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Jegyzőkönyv 
 
 

Készült Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2016. április 15-én 7.30 órakor 

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

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

Meghívottak: Dr. Nagy Éva jegyző 
 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. Elmondta, hogy Csiki Szilárd, Simonné Zsuffa Erzsébet és 
Horváth Zoltán képviselők jelezték, hogy nem tudnak részt venni a mai ülésen. Jegyzőkönyv-
hitelesítőnek javasolta Majda Benedek és Paál Huba képviselőket. 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
143/2016. (IV. 15.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Majda Benedek és Paál Huba 
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Csányi Kálmán: Ismertette napirend-tervezetét, javasolta elfogadását. Szavazásra bocsátotta határozati 
javaslatát. 

 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
144/2016. (IV. 15.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg: 
Napirend 1. pontja:  

Csapadékvíz elvezető árokrendszer fejlesztésére benyújtandó TOP pályázat 
(TOP-2.1.3-15. „Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések” című pályázat 
keretében érkezett árajánlatok) 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 

Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Csányi Kálmán polgármester az 1. napirendi pont tárgyalása előtt névnapja alkalmából felköszöntötte 
Majda Benedek képviselőt. 
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Napirend 1. pontja:  
Csapadékvíz elvezető árokrendszer fejlesztésére benyújtandó TOP pályázat 
(TOP-2.1.3-15. „Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések” című pályázat 
keretében érkezett árajánlatok) 

Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester 
 
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy fixálódtak a számok, egyértelművé váltak a dolgok. Kiderült, hogy 
még egy utcaszakaszt be tudnak építeni ebbe az elképzelésbe. Az előző rendkívüli ülésen javasolt 
Kastély utcai szakaszt tervezték be, mert ebbe a kb. 50 millió forintos összegbe belefér. Az 
előterjesztés tartalmazza a belső tagolásokat is. Hogy egyértelmű legyen, a képviselő-testület 
pontosan, precízen elfogadja a pályázati anyagot, a képviselő-testület pedig felhatalmazza a 
polgármestert. Ha a képviselő-testület rábólint erre a határozati javaslatra, akkor az Enter gombot 
megnyomják ma délelőtt, hogy elinduljon ez a folyamat. Fontos, hogy ezt a pályázatot saját erőből, 
saját előkészítéssel végezték, nem kértek hozzá külső segítséget. A projektmenedzsmenti 
tevékenységet teljes mértékben a Hivatal végzi. Tegnap a külső segítség felhívta, hogy még nem 
jelentkezett az önkormányzat, de mondta neki, hogy meg tudják saját erőből csinálni, ami miatt 
nagyon hálálkodtak, mert el vannak havazva. A pályázatokkal foglalkozó kolléganő lényegében két 
hete csak ezzel foglalkozik. Menetközben derülnek ki apróságok, mint például, hogy a tervezési 
költségbecslés nem volt teljes mértékben pontos. Amikor a pályázatíró vitte fel az adatokat a 
számítógépbe és próbálta ezeket értelmezni, akkor vált egyértelművé, van még arra lehetőség, hogy 
még egy utcaszakaszt be tudjanak kapcsolni ebbe a programba. 
A vitát megnyitotta, majd mivel senki nem kívánt hozzászólni, ezért a vitát lezárta. 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
145/2016. (IV. 15.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a TOP-2.1.3-15 
kódszámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” című pályázat keretében a 
„Belterület védelmét szolgáló vízelvezető hálózat fejlesztése” címmel.  
A projekt keretében az alábbi fejlesztések valósulnának meg: 
1. Pusztaszabolcs 50. hrsz., Kastély utca mentén vízelvezető árok kapacitásfejlesztés, 
2. Pusztaszabolcs 849/1. hrsz., Erkel F. utca új csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése, 
3. Pusztaszabolcs 135. hrsz., József A. utca és 354. hrsz., Velencei út árok rendszerének egymást 

keresztező szakaszának átépítése, vízelfolyás biztosítása érdekében. 
A projekt megvalósításának összes bruttó költsége 49.937.470,- Ft, mely 100 %-os mértékben 
elszámolható támogatási formában valósulhat meg.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon. 
 
Felelős: Csányi Kálmán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Csányi Kálmán: Véleménye szerint, a pályázatok benyújtása miatt ilyen rendkívüli ülések 
előfordulhatnak, elő fognak fordulni. Lehetséges, hogy amit gondolnak kedden, azon már csütörtökre 
változtatni kell, de akkor is kellenek időnként előzetes döntések, hogy utána a végleges döntéseket is 
meg lehessen hozni. Mindenki azt gondolja az előzetes döntésről, hogy az a végleges döntés, de kell 
korrigálni, korrekciókat elvégezni, ha kiderül, hogy valami nem stimmel, nem tökéletes. Igyekeznek 
minél pontosabb munkát végezni, de időnként ezek a dolgok becsúsznak és lehet, hogy egy végleges 
döntésre van szükség. Abból a szempontból örül ennek az ülésnek, hogy klasszikus határozatot hoztak, 
ami egy pályázat beadásához szükséges, vagyis hogy mire, mekkora összegben, milyen területre 
vonatkozik a pályázat. 
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7.35 órakor Csányi Kálmán polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

Csányi Kálmán 
polgármester 

 
 
 
 
 

dr. Nagy Éva 
jegyző 

Majda Benedek Paál Huba 
jegyzőkönyv-hitelesítők 

 


