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Jegyzőkönyv 
 
 

Készült Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2016. április 11-én 16.15 órakor 

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

 
 
Jelen voltak: Csányi Kálmán polgármester 
 Tüke László alpolgármester 
 Czöndör Mihály, Horváth Zoltán, Kovács Dénes, Paál Huba - képviselők 

Meghívottak: Dr. Nagy Éva jegyző 
 Darvas Tímea Polgármesteri Hivatal pályázati ügyintézője 
 Papp Miklós Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézője 
 Virág Mária Polgármesteri Hivatal kommunikációs referense 
 Horváth Éva jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
Csányi Kálmán: Köszöntötte a megjelenteket, az ülést megnyitotta. Ismertette a rendkívüli ülés 
összehívásának okát. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a 9 fő megválasztott 
képviselőből 6 fő megjelent. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Horváth Zoltán és Kovács Dénes 
képviselőket. 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
139/2016. (IV. 11.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Horváth Zoltán és Kovács Dénes 
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Csányi Kálmán: Ismertette napirend-tervezetét. Javasolta a meghívóban szereplő napirend-tervezet 
elfogadását. Szavazásra bocsátotta határozati javaslatát. 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
140/2016. (IV. 11.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg: 
Napirend 1. pontja:  

TOP-2.1.3-15. „Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések” című pályázat 
keretében érkezett árajánlatok 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 1. pontja:  

TOP-2.1.3-15. „Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések” című pályázat 
keretében érkezett árajánlatok 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
 
Csányi Kálmán: Köszöntötte a Polgármesteri Hivatal munkatársai közül Darvas Tímeát és 
Papp Miklóst, akik a pályázatok előkészítésével foglalkoznak, valamint Virág Mária kommunikációs 
referenst. 
Elmondta, hogy az előterjesztésben szereplő becsült árajánlatok érkeztek be. Azt is megállapították az 
elmúlt alkalommal, hogy erre a tevékenységre 50 millió forintos keretet tud az önkormányzat 
pályázni, ezért javasolta a határozati javaslatban szereplő két területet. Az egyik az Erkel utca 
vízelvezetése, hiszen ott már többször panaszkodtak, hogy esővíz esetén megközelíthetetlen az 
ingatlanjuk. A többi helynél nincs ilyen jellegű akut helyzet. A másik felmerült terület a Velencei út – 
József Attila utca saroktól a Sohár Brigitta féle boltnál található árok, ahol viszonylag mély területnek 
a vízelvezetését tudnák ilyen módon megvalósítani. Az az árok jelenleg szikkasztó árokként működik. 
Viszonylag sokan használják azt a területet, járdát, ezért jó lenne, ha arról a területről le lehetne 
vezetni a vizet. 
A vitát megnyitotta. 
 
Czöndör Mihály: Megemlítette, hogy a tervező költségbecslésnél az első oszlopban a nettó 7.900 ezer 
forint, bruttó 17 millió forint, de akkor minek a nettója, minek a bruttója? 
 
Csányi Kálmán: Elmondta, a KRESZ-TERV tervezője ezt a táblázatot biztosította számukra és a 
pályázatnál a bruttó árral kell számolni. 
 
Paál Huba: Megkérdezte, hogy meg lett hirdetve, nyílt, vagy meghívásos volt ez az árajánlat kérés? 
Elgondolkozna azon, hogy a Kastély utcában, a húsbolt előtt, ami van, az katasztrófa, büdös az egész 
árok egészen a vasbolttól a húsboltig, illetve a trafóig, mert nincs lefolyása. A város közepe és 
pontosan ez a rendezetlen része annak a csatornának, ami végig elmegy a Sport utcán. Elgondolkozna 
azon, hogy bővítse-e a pályázat mértékét és hogy azt is számba vegye, mert azt is csak egyszer kell 
megcsinálni. Nem beszélve arról, ha netán itt igaz lesz a MÁV rekonstrukció és megépül az elkerülő 
út, akkor kérdés, hogy ezzel az útszakasszal mit fog az önkormányzat kezdeni az elkövetkezendő 
időben. Évek óta ez a helyzet, nem tud lefolyni a víz a Kastély utcáról. A Vasút utca és a sorompó 
közötti rész kritikán aluli, ahogy az kinéz. Rosszabb, mint akármelyik más a településen. Javasolta, 
gondolkodjanak el azon, hogy bővítsék-e a pályázatnak a lehetőségét ezzel a területtel. 
 
Csányi Kálmán: Az első kérdésre válaszolva elmondta, a képviselő-testület fogadta el, hogy melyik 
tervezőt bízzák meg a tervezéssel és ezeknek a becsült költségeknek a kialakításával. A képviselő-
testületnek volt egy döntése és ez alapján alakították ki. Három árajánlat volt és abból ezt választották 
ki, volt még ennél drágább cég is. A József Attila utca és a Velencei út sarkával kapcsolatos probléma 
megoldására már korábban kértek tervező árajánlatot. Van képviselői javaslat, de azt is tudomásul kell 
venni, hogy kb. 50 millió forintos keret áll rendelkezésre ilyen típusú feladatok ellátására és ezért nem 
javasolta, hogy még emeljék be ezt a plusz 20 millió forintos becsült költségvetéssel rendelkező 
területet. Elfogadja, hogy az a terület áldatlan állapotban van, de ugyanolyan áldatlan állapotban van a 
többi terület is. Talán a Velencei út eleje az, amit megszoktak már, hogy ilyen és ezért nem merült fel 
ennek a kérdésköre. A maga részéről a Svábvölgyi-árkot szerette volna, az lett volna legjobb, de ott is 
csak a karbantartás és tisztítás miatt lett volna jó, hogy a fenékfolyást meg tudták volna határozni. 
Ezért erről le tud mondani. 
A vitát lezárta. 
Megállapította, hogy az első kérdés az lenne, elfogadják-e Paál Huba képviselő javaslatát, tehát hogy 
egészítsék ki a pályázatot a Kastély utca – Sport utca kereszteződésével kapcsolatosan. 
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Czöndör Mihály: Hozzáfűzte, valóban nincs arra pénz, hogy azt a részt megcsináltassák, de esetleg 
megterveztethetnék és amikor van rá lehetőség, akkor tudnak vele indulni. Ez valóban egy nagyon 
kellemetlen hely. Fontolja meg a testület, hogy esetleg tervezzék meg. 
 
Csányi Kálmán: Megkérdezte Papp Miklós műszaki előadót, úgy kérték az árajánlatot, hogy azt meg is 
tervezik? 
 
Papp Miklós, a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézője: Elmondta, hogy a terveket is elkészítik, 
amelyek szerepelnek a listában, arra adtak ajánlatot és szerződés is van. A Gárdonyi utcára vannak 
tervek, csak lejárt, azt meg kell frissíteni, a többire pedig új terv készül. 
 
Csányi Kálmán: Megjegyezte, hogy ennek egy részét el is tudják számolni a pályázati 
költségvetésben. Amit Czöndör Mihály képviselő kért, így meglesz. Abból a szempontból is jó, hogy 
látják, kb. ennyi összeg kell. Még mindig van olyan szakasz, ami kimaradt, mert már ma is mondták, 
hogy az Arany J. utca első szakaszát is, de eddig tudnak eljutni. 
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint a Képviselő-testület a TOP-2.1.3-15 
„Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések” című pályázatot egészítse ki úgy, hogy a 
Kastély utca - Sport utca kereszteződés Vasút utcáig tartó szakaszának vízelvezetését is nyújtsa be. 
 
 
A Képviselő-testület 1 igen, 2 nem szavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot elutasította: 
 
141/2016. (IV. 11.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint a 
Képviselő-testület a TOP-2.1.3-15 „Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések” című 
pályázatot egészítse ki úgy, hogy a Kastély utca - Sport utca kereszteződés Vasút utcáig tartó 
szakaszának vízelvezetését is nyújtsa be. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
142/2016. (IV. 11.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP-2.1.3-15 „Települési 
környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések” című pályázatra az Erkel Ferenc utca vízelvezetését és a 
Velencei út – József Attila utca csomóponti vízelvezetését nyújtja be. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
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16.25 órakor Csányi Kálmán polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

Csányi Kálmán 
polgármester 

 
 
 
 
 

dr. Nagy Éva 
jegyző 

Horváth Zoltán Kovács Dénes 
jegyzőkönyv-hitelesítők 

 


