező 68 munkanapos foglalkoztatást, amihez biztosítani kell eszközöket.
Tájékoztatásul elmondta még, hogy a 22 fő közül 2 fő a hivatalnál, 10 fő az oktatási-nevelési
intézménynél, 8 fő a Styx Kft-nél, 2 fő pedig a Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálatnál fog munkát
végezni. A Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézménynél nem lehet
foglalkoztatni ezeket az embereket, mert nem az önkormányzat a fenntartó. A pályázatnak
megfelelően kért árajánlatokat, melyeket az előterjesztés tartalmaz. Javasolta a bruttó 263.927,- Ft, a
Gazdabolt által adott árajánlat alapján pályázni, így a pályázott összeg 197.945,- Ft lenne, az önrész
65.982 Ft, illetve a 20.000,- Ft pályázati díj.
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Csombók Pál: Megkérdezte, hogy a temetőnél azért lehet foglalkoztatni, mert az önkormányzat
tulajdona? A középiskola is az önkormányzat tulajdonában áll.
Vezér Ákos: Nem a tulajdon határozza meg a közfoglalkoztatást, hanem az önkormányzati kötelező
feladatellátás.
Szajkó János: Bejelentette személyes érintettségét, és elmondta, hogy nem, kíván szavazni. Az
árajánlatokkal kapcsolatban elmondta, hogy az árajánlatok között lehet különbség abból adódóan,
hogy nem ugyanolyan típusú termékre adtak árajánlatot a vállalkozók.
Czompó István: Nem konkrétan megnevezett, azonos típusú termékre kérték az árajánlatokat, hanem
általános megnevezéssel, ezért egyértelmű, hogy két ugyanazon termék között lehet minőségbeli
különbség, ami az árakban is megjelenik.
Csányi Kálmán: Megkérdezte, hogy csak kötelező önkormányzati feladatok ellátásában lehet
foglalkoztatni vagy a nem kötelező önkormányzati feladatok ellátásában is?
Czompó István: Csak kötelező önkormányzati feladatok ellátásában.
Csombók Pál: A határozati javaslatban nincs benne, hogy melyik árajánlat alapján kíván pályázni az
önkormányzat.
Czompó István: A határozati javaslat az összeget tartalmazza. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés
határozati javaslatát.

A Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással (Szajkó János nem szavazott) az
alábbi határozatot hozta:

119/2009. (V. 20.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Közép-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt „A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak
támogatására” című pályázaton részt kíván venni. A pályázat benyújtásának határideje
2009. június 2.
Az önkormányzat által biztosított saját forrás 65.982,- Ft. A pályázati díj mértéke 20.000,- Ft, amely
elszámolható költségként, a pályázat keretén belül. A pályázati díj és a pályázati önrész fedezete az
általános tartalék.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a költségvetési rendeletmódosítás beterjesztésére.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
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16.39 órakor a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

K. m. f.

Czompó István
polgármester

Vezér Ákos
jegyző

Ádám László

Czöndör Mihály
jegyzőkönyv-hitelesítők

