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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
2010. április 27-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott
határozatainak tartalma

Határozat száma
107/2010. (IV. 27.) Kt. számú határozat
108/2010. (IV. 27.) Kt. számú határozat

Határozat tartalma
Felkérés jegyzőkönyv hitelesítésére, napirend
meghatározása
320/2009. (XI. 26.) Kt. számú határozat kiegészítése
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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.
Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833
honlap: www.pusztaszabolcs.hu
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KIVONAT

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2010. április 27-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
107/2010. (IV. 27.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Paál Huba és Tüke László
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére, illetve a mai ülés napirendjét az alábbiak
szerint határozza meg:
Napirend 1. pontja:
Hiánypótlás a Polgármesteri Hivatal felújítására benyújtott pályázathoz
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
______________________________________
Napirend 1. pontja:
Hiánypótlás a Polgármesteri Hivatal felújítására benyújtott pályázathoz
Előterjesztő: Czompó István polgármester

A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
108/2010. (IV. 27.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a – Polgármesteri Hivatal épületfelújításának megvalósítása érdekében, a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében, a vidéki
települések megújítására és fejlesztésére igénybe vehető, 40.615.822,- Ft összegű támogatás
elnyerésére pályázat benyújtásáról szóló – 320/2009. (XI.26.) Kt. számú határozatát kiegészíti azzal,
hogy a pályázat az önkormányzati tulajdonú, pusztaszabolcsi 113/1. hrsz-ú, Pusztaszabolcs, Velencei
út 2. sz. alatti ingatlanon lévő Polgármesteri Hivatal épületének felújítására vonatkozik.
A Képviselő-testület a beruházás költségének ÁFA összegét, azaz 10.153.955,- Ft-ot az önkormányzat
2010. évi költségvetésébe, önrészként betervezi.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

______________________________________
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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.
Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833
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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
2010. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott
határozatainak tartalma
Határozat száma
109/2010. (IV. 29.) Kt. számú határozat
110/2010. (IV. 29.) Kt. számú határozat
111/2010. (IV. 29.) Kt. számú határozat
112/2010. (IV. 29.) Kt. számú határozat
113/2010. (IV. 29.) Kt. számú határozat
114/2010. (IV. 29.) Kt. számú határozat
115/2010. (IV. 29.) Kt. számú határozat
116/2010. (IV. 29.) Kt. számú határozat
117/2010. (IV. 29.) Kt. számú határozat
118/2010. (IV. 29.) Kt. számú határozat
119/2010. (IV. 29.) Kt. számú határozat
120/2010. (IV. 29.) Kt. számú határozat
121/2010. (IV. 29.) Kt. számú határozat
122/2010. (IV. 29.) Kt. számú határozat
123/2010. (IV. 29.) Kt. számú határozat
124/2010. (IV. 29.) Kt. számú határozat
125/2010. (IV. 29.) Kt. számú határozat
126/2010. (IV. 29.) Kt. számú határozat
127/2010. (IV. 29.) Kt. számú határozat

128/2010. (IV. 29.) Kt. számú határozat
129/2010. (IV. 29.) Kt. számú határozat
130/2010. (IV. 29.) Kt. számú határozat
131/2010. (IV. 29.) Kt. számú határozat
132/2010. (IV. 29.) Kt. számú határozat
133/2010. (IV. 29.) Kt. számú határozat
134/2010. (IV. 29.) Kt. számú határozat
135/2010. (IV. 29.) Kt. számú határozat
136/2010. (IV. 29.) Kt. számú határozat

Határozat tartalma
Felkérés jegyzőkönyv hitelesítésére
Napirend meghatározása
Két ülés közti időszak eseményeiről szóló polgármesteri
tájékoztató tudomásulvétele
Rendelet-tervezet szövegének elfogadása
A szennyvíztisztító telep légfúvó rendszerének cserélése a
telep későbbi felújítása során
Szennyvízátemelő szivattyúk cseréjének megrendelése
Szennyvíztisztító telepek fejlesztésével kapcsolatos
döntéselőkészítői tanulmány megrendelése.
Művelődési Ház és Könyvtár felújításához közbeszerzési
eljárás lefolytatása
Tűzoltóautó átadása az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek
A 2010. évi országgyűlési képviselők választásának
lebonyolításáról készült tájékoztató tudomásulvétele.
Tűzvédelmi hiányosságok megszüntetése
Sebességcsökkentő útelemek elhelyezése
Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Szabolcs Vezér
Gimnázium pályázaton való részvételéhez
Tulajdonosi hozzájárulás szélerőmű építési engedélyének
kiadásához.
Útjavításhoz szükséges kő szállítási költségének vállalása
A 2009. évi adózásról készült beszámoló elfogadása.
Rendelet-tervezet szövegének elfogadása
Az önkormányzati lakások lakbérhátralékáról készült
tájékoztató tudomásulvétele.
Az Adonyi Kistérségi Szociális Központ Pusztaszabolcsi
telephelyének 2009. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztató
elfogadása
Agárdi Pop Stranddal való együttműködés
Petőfi Terem bérbeadása
Fórumszabályzat elfogadása
IKSZT pályázathoz szükséges közbeszerzési eljárás
lebonyolítására megbízás
Pályázat megvalósításához szükséges informatikai
eszközök beszerzése.
Közfoglalkoztatás-szervezői feladatok ellátása
2010-2011. évi csoportos földgáz energia beszerzéshez
csatlakozás.
Sütőipari Kft. ingatlanának megvásárlási lehetőségének
elvetése
Nyári
gyermekétkeztetésről
szóló
tájékoztató
tudomásulvétele
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KIVONAT
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2010. április 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
109/2010. (IV. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Ádám László és Csányi Kálmán
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
______________________________________
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
110/2010. (IV. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg:
Napirendek előtt:
- Tájékoztató a két ülés közti eseményekről
- Kérdések, interpellációk
Napirend 1. pontja
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámolója
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 2. pontja
Szennyvíztisztító telep légfúvó meghibásodás
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 3. pontja
I. jelű szennyvízátemelő szivattyú csere
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 4. pontja
Dunamenti szennyvíztisztító telepek fejlesztési javaslata
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 5. pontja
A Művelődési Ház és Könyvtár felújításához közbeszerzési eljárás lefolytatása
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 6. pontja
Tűzoltóautó átadása az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 7. pontja
Az országgyűlési képviselők 2010. évi általános választásának
lebonyolítása Pusztaszabolcson
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző
Napirend 8. pontja
Javaslat tűzvédelmi hiányosságok felszámolására
Előterjesztő: Czompó István polgármester
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Napirend 9. pontja
Sebességcsökkentő útelem elhelyezésére vonatkozó kérelem
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 10. pontja
Tulajdonosi hozzájárulás pályázaton való részvételhez
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 11. pontja
Hozzájárulás a szélerőmű építési engedélyéhez
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 12. pontjaSzabolcs ligeti garázsok előtti úton kátyúk javítása
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 13. pontja
Adózás és adóhátralékok alakulása 2009. évben
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző
Napirend 14. pontja
Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző
Napirend 15. pontja
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérhátralékáról
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző
Napirend 16. pontja
Az Adonyi Kistérségi Szociális Központ Pusztaszabolcsi
telephelyének 2009. évi gazdálkodása
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 17. pontja
Együttműködési megállapodás az Agárdi Pop Stranddal
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 18. pontja
Petőfi Terem bérleti kérelme
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 19. pontja
Honlap Fórum szabályzat
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 20. pontja
Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér helyszínének
kialakításához közbeszerzés kiírása
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 21. pontja
TIOP 1.2.3.-09/1 sz. Könyvtári szolgáltatások összehangolt
infrastruktúrafejlesztése „Tudásdepó-Express” című projekt megvalósításához
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 22. pontja
Közfoglalkoztatás-szervező foglalkoztatása
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 23. pontja
2010-2011. évi csoportos földgáz energia beszerzéshez csatlakozás
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 24. pontja
Sütőipari Kft. ingatlanának megvásárlási lehetősége
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 25. pontja
Tájékoztató a nyári gyermekétkeztetésről
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző
Zárt ülés
Napirend 26. pontja
Polgármester szabadságának jóváhagyása
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
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Tájékoztató a két ülés közti eseményekről
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
111/2010. (IV. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előző Képviselő-testületi ülés óta eltelt
időszak eseményeiről szóló polgármesteri tájékoztatót tudomásul veszi.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
______________________________________

Napirend 1. pontja
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámolója
Előterjesztő: Czompó István polgármester
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
112/2010. (IV. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2009. évi költségvetési
beszámolójáról szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
______________________________________
Napirend 2. pontja
Szennyvíztisztító telep légfúvó meghibásodás
Előterjesztő: Czompó István polgármester
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
113/2010. (IV. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szennyvíztisztító telepen
meghibásodott légfúvó berendezések cseréjét, az új levegőztető rendszer kiépítését és a vezérlés
elkészítését – melyet a DRV Zrt. bruttó 30.969.500,- Ft. bekerülési összegért vállalná –- nem
támogatja, a munkát nem rendeli meg.
A Képviselő-testület lát esélyt arra, hogy – az egész szennyvíztisztító telep felújítására készített
tervdokumentációnk birtokában lefolytatható közbeszerzési eljárás eredményeként, vagy az Adony,
Iváncsa és Rácalmás szennyvíztisztítói problémájának hosszabb távú megoldását a Pusztaszabolcsival
összekapcsolva, mint egy „regionális rendszer” kiépítését megpályázva – kedvezőbb áron is
megvalósítható a légfúvók cseréje a kapcsolódó munkálatokkal együtt.
Az önkormányzat úgy módosítja a 2010. évi költségvetését, hogy a „Szennyvíztisztító telep légellátó
berendezése” című beruházás előirányzatot törli, és a viziközmű fejlesztés beruházás előirányzatot
15.625.000 Ft-al megnöveli.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

______________________________________
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Napirend 3. pontja
I. jelű szennyvízátemelő szivattyú csere
Előterjesztő: Czompó István polgármester
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
114/2010. (IV. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 6/2007. (III.30.) Kt. számú módosított rendeletének 30. § (1) bekezdés g) pontja
alapján egyetért azzal, hogy a polgármester az I. jelű szennyvízátemelőben üzemelő önkormányzati
tulajdonú két darab 2,1 kW-os ABS AFP 08.41-es szivattyú helyett – csúcsidőben a szennyvíz szinten
tartásának biztosítása érdekében – nagyobb teljesítményűeket, 3,1 KW-osok beszerelését rendelje meg
az üzemeltető DRV Zrt-től.
Az új szivattyúk adatai:
2 db Flygt NP 3102.181 MT 460 típusú szivattyú (3,1 kW, 400 V, D, 10 fm kábellel)
A Képviselő-testület az üzemeltető által beszerzett árajánlatok közül a legkedvezőbbet – a Collin
Center Kft. által bruttó 2.483.600,- Ft vállalási összeggel benyújtottat – fogadja el, mely összegből a
szivattyúk értéke bruttó 1.844.000,- Ft.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a szivattyúk cseréjét a DRV Zrt-től
megrendelje – a viziközmű fejlesztés előirányzat terhére – bruttó 1.844.000,- Ft bekerülési összegért
azzal a feltétellel, hogy a kiegészítő berendezéseket a Drv Zrt. saját erőből finanszírozza. E kiegészítő
berendezések az alábbiak:
1. 2 db 2” felsővezető-csőtartó
2. 2 db 100/100 csatlakozóláb
3. 2 db visszacsapó szelep
4. 2 db tolózár DN 100
5. 1 db gépészeti szerelési anyagok
A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetését úgy módosítja, hogy a viziközmű fejlesztés beruházási
előirányzatot 1.850.000,- Ft-al csökkenti, és egy új kiemelt beruházás előirányzatot hoz létre
1.850.000,- Ft-al „I. számú szennyvízátemelő szivattyú cseréje” címen.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
______________________________________
Napirend 4. pontja
Dunamenti szennyvíztisztító telepek fejlesztési javaslata
Előterjesztő: Czompó István polgármester
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
115/2010. (IV. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dunántúli Regionális
Vízmű Zrt. (8601 Siófok, Tanácsház u. 7.) által a Dunamenti szennyvíztisztító telepek problémáinak
megoldásával kapcsolatos fejlesztési javaslatairól felkínált változatok közül a 2. változatot választja
azzal, hogy megrendeli a döntés előkészítői tanulmányok tervezői munkarészét 1.640.000,- Ft + ÁFA
összegért. Amennyiben az önkormányzat ennek ismeretében negatív döntést hoz, akkor a DRV ZRt.
(8601 Siófok, Tanácsház u. 7.) magára vállalja a tervezői költségeket.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntés előkészítői tanulmányok tervezői
munkarészét a Dunántúli Regionális Vízmű ZRt.-től megrendelje – a viziközmű fejlesztés előirányzat
terhére – bruttó 2.050.000,- Ft bekerülési összegért, és az előirányzat átcsoportosítás ügyében a
költségvetés módosítást terjessze be.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
______________________________________
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Napirend 5. pontja

A Művelődési Ház és Könyvtár felújításához
közbeszerzési eljárás lefolytatása
Előterjesztő: Czompó István polgármester
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
116/2010. (IV. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Pusztaszabolcsi Művelődési Ház és
Könyvtár felújításának kivitelezése” közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos ajánlattételi
felhívást és az ajánlatkérési dokumentációt jóváhagyja azzal, hogy az állami támogatásról szóló
támogatási szerződés aláírását követően, a Polgármester az ajánlattételi felhívást a Közbeszerzési
Értesítőben jelentesse meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a kiírási határidőket saját hatáskörben
módosítsa.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
Napirend 6. pontja
Tűzoltóautó átadása az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek
Előterjesztő: Czompó István polgármester
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
117/2010. (IV. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévő forgalomból véglegesen kivont Csepel típusú tűzoltó gépjárművet átadja a
pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek (2490 Pusztaszabolcs, Zrínyi M u. 18.).
A Képviselő-testület felkéri a Önkéntes Tűzoltó Egyesületet, hogy a gépjárművet olyan
Tűzoltóságnak adja át, ahol műemlékként kezelik és felújítják, valamint biztosítják pusztaszabolcsi
bemutatását, ha arra igény jelentkezik.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
Napirend 7. pontja

Az országgyűlési képviselők 2010. évi általános választásának
lebonyolítása Pusztaszabolcson
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
118/2010. (IV. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi az országgyűlési képviselők
2010. évi általános választásának pusztaszabolcsi lebonyolításáról készült tájékoztatót.
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a végzett munkáért a választási feladatok végrehajtásában
közreműködők részére.
Felelős: Vezér Ákos jegyző
Határidő: azonnal

______________________________________
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Napirend 8. pontja
Javaslat tűzvédelmi hiányosságok felszámolására
Előterjesztő: Czompó István polgármester
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
119/2010. (IV. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő
Polgármesteri Hivatal épület régi szárnyában (Pusztaszabolcs, Velencei út 2.), valamint az Adonyi
Kistérségi Szociális Központ Pusztaszabolcsi Telephely (Pusztaszabolcs, Magyar u. 6. sz.) épületében
megszünteti a tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat által feltárt súlyos hiányosságokat.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a legkedvezőbb árajánlat alapján –,
legfeljebb 50.000,- Ft + ÁFA díjért, a költségvetés általános tartaléka terhére – végeztesse el a
javításokat.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés módosítását terjessze elő.
Határidő: 2010. június 15.
Felelős: Czompó István polgármester
______________________________________
Napirend 9. pontja
Sebességcsökkentő útelem elhelyezésére vonatkozó kérelem
Előterjesztő: Czompó István polgármester
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
120/2010. (IV. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakók kérésére a József Attila utcában –
Velencei úttól É-ra eső szakaszon – 2 db, valamint a Szent Imre utcában 3 db sebességcsökkentő
aszfaltbordát helyeztet el, a kedvezőbb árajánlat alapján, legfeljebb 34.000,- Ft+ÁFA/ db összegért.
Továbbá úgy dönt, hogy a József Attila utca Velencei úttól D-re eső szakaszán, az Árok utcai
kereszteződés környékén 1 db aszfaltbordát helyeztet el legfeljebb 34.000,- Ft+ÁFA/ db összegért.
A Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert, hogy a sebességcsökkentő aszfaltbordák
elhelyezését, valamint a szükséges KRESZ táblákat (sebességcsökkentő, veszélyre utaló) a kedvezőbb
ajánlat alapján, útbordánként legfeljebb 35. 000,- Ft+ÁFA összegért rendelje meg, a költségvetési
tartalék terhére.
A Képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy a költségvetés módosítását terjessze elő.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: 2010. június 30.
______________________________________
Napirend 10. pontja
Tulajdonosi hozzájárulás pályázaton való részvételhez
Előterjesztő: Czompó István polgármester
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
121/2010. (IV. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzati
tulajdonú, pusztaszabolcsi 158/1. hrsz-ú ingatlanon lévő Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 16. sz. alatti,
Fejér Megyei Önkormányzat Szabolcs Vezér Gimnáziuma részt vegyen a KEOP-2009-5.3.0/A jelű,
„Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése” című pályázati konstrukcióban,
homlokzat felújítással.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
______________________________________
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Napirend 11. pontja
Hozzájárulás a szélerőmű építési engedélyéhez
Előterjesztő: Czompó István polgármester
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
122/2010. (IV. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Landwind Kft.
(Pusztaszabolcs, Adonyi út 42.) kérésének eleget téve feltétel nélkül hozzájárul a Pusztaszabolcs
külterületén a Landwind Kft. által létesítendő szélerőmű park szélerőművei építési területeinek
szomszédságában lévő és Önkormányzatunk tulajdonát képező valamennyi földút tulajdonosaként az
engedélyezés alatt álló valamennyi szélerőmű építési engedélyének kiadásához.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
______________________________________
Napirend 12. pontjaSzabolcs ligeti garázsok előtti úton kátyúk javítása
Előterjesztő: Czompó István polgármester
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
123/2010. (IV. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerve a Szabolcs liget 22. számtól a
33. számig (illetve a térkővel burkolt területig) terjedő szakasz útjavítására vonatkozó lakossági
kérelmet, úgy dönt, hogy a Szabolcs ligeti garázsok előtti szórt kőzúzalékos utca szakaszán útjavítást
végez, amennyiben a kérelmező lakók vállalják a zúzott kő árának megfizetését és annak elterítését,
akkor az önkormányzat vállalja a szállítási költséget.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kérelmet benyújtó Szabolcs ligeti lakókat keresse
meg, hogy vállalják- e a kérelmükben foglaltak ilyen feltételekkel történő teljesítését.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, vizsgálja felül a kátyúzáshoz szükséges zúzott
kő mennyiségét.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
______________________________________
Napirend 13. pontja
Adózás és adóhátralékok alakulása 2009. évben
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
124/2010. (IV. 29.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi adózás és az adóhátralékok
alakulásáról készült beszámolót elfogadja.
Felelős: Vezér Ákos jegyző
Határidő: azonnal
______________________________________
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Napirend 14. pontja
Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
125/2010. (IV. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület Szervezeti és Működés
Szabályzatáról szóló 6/2007. (III.30.) Kt. számú rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet
szövegét elfogadja.
Felelős: Vezér Ákos jegyző
Határidő: azonnal
______________________________________
Napirend 15. pontja
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérhátralékáról
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
126/2010. (IV. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő- testülete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások
lakbérhátralékáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Felelős: Vezér Ákos jegyző
Határidő: azonnal
______________________________________
Napirend 16. pontja
Az Adonyi Kistérségi Szociális Központ Pusztaszabolcsi
telephelyének 2009. évi gazdálkodása
Előterjesztő: Czompó István polgármester
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
127/2010. (IV. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az Adonyi
Kistérségi Szociális Központ Pusztaszabolcsi telephelyének 2009. évi gazdálkodásáról szóló
tájékoztatót.
Képviselő-testület felkéri az Adonyi Kistérségi Szociális Központ vezetőjét, hogy Pusztaszabolcs
vonatkoztatásában készítsen részletes pénzügyi tájékoztatót.
A Pusztaszabolcsi telephely 2009. évi működéséhez további 650 ezer forinttal hozzájárul az
önkormányzat 2009. évi pénzmaradványa terhére.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a hozzájárulás átutalásáról az Adonyi Többcélú Kistérségi
Társulás részére.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

______________________________________
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Napirend 17. pontja
Együttműködési megállapodás az Agárdi Pop Stranddal
Előterjesztő: Czompó István polgármester
A Képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
128/2010. (IV. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Agárdi Pop Strand által
nyújtott lehetőséget elfogadja. Az önkormányzat 8 db belépőjegy megvásárlásával támogatja a 2010.
évi rendezvényeket 170.000,-Ft+ÁFA összegért, amelyért a rendezvényekre ellátogató pusztaszabolcsi
lakosok 50% kedvezményben részesülnek. A támogatási összeg fedezete az általános tartalék.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a módosított együttműködési megállapodás aláírására és a
költségvetési rendelet módosításának beterjesztésére.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a belépőjegyek felhasználása a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény rendelkezéseinek figyelembe vétele mellett
történjen.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
______________________________________

Napirend 18. pontja
Petőfi Terem bérleti kérelme
Előterjesztő: Czompó István polgármester
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
129/2010. (IV. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 17/2007.(VIII.30)sz.
önkormányzati rendelet 14.§.(1) bekezdés alapján a Könyvtár és Művelődési Ház Petőfi Termét (2490
Pusztaszabolcs, Adonyi út 12.) a lakosság önszerveződő közössége számára, Gáti Nikoletta (2455
Iváncsa, Hunyadi u. 39.) részére 2010. május 1-től heti egy alkalommal, pénteken 10.00 és 11.00 óra
között a Csiri-biri Babatorna foglalkozásainak céljából 500,-Ft + ÁFA / óra térítési díj ellenében
biztosítja.
A Képviselő-testület jóváhagyja a mellékletben található szerződés tervezetet, valamint felhatalmazza
a Polgármestert annak aláírására.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
______________________________________

Napirend 19. pontja
Honlap Fórum szabályzat
Előterjesztő: Czompó István polgármester
A Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
130/2010. (IV. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a honlap fórum szabályzatát az alábbi
módosításokkal elfogadja.
Tegező viszony helyett magázódó forma szerepel a szabályzatban.

13
-

-

A szabályzat 4. pontjából a „Nyílt” szó
törlésre kerül.
A szabályzat 5 .pontját módosul: „Tiltott az olyan hozzászólások közzététele, melyek
valótlan állításokat tartalmaznak az önkormányzatra vagy annak képviselőire,
alkalmazottjaira, vagy az állampolgárokra nézve”
Szabályzat 6. pontjában a nick név helyett a „fórumnév” szerepel.
A szabályzat 6. pontjában az „obszcén és vulgáris” szavak helyett az „illetlen és a trágár”
szavak szerepelnek.
A Szabályzat-tervezet 8. pontját törli.
A szabályzat a sorszámozás javítása után1.-től 9.-ig pontokat tartalmaz.

Felelős: Vezér Ákos jegyző
Határidő: azonnal
______________________________________
Napirend 20. pontja
Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér helyszínének
kialakításához közbeszerzés kiírása
Előterjesztő: Czompó István polgármester
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
131/2010. (IV. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Dr. Szűcs Gábor ügyvédi irodát az
„Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítása” közbeszerzési eljárás lefolytatására a 2010. évi
költségvetés terhére 220.000 Ft + Áfa összegért.
Felkéri a Polgármestert közbeszerzés lefolytatásához a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
______________________________________
Napirend 21. pontja
TIOP 1.2.3.-09/1 sz. Könyvtári szolgáltatások összehangolt
infrastruktúrafejlesztése „Tudásdepó-Express” című
projekt megvalósításához
Előterjesztő: Czompó István polgármester
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
132/2010. (IV. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TIOP-1.2.3-09/1-2009-0033 azonosító
számú „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése” című pályázat megvalósítása
érdekében az informatikai eszközök beszerzésével, telepítésével és felszerelésével legkedvezőbb
árajánlata alapján a MICROCHIP Kft-t bízza meg bruttó 1.271.588 Ft összegben. Az indukciós
kommunikációs akadálymentesítési eszközök beszerzésével, telepítésével és felszerelésével az Induct
Trade Kft-t bízza meg ajánlata szerint bruttó 183.839 Ft összegben. Az integrált könyvtári program és
honlap készítésével, telepítésével a KULCSLIB Kft-t bízza meg ajánlata alapján összesen bruttó
1.000.000 Ft összegben. A jelenlegi beszerzések együttes összege bruttó 2.455.427 Ft, a tartalék keret
(197.500 Ft) későbbi felhasználása mellett.
Az Önkormányzat 2010 évi költségvetésében 2.716 ezer Ft-tal a felhalmozási kiadások között egy új
előirányzatot hoz létre „Könyvtári szolgáltatások infrastrukturális
fejlesztése” címmel, míg a
támogatás értékű felhalmozási bevételek előirányzatát 2.716 ezer Ft-tal növeli.
A kiadások fedezete a TIOP-1.2.3-09/1-2009-0033 sz. pályázati támogatás.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beszerzéseket valósítsa meg, és a költségvetés
módosítását terjessze be.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: folyamatos
______________________________________
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Napirend 22. pontja
Közfoglalkoztatás-szervező foglalkoztatása
Előterjesztő: Czompó István polgármester
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
133/2010. (IV. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Foglalkoztatási
Közalapítványhoz nem kíván pályázatot benyújtani közfoglalkoztatás szervező foglalkoztatására.
A közfoglalkoztatás-szervezői feladatot rendelkezésre állási támogatásban részesülő személy közcélú
foglalkoztatásával kívánja megoldani.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
______________________________________
Napirend 23. pontja
2010-2011. évi csoportos földgáz energia beszerzéshez csatlakozás
Előterjesztő: Czompó István polgármester
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
134/2010. (IV. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik a Fejér Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara és a Sourcing Hungary Kft. energia beszerzési társulásához (nem
önkormányzati társulás).
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a csatlakozási nyilatkozatot és a Sourcing Hungary
Kft. szakértői szerződését a mellékletekkel aláírja. A Sourcing Hungary Kft. lebonyolítási költségének
(1 Ft/m3, minimum 50.000 Ft) fedezete az általános tartalék.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a költségvetési rendeletmódosítás beterjesztésére.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
______________________________________
Napirend 24. pontja
Sütőipari Kft. ingatlanának megvásárlási lehetősége
Előterjesztő: Czompó István polgármester
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
135/2010. (IV. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván vételi ajánlatot tenni a
Pusztaszabolcs, Szent István u. 26. sz. alatti, 972. hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának, felszámolási eljárás
keretében történő megszerzése érdekében.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a felszámoló (KERSZI
ZRt. 1581 Budapest, Pf. 108.) képviseletében Atillásné Kun Zsuzsanna kijelölt felszámolót.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
______________________________________

15
Napirend 25. pontja
Tájékoztató a nyári gyermekétkeztetésről
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző
A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
136/2010. (IV. 29.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nyári gyermekétkeztetésről szóló
tájékoztatatót tudomásul veszi.
Önkormányzati önerőt az étkezéshez nem kell biztosítani.
Felelős: Vezér Ákos jegyző
Határidő: azonnal
______________________________________

A Képviselő-testület az alábbi határozatát zárt ülésen hozta:
137/2010. (IV. 29.)
______________________________________

