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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
2011. június 30-án megtartott nyílt ülésén hozott 

határozatainak tartalma 
 
Határozat száma Határozat tartalma 
215/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat Felkérés jegyzőkönyv hitelesítésére 
216/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat Napirend meghatározása 
217/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat Szennyvíztisztító telepen történő felújítások elvégzése 
218/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat Oktatási intézmény Alapító Okiratának módosítása 
219/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat Oktatási intézmény előirányzat módosítási kérelmének 

jóváhagyása 
220/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének módosítása 
221/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat Faunus Kft.-vel kötött vállalkozói szerződés módosítása 
222/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat Önkormányzati tulajdonú motorkerékpárok javítása 
223/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat Közterület-felügyeletről szóló beszámoló elfogadása  
224/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat Önkormányzati támogatás ütemezése  
225/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat MÁV iskola tantermének bérbeadása  
226/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat Adonyi Kistérségi Szociális Központ Pusztaszabolcsi 

Telephelyének 2010. évi gazdálkodásának elfogadása 
227/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 
228/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
229/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat A Kt. II. félévi munkatervének elfogadása 
230/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat Adonyi út 42. sz. alatti épület tetőjavítása 
231/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat Futal pálya megvalósítása 
232/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
233/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat Futal pálya megvalósítása 
234/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat Iskola utca burkolatjavítása 
235/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat Tanácsadó elektromos berendezéseinek érintésvédelmi 

felülvizsgálata 
236/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat Térfigyelő rendszerre karbantartási szerződés megkötése 
237/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat 125/2011.(III.31.) Kt. számú határozat fenntartása 
238/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat KDV Hulladékgazdálkodási Önk.-i társulás Társulási 

Megállapodásának módosítása 
239/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 
240/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat Települési forgalomszabályozási terv elkészítéséhez 

árajánlat kérése 
241/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat Önkormányzati lakótelek értékesítése 
242/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat 172/2011. (V.26.) Kt. számú határozat visszavonása 
243/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat Önkormányzati intézményvezetők felkérésére dolgozóik 

tájékoztatására az önkormányzati ünnepekről 
244/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat Polgármester szabadságának jóváhagyása 
245/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat Pályázat benyújtása önkormányzati utak fejlesztésére 
246/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat Pályázat benyújtása önkormányzati utak fejlesztésére 
247/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat Magyar Projektmenedzsment Iroda Kft. megbízása 

önkormányzati utak fejlesztésére vonatkozó pályázat 
megírásával 

http://www.pusztaszabolcs.hu
mailto:polghivatal@pusztaszabolcs.hu
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KIVONAT 

 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

2011.június 30-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
215/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Czöndör Mihály és Csiki Szilárd 
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: 
 
216/2011. (VI. 30.) 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 

A szennyvíztelepen szivattyúk, frekvenciaváltók, csővezetékek, 
levegőztetők, mennyiségmérők cseréje 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 2. pontja 

József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosítása 
 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 3. pontja 

A József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda 
előirányzat módosítási kérelme 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 4. pontja 

Étkezési térítési díj megállapítása 
 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 5. pontja 

A helyi körzeti megbízottak kérelme 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 6. pontja 

Beszámoló a közterület-felügyelő elmúlt évi munkájáról 
 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 7. pontja 

A Pusztaszabolcsi Sport Klub kérelme önkormányzati támogatás folyósítására 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 8. pontja 

Jehova Tanúi terembérleti kérelme 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 

http://www.pusztaszabolcs.hu
mailto:polghivatal@pusztaszabolcs.hu
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Napirend 9. pontja 

Az Adonyi Kistérségi Szociális Központ Pusztaszabolcsi telephelyének 
2010. évi gazdálkodása 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 10. pontja 

Javaslat a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 11. pontja 

A Képviselő-testület 2011. második félévi munkaterve 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 12. pontja 

Az Adonyi út 42. sz. alatti épület tetőjavítási munkája 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 13. pontja 

Műfüves pálya építése 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 14. pontja 

Az Iskola utca burkolatjavítása  
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 15. pontja 

Anya- Csecsemővédelmi Tanácsadó elektromos berendezéseinek 
érintésvédelmi felülvizsgálata 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 16. pontja 

Térfigyelő rendszer karbantartási szerződése 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 17. pontja 

Lakótelekre vonatkozó értékesítési ajánlat 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 18. pontja 

Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának módosítására 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 19. pontja 

Kérelem a Zrínyi Miklós utca forgalmi rendjének módosítására 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 20. pontja 

Javaslat önkormányzati telek értékesítésére 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 21. pontja 

Javaslat bérlőkijelölő határozat visszavonására 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 22. pontja 

Trianoni megemlékezés visszhangja (szóbeli) 
 Előterjesztő: Szajkó János Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság elnöke 
Napirend 23. pontja 

Polgármester szabadságának jóváhagyása 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Napirend 24. pontja 

Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztésére vonatkozó pályázat 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
Zárt ülés 
Napirend 25. pontja 

Javaslattétel Pusztaszabolcs Díszpolgára elismerő címre 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
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Napirend 1. pontja 

A szennyvíztelepen szivattyúk, frekvenciaváltók, csővezetékek, 
levegőztetők, mennyiségmérők cseréje 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
217/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 5/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet 67. § 6. francia bekezdése alapján egyetért 
azzal, hogy a polgármester a szennyvíztisztító telepen a „Pusztaszabolcs szennyvíztisztító telep technológia 
korszerűsítése” című kiviteli dokumentációval összhangban az iszap recirkulációs szivattyúk, 
frekvenciaváltók, levegőztető rendszer cseréjét, mérők beépítését, szivattyú szívó és nyomóvezetékének 
kiváltását – a hatásfok javítás illetve az üzembiztonság növelése érdekében – megrendelje az üzemeltető 
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-től (DRV ZRt. 8601 Siófok, Tanácsház u. 7.) az alábbi táblázat szerinti 
megnevezésekkel, ütemezéssel, bekerülési összegekkel:  
 

Ütemezés Megnevezés Nettó összeg ÁFA Bruttó összeg 

 
2011. 4 db Flygt NZ 3085.160 MT 462 (1,4 kW, 

400 V, 3 fázisú, 50 Hz, 10 fm kábel, DN 
80) szivattyú 

 
 2 004 600 Ft 

 
501 150 Ft  

 
 2 505 750 Ft 

2011. 3 db Flygt Z állvány C/N 3085 MT  404 976 Ft 101 244 Ft  506 220 Ft 

2011. 3 db ABB frekvenciaváltó 1,5 kW  373 900 Ft  93 475 Ft  467 375 Ft 
 

2011. Szivattyú szívó és nyomó vezetékének 
kiépítése (KPE 90-110;6 db tolózár, 3 db 
mérőhely) 

 
 1 347 113 Ft 

 
336 778 Ft 

 
 1 683 891 Ft 

 
2011. SANITAIRE finombuborékos levegőztető 

rendszer  (4X54 db, WE 9” , műanyagcső 
elosztó h. rozsdamentes acéltartó) 

 
 2 450 000 Ft 

 
612 500 Ft 

 
 3 062 500 Ft 

2011. Levegőztető rendszer telepítése  238 000 Ft  59500 Ft  297 500 Ft 

2011. évben összesen:  6 818 589 Ft 1 704 647 Ft  8 523 236 Ft 

2012. Siemens 100-as indukciós 
mennyíségmérő 

 300 000 Ft  75 000 Ft  375 000 Ft 

2012. évben összesen:  300 000 Ft  75 000 Ft  375 000 Ft 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a táblázat szerinti rekonstrukciós munkák 
megvalósítását – az előterjesztés szerinti megrendelők aláírásával – megrendelje a 2011. évi viziközmű 
fejlesztés előirányzat terhére, 2011. évi teljesítéssel bruttó 8 523 236,- Ft, illetve a 2012. évi viziközmű 
fejlesztés előirányzat terhére, 2012. évi teljesítéssel bruttó 375 000,- Ft bekerülési összegért. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Magyar Projektmenedzsment Iroda Kft-vel és a DRV 
Zrt.-vel vegye fel a kapcsolatot, az ütemezés szerinti rekonstrukciós munkákra vonatkozó pályázati 
lehetőségek kihasználása érdekében. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2012. évi költségvetésbe tervezze be a 2012-re 
áthúzódó kiadásokat. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

 
______________________________________ 
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Napirend 2. pontja 

József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvodaalapító okiratának módosítása 
 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
218/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású József Attila Közös 
Igazgatású Általános Iskola és Óvoda (Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14.) intézményét átszervezi. Az 
intézmény alapító okiratát az előterjesztés szerint módosítja, kiegészítve az intézmény 
alaptevékenységeként meghatározott feladatokkal. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság 
Államháztartási Iroda felé a törzskönyvi nyilvántartásban a módosítás átvezetéséről intézkedjen. 
 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
Napirend 3. pontja 

A József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda 
előirányzat módosítási kérelme 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
219/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola 
2010. évi előirányzatát az alábbiak szerint módosítja: 
Az intézmény működési célú támogatásértékű bevétel előirányzatát megemeli 451 ezer forinttal a személyi 
juttatások előirányzatának 51 ezer forintos növelése, a munkáltatót terhelő járulék előirányzatának 12 ezer 
forintos növelése, a dologi kiadás előirányzatának 23 ezer forintos növelése és a felújítás előirányzatának 
(Óvodai fürdőszoba felújítása -42 ezer forint; Manóvár Óvoda ablak felújítás -380 ezer forint; Iskolai 
tanterem felújítás 310 ezer forint; Tornaterem ablak és ajtó felújítás -771 ezer forint; Iskolai tanterem 
felújítás (angol terem) 1 248  ezer forint) 365 ezer forintos növelése mellett. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelete 
módosításának beterjesztésére. 
 

Felelős: Czompó István polgármester  
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
Napirend 4. pontja 

Étkezési térítési díj megállapítása 
 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
220/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az étkezési díjak változásáról szóló rendelet-
tervezet szövegét elfogadja. 
 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
221/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Faunus” Termelő és Szolgáltató Kft-vel 
(Pusztaszabolcs, Szent István utca 11.) a közétkeztetési feladatok ellátására 2007. május 25.-én kötött 
vállalkozási szerződést az előterjesztés szerinti Megállapodás alapján módosítja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a Megállapodás aláírására. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal               ______________________________________ 
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Napirend 5. pontja 

A helyi körzeti megbízottak kérelme 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
222/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcsi Polgárőrség által használt 
2 db önkormányzati tulajdonú motorkerékpár 100 ezer forint nagyjavítási költségét az általános 
tartalékból biztosítja. 
Felkéri a polgármestert az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet módosításának 
beterjesztésére. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
 
 
Napirend 6. pontja 

Beszámoló a közterület-felügyelő elmúlt évi munkájáról 
 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
223/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a közterület-felügyelő 
beszámolóját az elmúlt évi felügyeleti munkáról. 

 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
 
 
Napirend 7. pontja 

A Pusztaszabolcsi Sport Klub kérelme önkormányzati támogatás folyósítására 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
224/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a 181/2011. (V.26.) Kt. számú 
határozatát és úgy dönt, hogy a Pusztaszabolcsi Sport Klub részére megítélt 2011. évi működési 
támogatásból fennmaradó 700 ezer forintot az alábbiak szerint folyósítja: 

1.  350 ezer forint átutalását  azonnal engedélyezi 
2. 350 ezer forint átutalását abban az esetben engedélyezi, amennyiben az egyesület elszámol az 

egész éves pályabérleti díj befizetésével és az 1. pontban kapott támogatás felhasználásával. 
 
Felelős: Czompó István polgármester  
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
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Napirend 8. pontja 

Jehova Tanúi terembérleti kérelme 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
225/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Jehova Tanúi 13. számú 
Egyházkörzet (8000 Székesfehérvár, Gellért újsor 30-32.) pusztaszabolcsi gyülekezete számára 
4 000,- Ft+Áfa/hó bérleti díjért bérbe adja 2011. augusztus 1-jétől 2012. július 31-ig a MÁV iskola 
(2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 1.) egy 62 m2 alapterületű termét heti két alkalommal (péntek és 
vasárnap) egyházi oktatási célokra. 
A Képviselő-testület jóváhagyja a mellékletben található szerződést, valamint felhatalmazza a 
Polgármestert annak aláírására. 
 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
 
Napirend 9. pontja 

Az Adonyi Kistérségi Szociális Központ Pusztaszabolcsi telephelyének 
2010. évi gazdálkodása 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
226/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy fogadja el az Adonyi 
Kistérségi Szociális Központ Pusztaszabolcsi telephelyének 2010. évi gazdálkodásáról szóló 
tájékoztatót, hogy a Pusztaszabolcsi telephely 2010. évi működéséhez a Kistérség által kért további 
2065 ezer forint helyett 528 ezer forint megfizetését kéri a Kistérségtől, mivel a szociális étkezés díját 
a Kistérség helyett Pusztaszabolcs Város Önkormányzat fizette a szolgáltatónak – 2011. március 
(861.645,- Ft), 2011. április (840.988,- Ft), 2011. május (889.979,- Ft) – annak ellenére, hogy az 
állami támogatást és az igénybevevők befizetéseit a kistérség beszedte. 
Felkéri az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulást, hogy fizesse meg a különbözetet Pusztaszabolcs 
Város Önkormányzatának. 
Felkéri a polgármestert az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet módosításának 
beterjesztésére. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
 
 
Napirend 10. pontja 

Javaslat a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
 Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
227/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közművelődésről szóló rendelet-tervezet 
szövegét elfogadja. 
 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
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Napirend 11. pontja 

A Képviselő-testület 2011. második félévi munkaterve 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elutasította: 
 
228/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a Településfejlesztési Bizottság 
azon javaslatát, mely szerint napirendre tűzi a Magyar Projektmenedzsment Iroda Kft tájékoztatását, 
arról, hogy milyen témájú pályázati lehetőségekre hívta fel az önkormányzat figyelmét. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
229/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. második félévi munkatervét elfogadja. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
 
 
 
Napirend 12. pontja 

Az Adonyi út 42. sz. alatti épület tetőjavítási munkája 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
230/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati 
tulajdonban lévő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Pusztaszabolcs, Adonyi út 42. szám, 984 
hrsz.) épületének tetejét – a további beázások elkerülése érdekében – megjavíttatja. 
A Képviselő-testület a munka kivitelezésére beérkezett árajánlatok közül a kedvezőbbet, a Csontos 
László vállalkozó (Pusztaszabolcs, Szt. István u. 22/1.) által benyújtott ajánlatot fogadja el, melynek 
vállalási ára bruttó 634 400 Ft. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat épületén 
keletkezett beázások megszüntetése érdekében a tető javítási munkáit Csontos László vállalkozóval – 
a költségvetés általános tartaléka terhére, 634 400 Ft bekerülési összegért – végeztesse el, valamint a 
bekerülési összegnek az önkormányzat 2011. évi költségvetésébe tervezéséhez nyújtson be 
előterjesztést, és egyúttal felhatalmazza az előterjesztés szerinti szerződés aláírására. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

______________________________________ 
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Napirend 13. pontja 

Műfüves pálya építése 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
231/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megvalósítja 1163 hrsz-ú 
közterületen 22x42 m-es műfüves futsal pályát, pályázati forrás felhasználásával. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elutasította: 
 
232/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, mely szerint 
versenytárgyalást folytasson a Futsal pálya megvalósítására ajánlatót tevő vállalkozások között.  
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
233/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1163 hrsz-ú közterületen 
22x42 m-es műfüves futsal pályát létesít pályázati forrás felhasználásával. A Képviselő-testület a 
beérkezett árajánlatok közül a legkedvezőbbet, a NOBLE KFT. (Pusztaszabolcs, Arany János u. 41.) 
által benyújtottat fogadja el, melynek bruttó bekerülési összege: 12 786 550 Ft, garancia vállalása 2 év. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a műfüves futsal pálya kivitelezési munkáit 
a NOBLE KFT-vel – a költségvetés „Műfüves futsal pálya építése” című előirányzata terhére, 
12 786 550 Ft bekerülési összegért – végeztesse el, és egyúttal felhatalmazza az előterjesztés 
szerinti szerződés aláírására. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
 
Napirend 14. pontja 

Az Iskola utca burkolatjavítása  
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
234/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Iskola utca Velencei és Széchenyi utcák 
közti szakaszán az aszfalt burkolat rongálódási problémáját megismerte, és úgy dönt, hogy a 
polgármester a javítás módjairól és a költségek lehetséges megosztási arányáról folytasson tárgyalást a 
kivitelező szervezet vezetőjével. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
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Napirend 15. pontja 

Anya- Csecsemővédelmi Tanácsadó elektromos berendezéseinek 
érintésvédelmi felülvizsgálata 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
235/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Pro-DömiVILL Kft-t, (telephely: 
2457 Adony, Deák F. u. 20.) hogy az Anya- és Csecsemővédelmi Tanácsadó (2490 Pusztaszabolcs, 
Adonyi út 39.) érintésvédelemmel kapcsolatos méréseit végezze el, az EBF elektromos berendezéseit 
vizsgálja felül, és erről az érintésvédelmi okiratot készítse el. 
A Képviselő-testület az érintésvédelmi felülvizsgálat díjával dologi előirányzatát megemeli. A 
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés módosítását terjessze be. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
 
Napirend 16. pontja 

Térfigyelő rendszer karbantartási szerződése 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
236/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a térfigyelő rendszer 
karbantartási munkáira a kivitelező RG Net Kft.-vel (7623 Pécs, Athinay u. 34) karbantartási 
szerződést köt bruttó 290.000 Ft/év díj ellenében. A karbantartási díj fedezete az általános tartalék. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a költségvetési rendeletmódosítás beterjesztésére és 
felhatalmazza a karbantartási szerződés aláírására. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
 
Napirend 17. pontja 

Lakótelekre vonatkozó értékesítési ajánlat 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
237/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pusztaszabolcsi 1613. hrsz-ú, 1273 m2 

területű, Debreceni László és Debreceni Lászlóné Papacsek Ildikó tulajdonában lévő lakótelek 
visszavásárlására vonatkozó 125/2011. (III.31.) Kt. számú határozatát fenntartja, és a tulajdonos által 
meghatározott 1.500.000,- Ft legalacsonyabb telekárat nem fogadja el, mert az ingatlanon nem történt 
értéknövelő beruházás az elmúlt 15 évben. 
A telek értékesítésére vonatkozó egyezség hiányában, a beépítési kötelezettség biztosítására bejegyzett 
elidegenítési tilalmat a Képviselő-testület fenntartja. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 15. 
 

______________________________________ 
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Napirend 18. pontja 

Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának módosítására 

 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
238/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a következők szerint határozza 
meg: 
1./a Társulási Megállapodás III. fejezete első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
A Ttv. 16-18.§-aiban foglalt rendelkezéseknek megfelelően a Társulás önálló jogi személyiséggel 
rendelkezik, működése során a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni. 
2./a Társulási Megállapodás III. fejezete második és harmadik bekezdése hatályát veszti. 
3./a Társulási Megállapodás III. fejezete ötödik bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
A Társulás Tanácsának elnöke a Társulási Megállapodást és annak módosításait megküldi 
törvényességi ellenőrzés céljából az illetékességgel rendelkező kormányhivatalnak, valamint a 
Társulás nyilvántartásba vétele céljából a Magyar Államkincstár illetékességgel rendelkező 
Igazgatóságának. 
4./a Társulási Megállapodás V. fejezete első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
A Társulás gazdálkodására a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni. 
5./a Társulási Megállapodás V/1.c)pontja második bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
A Társulás bevételeit és kiadásait a Társulás Tanácsának döntése alapján meghatározott pénzintézetnél 
önálló bankszámlaszámon köteles nyilvántartani. A Társulási Tanács elnöke köteles a költségvetés 
állásáról félévente tájékoztatást adni a Társulási Tanácsnak. 
6./a Társulási Megállapodás V/1.e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
A Társulás jogszabályszerű költségvetési működésének ellenőrzését Felügyelő Bizottsága végzi (ld. 
VII/4. fejezet). Ezen túlmenően a Társulás szakmai ellenőrzés céljára erre szakosodott ellenőrt is 
igénybe vehet.  
7./a Társulási Megállapodás VII. fejezet második bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
Szervezeti rendszer: 
1. Társulási Tanács 

2. Társulási Tanács Elnöke 

3. Operatív Tanács 

4. Felügyelő Bizottság 

5. KDV Projekt Iroda 

8./a Társulási Megállapodás VII/1.1. o) pont helyébe a következő rendelkezés lép: 
Projekt Iroda létrehozása, a Projekt Iroda vezetője felett a kiemelt munkáltatói jogok (kinevezés, 
felmentés, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása) gyakorlása 
 
9./a Társulási Megállapodás VII/1.2. pont nyolcadik bekezdés helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
Az ülésen a szavazás nyílt, kézfeltartásos formában történik. 

Személyi ügyekben (pld. tisztségviselők megválasztásában, delegáció kérdéseiben) a tanácsülésen a 
döntéshozatal titkos, írásbeli szavazás útján is történhet Titkos szavazás tartására a Tanács bármely 
tagja tehet javaslatot, a javaslat elfogadásához a Tanács tagjainak egyszerű többséggel meghozott 
döntése szükséges. 

10./a Társulási Megállapodás VII/1.3. pont első bekezdés o) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
a Projekt Iroda vezetője tekintetében az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása. 
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11./a Társulási Megállapodás VII/1.3. pont nyolcadik bekezdéssel egészül ki a következők 
szerint: 
A Társulási Tanács részletes működési szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 
12./a Társulási Megállapodás VII/3. pont helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
A Társulás működését, a projektek teljes körű előkészítését és lebonyolítását a Projekt Iroda látja el. A 
Projekt Iroda hivatalos megnevezése: Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás Projekt Iroda. 
A Projekt Iroda az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti 
helyi önkormányzati költségvetési szerv. Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. 
(XII.19.) Korm. rendelet 9.§ (2) bekezdés d) pontja alapján önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv.  
A Társulási Tanács határozza meg a Projekt Irodának az ellátandó feladatokhoz igazodó, 
foglalkoztatottak létszámát. 
A Projekt Irodát – annak vezetőjén keresztül - a Társulás Tanácsa irányítja. 
A Projekt Irodában foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat a Projekt Iroda vezetője gyakorolja. 
A Projekt Iroda vezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Társulás Tanácsának elnöke gyakorolja. 
A Projekt Irodában foglalkoztatottak jogviszonyára a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 
rendelkezései irányadóak. 
A Projekt Iroda tevékenységének anyagi fedezetét, az adható juttatások pénzügyi keretét a Társulás 
éves költségvetése állapítja meg, felhatalmazva egyidejűleg azok teljesítésére. 
A költségvetési szerv pénzkölcsönt nem vehet fel, kezességet nem vállalhat, értékpapírt, váltót és 
kötvényt nem bocsáthat ki, illetve nem fogadhat el. 
A Projekt Iroda feladatai: 

- A Társulás működésével összefüggő tevékenységek: 

• Jogszerű működés folyamatos biztosítása, 
• Értekezletek, ülések megszervezése, 
• A Társulás elnöke, elnökhelyettesei, valamint a Felügyelő Bizottság munkájának segítése, 
• Előterjesztések, döntéstervezetek, jegyzőkönyvek, emlékeztetők elkészítése, határozatok 

végrehajtása, 
• Adminisztráció, levelezés, iktatás - irattározás, adatszolgáltatás, 
• Kapcsolattartás és információszolgáltatás az önkormányzatoknak, érintett 

minisztériumoknak, felügyeleti szerveknek, 
• Szerződések, szerződésmódosítások előkészítése, szervezeti kérdésekkel kapcsolatos 

döntések előkészítése, 
• A Társulás éves munkatervére érkező javaslatok összefoglalása, éves költségvetési tervezet, 

költségvetési beszámoló elkészítése 

- A projektek megvalósításával összefüggő feladatok: 

A Társulási Megállapodás IV/2.2.,IV/2.3.,IV/3.1.,IV/3.2. pontjaiban meghatározott társulási 
feladatok előkészítése, végrehajtása. 

A Projekt Iroda szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályozást a Társulás Tanácsa által 
elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 
13./a Társulási Megállapodás VII/4. pont harmadik bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
A delegáló önkormányzatok a Felügyelő Bizottság tagjainak személyét, vagy a személyükben 
bekövetkező változást kötelesek a Társulási Tanács részére írásban bejelenteni. 

14/a Társulási Megállapodás VII/4. pont ötödik bekezdés harmadik mondat helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
A Társulási Tanács tagja egyidejűleg nem delegálható a Felügyelő Bizottságba is. 

15./a Társulási Megállapodás IX. fejezete hatályát veszti. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
 



 13 
 
Napirend 19. pontja 

Kérelem a Zrínyi Miklós utca forgalmi rendjének módosítására 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület 2 igen, 5 nem szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elutasította: 
 
239/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, hogy a Zrínyi 
Miklós utca forgalmát – lakossági kezdeményezésre –, a Dobó István utca és a külterületi Névtelen 
utca csatlakozásában elhelyezett „Mezőgazdasági vontatóval behajtani tilos!” „Kivétel: engedéllyel!” 
KRESZ táblákkal szabályozza. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
240/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy kérjen 
szaktervezőtől árajánlatot a település forgalomszabályozási tervének elkészítésére, és azt terjessze a 
Képviselő-testület elé. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 15. 

______________________________________ 
 
 
Napirend 20. pontja 

Javaslat önkormányzati telek értékesítésére 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
241/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő 
pusztaszabolcsi 1621/5. hrsz-ú, 1459 m2 területű, beépítetlen terület vevőjének Baloni Anikó 
Pusztaszabolcs, Szilágyi E. u. 47. sz. alatti és Odor István Pusztaszabolcs, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 
53/1. sz. alatti  kérelmezőket jelöli ki. 
Az ingatlan vételárát 300,-Ft/m2 + ÁFA, azaz 547.125,-Ft összegben határozza meg, melyet vevők a 
szerződés aláírásakor egy összegben fizetnek meg az Önkormányzat részére.  
Az ingatlan előtt az utcában a víz, villany, gáz, csatorna, telefon közművezeték kiépült, az ingatlan a 
közműkezelők feltételei szerinti hozzájárulás megfizetése esetén közművesíthető. 
Az ingatlant a szerződés aláírását követő 4 éven belül lakóházzal be kell építeni. A beépítési 
kötelezettség nem teljesítése esetén az önkormányzat az ingatlant az eredeti eladási áron jogosult 
visszavásárolni. 
A beépítési kötelezettség biztosítására az ingatlan-nyilvántartásba elidegenítési és terhelési tilalmat 
kell bejegyeztetni az önkormányzat javára. 
A vételár az ingatlan kitűzésének költségeit is magában foglalja. 
A Képviselőt-testület dr. Nagy István ügyvédet bízza meg az adásvételi szerződés megkötésével. 
A szerződéskötéssel és az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel kapcsolatos költségek vevőket terhelik. 

Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: 2011. december 31. 

______________________________________ 
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Napirend 21. pontja 

Javaslat bérlőkijelölő határozat visszavonására 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
242/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja az önkormányzati tulajdonú, 
Pusztaszabolcs, Adonyi út 51. sz. alatti lakás bérbeadására vonatkozó, 176/2011. (V.26.) Kt. számú 
határozatát, mert a kijelölt bérlő, Tóthné Várnagy Olga családgondozó, visszavonta kérelmét, és a 
lakásbérleti szerződés megkötésére nem került sor. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
 
Napirend 22. pontja 

Trianoni megemlékezés visszhangja (szóbeli) 
 Előterjesztő: Szajkó János Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság elnöke 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
243/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a hivatal és az intézmények vezetőit, 
hogy az általuk irányított egységek dolgozóit tájékoztassák rendszeresen a város által rendezett 
ünnepekről, megemlékezésekről, azok időpontjáról, helyéről és képviseletükről gondoskodjanak. A 
politikai szerveződést, szervezkedést munkahelyen ne engedélyezzék. 
 
Felelős: intézményvezetők 
Határidő: folyamatos 

______________________________________ 
 
Napirend 23. pontja 

Polgármester szabadságának jóváhagyása 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
244/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja Czompó István 
polgármester 2011. május 31-i és 2011. június 23-i egy-egy nap szabadságát. 
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
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Napirend 24. pontja 

Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztésére vonatkozó pályázat 
 Előterjesztő: Czompó István polgármester 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
245/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a KDOP-4.2.1/B-11 
kódszámú „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése” támogatására a „Gépállomás utca, Deák 
Ferenc utca felújítása” című projektre. A projekt keretében a 2490 Pusztaszabolcs, Gépállomás utca – 
702/89, 66, 67, 84, 051/5, 050/2 hrsz.-ú útszakasz – és a 2490 Pusztaszabolcs, Deák Ferenc utca – 949, 
1057, 993, 1029, 950 hrsz.-ú útszakasz - felújítása valósul meg. A projekt összes költsége 59.000.000,-Ft, 
melyből a támogatás szempontjából is elszámolható költség: 59.000.000,-Ft. A projekt teljes költségére 
vonatkozóan az önrész összege 5.900.000,-Ft, melyet saját forrásból biztosít. A pályázatban vállalt 10 %-os 
önrész fedezete a 2011. évi költségevetés útépítési beruházási előirányzata. A projekt keretében igényelt 
támogatás összege: 53.100.000,-Ft. 
Amennyiben a pályázat keretében benyújtott projekt támogatásban részesül, az önkormányzat az önrész 
összegét, azaz 5.900.000,-Ft összeget Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésében 
elkülöníti.  
Továbbá felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon.  
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
246/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a KDOP-4.2.1/B-11 
kódszámú „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése” támogatására a „Széchenyi István utca, 
Május 1. utca felújítása” című projektre. A projekt keretében a 2490 Pusztaszabolcs, Széchenyi István utca 
– 375, 449, 516, 574, 662, 0117, 0118/1, 432, 500, 554, 649 hrsz.-ú útszakasz – és a 2490 Pusztaszabolcs, 
Május 1. utca – 736, 773, 751, 774/1, 784 hrsz.-ú útszakasz - felújítása valósul meg. A projekt összes 
költsége 78.000.000,-Ft, melyből a támogatás szempontjából is elszámolható költség: 78.000.000,-Ft. A 
projekt teljes költségére vonatkozóan az önrész összege 7.800.000,-Ft, melyet saját forrásból biztosít. A 
pályázatban vállalt 10 %-os önrész fedezete a 2011. évi költségevetés útépítési beruházási előirányzata. A 
projekt keretében igényelt támogatás összege: 70.200.000,-Ft. 
Amennyiben a pályázat keretében benyújtott projekt támogatásban részesül, az önkormányzat az önrész 
összegét, azaz 7.800.000,-Ft összeget Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésében 
elkülöníti. 
Továbbá felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon.  
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
247/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az Új Széchenyi Terv 
keretében kiírt „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése” támogatására. A pályázatok 
elkészítésével az önkormányzat a Magyar Projektmenedzsment Iroda Kft.-t (1125 Budapest, Kiss Áron u. 
3.) bízza meg.  
Felkéri a polgármestert a pályázati dokumentáció elkészítésére vonatkozó megbízási szerződés aláírására.  
 
Felelős: Czompó István polgármester 
Határidő: azonnal 

______________________________________ 
 
A Képviselő-testület az alábbi határozatát zárt ülésén hozta: 248/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat 

______________________________________ 
 


