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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

2012. október 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott 
határozatainak tartalma 

 
 
 

Határozat száma Határozat tartalma 
350/2012. (X. 10.) Kt. számú határozat Felkérés jegyzőkönyv hitelesítésére 
351/2012. (X. 10.) Kt. számú határozat Napirend meghatározása 
352/2012. (X. 10.) Kt. számú határozat Polgármester lemondásának tudomásulvétele 
353/2012. (X. 10.) Kt. számú határozat Tolózárak cseréje az ivóvízhálózaton 
354/2012. (X. 10.) Kt. számú határozat Közbeszerzési eljárás módosított felhívásának elfogadása 
355/2012. (X. 10.) Kt. számú határozat Oktatási intézmények előirányzat módosítási kérelmének 

jóváhagyása 
356/2012. (X. 10.) Kt. számú határozat Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás 
357/2012. (X. 10.) Kt. számú határozat Állásfoglalás vasúti átjáró átépítési terveiről 
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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 
e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu 

 

 

KIVONAT 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2012. október 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

350/2012. (X. 10.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Tüke László és Csiki Szilárd 
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére. 

Felelős: Szőke Erzsébet alpolgármester 
Határidő: azonnal 

             
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

351/2012. (X. 10.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg: 

Napirend 1. pontja:  
Polgármester lemondása 

Előterjesztő: Szőke Erzsébet alpolgármester 
Napirend 2. pontja:  

Javaslat tolózárak cseréjére az ivóvízhálózaton 
Előterjesztő: Szőke Erzsébet alpolgármester 

Napirend 3. pontja:  
A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és a József Attila Általános Iskola előirányzat módosítási 
kérelme 

Előterjesztő: Szőke Erzsébet alpolgármester 
Napirend 4. pontja:  

„Pusztaszabolcs Város közigazgatási területén helyi menetrend szerinti autóbuszos 
személyszállítási szolgáltatás nyújtása” tárgyú közbeszerzési eljárás módosított eljárást 
megindító felhívásának elfogadása 

Előterjesztő: Szőke Erzsébet alpolgármester 
Napirend 5. pontja:  

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2013. 
Előterjesztő: Szőke Erzsébet alpolgármester 

Napirend 6. pontja:  
Vasúti átjáró átépítési tervei 

Előterjesztő: Szőke Erzsébet alpolgármester 

Felelős: Szőke Erzsébet alpolgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 1. pontja:  

Polgármester lemondása 
Előterjesztő: Szőke Erzsébet alpolgármester 

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
352/2012. (X. 10.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Pusztaszabolcs Város 
Polgármestere előzetes bejelentésének megfelelően 2012. szeptember 30-ával polgármesteri tisztségéről 
lemondott. 
A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert, hogy az átadás-átvételt a polgármesterrel végezze el. 

Felelős: Szőke Erzsébet alpolgármester 
Határidő: azonnal 

             
 
Napirend 2. pontja:  

Javaslat tolózárak cseréjére az ivóvízhálózaton 
Előterjesztő: Szőke Erzsébet alpolgármester 

 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
353/2012. (X. 10.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 5/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 67. §-a alapján egyetért azzal, hogy az 
alpolgármester, Pusztaszabolcs Város ivóvízhálózatának üzembiztonsága érdekében, 20 db tolózár 
cseréjét megrendelje az üzemeltető Dunántúli Regionális Vízmű ZRt-től a mellékelt megrendelő alapján. 
A tolózárak cseréjének fedezete a költségvetés víziközmű fejlesztési előirányzata, becsült bekerülési 
költsége: 4.372.800,- Ft+Áfa, azaz 5.553.456,- Ft. 
 
Felelős: Szőke Erzsébet alpolgármester 
Határidő: 2012. október 31. 

             
 
Napirend 3. pontja:  

„Pusztaszabolcs Város közigazgatási területén helyi menetrend szerinti autóbuszos 
személyszállítási szolgáltatás nyújtása” tárgyú közbeszerzési eljárás módosított eljárást 
megindító felhívásának elfogadása 

Előterjesztő: Szőke Erzsébet alpolgármester 

 
A Képviselő-testület név szerinti szavazással (jegyzőkönyv mellékelve) 6 igen, 0 nem szavazattal és 
0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
354/2012. (X. 10.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Pusztaszabolcs Város közigazgatási területén 
helyi menetrend szerinti autóbuszos személyszállítási szolgáltatás nyújtása” közbeszerzési eljárás 
lefolytatásával kapcsolatos módosított eljárást megindító felhívást az előterjesztés szerint elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri a dr. Szücs Gábor Ügyvédi Irodát az eljárás lefolytatására. 
 
Felelős: Szőke Erzsébet alpolgármester  
Határidő: azonnal 
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Napirend 4. pontja:  

A Pusztaszabolcs Városi Óvoda és a József Attila Általános Iskola előirányzat módosítási kérelme 
Előterjesztő: Szőke Erzsébet alpolgármester 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

355/2012. (X. 10.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TÁMOP-3.1.7-11/2 „Referencia-intézmények 
országos hálózatának kialakítása és felkészítése” projekt megvalósítása érdekében  a Pusztaszabolcs Város 
Óvoda és a József Attila Általános Iskola előirányzat módosítási kérelme alapján a Pusztaszabolcs Városi 
Óvoda intézményfinanszírozás előirányzatát és egyidejűleg dologi kiadás előirányzatát megemeli 6 millió Ft-
tal, a József Attila Általános Iskola intézményfinanszírozás előirányzatát és egyidejűleg dologi kiadás 
előirányzatát megemeli 3.914 ezer Ft-tal a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat beruházási kiadás 
előirányzatának 9.914 ezer Ft-os csökkentése (KEOP-4.2.0/A pályázat önrésze 7.000 ezer Ft előirányzat 
törlése és a Játszótér építés előirányzat 2.914 ezer Ft-os csökkentése) és egyidejűleg az intézményfinanszírozás 
előirányzat 9.914 ezer Ft-os növelése mellett. 
A Képviselő-testület utasítja az intézményvezetőket, amennyiben a támogatások összege az intézmények 
számlájára megérkezik, kezdeményezzék az előirányzat módosítását és a pályázathoz megelőlegezett összeget 
haladéktalanul fizessék vissza az önkormányzatnak. 
A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert az önkormányzat 2012. évi költségvetése módosításának 
beterjesztésére. 

Felelős: Szőke Erzsébet alpolgármester 
 Kocsis József, a József Attila Általános Iskola igazgatója 
 Bartókné Piller Magdolna, a Pusztaszabolcs Városi Óvoda vezetője 
Határidő: azonnal 

             
Napirend 5. pontja:  

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2013. 
Előterjesztő: Szőke Erzsébet alpolgármester 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

356/2012. (X. 10.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához, mely célra 2013. évben 
400.000,- Ft-os előirányzatot tervez be. 
A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert az "A" és "B" típusú pályázatok kiírására legkésőbb 
2012. október 26-ig. 
A Képviselő-testület a pályázati kiírást az előterjesztés szerint jóváhagyja. 

Felelős: Szőke Erzsébet alpolgármester 
Határidő: azonnal 

             
Napirend 6. pontja:  

Vasúti átjáró átépítési tervei 
Előterjesztő: Szőke Erzsébet alpolgármester 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

357/2012. (X. 10.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 6207. jelű közút külön szintű átvezetésére, a 
Konzorcium tagjaként, a TRENECON COWI Kft. által készített munkaközi terveket áttanulmányozta, a 
megbeszélésekről készült emlékeztető tervezeteket megismerte. 
A Képviselő-testület úgy foglal állást, hogy a vasút szintbeli kereszteződésének megszüntetésével kapcsolatos 
2012-es előzetes elképzeléseket megismerve a terveket nem tudja támogatni és kéri, hogy a 2006-2007-es 
önkormányzati véleménynyilvánításnak megfelelő módon az Adonyi út és a Kastély utca egy nyomtávú, 
gyalogos, kerékpáros, autós aluljáróval legyen összekötve, míg a Sport utca – Akácfa utca kereszteződésében 
egy autós, kerékpáros, gyalogos forgalomra alkalmas felüljáró épüljön. 
A TRENECON COWI Kft. előzetes tervei az önkormányzat jelenlegi szabályozási tervével nincsenek 
összhangban. 

Felelős: Szőke Erzsébet alpolgármester 
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 
honlap: www.pusztaszabolcs.hu 
e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu 

 

 
 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

2012. október 25-én megtartott nyílt ülésén hozott 
határozatainak tartalma 

 
 

Határozat száma Határozat tartalma 
358/2012. (X. 25.) Kt. számú határozat Felkérés jegyzőkönyv hitelesítésére 
359/2012. (X. 25.) Kt. számú határozat Napirend meghatározása 
360/2012. (X. 25.) Kt. számú határozat Két ülés közti időszak eseményeiről szóló alpolgármesteri 

tájékoztató tudomásulvétele 
361/2012. (X. 25.) Kt. számú határozat Átadásra kerülő köznevelési intézmények ingó és ingatlan 

vagyon működtetésének kérdéseiről szóló tájékoztató 
tudomásulvétele 

362/2012. (X. 25.) Kt. számú határozat Iváncsai tanuszoda működtetése 
363/2012. (X. 25.) Kt. számú határozat Az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervének 

jóváhagyása 
364/2012. (X. 25.) Kt. számú határozat Önkormányzati mezőgazdasági földek bérleti díjának 

meghatározása 
365/2012. (X. 25.) Kt. számú határozat Tárgyalás földcsere lehetőségéről 
366/2012. (X. 25.) Kt. számú határozat Hozzájárulás rendőrségi mobiltelefon cseréjéhez 
367/2012. (X. 25.) Kt. számú határozat Ercsi turisztikai egyesület létrehozásának támogatása 
368/2012. (X. 25.) Kt. számú határozat Iskolai konyhához vezető út kátyúzása 
369/2012. (X. 25.) Kt. számú határozat Használati megállapodás módosítása 
370/2012. (X. 25.) Kt. számú határozat Búcsú megrendezésének pénzügyi feladatai 
371/2012. (X. 25.) Kt. számú határozat Járási hivatalok kialakításával kapcsolatos megállapodás 

jóváhagyása 
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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 
e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu 

 

 

KIVONAT 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2012. október 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

358/2012. (X. 25.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Kátai György és Paál Huba képviselőket 
a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére. 

Felelős: Szőke Erzsébet alpolgármester 
Határidő: azonnal 

             
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

359/2012. (X. 25.) 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 

Tájékoztató a 2013. január 1-jétől az állami intézményfenntartó központ fenntartásába 
kerülő köznevelési intézmények feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon 
működtetésének kérdéseiről 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 2. pontja 

Hozzájárulás az iváncsai tanuszoda működtetéséhez 
Előterjesztő: Szőke Erzsébet alpolgármester 

Napirend 3. pontja 
Az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési terve 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
Napirend 4. pontja 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat mezőgazdasági földterületeinek 2013. évi hasznosítása 
Előterjesztő: Szőke Erzsébet alpolgármester 

Napirend 5. pontja 
Rendőrségi mobiltelefon cseréje 

Előterjesztő: Szőke Erzsébet alpolgármester 
Napirend 6. pontja 

Ercsi turisztikai egyesület létrehozása 
Előterjesztő: Szőke Erzsébet alpolgármester 

Napirend 7. pontja 
Iskolai konyhához vezető út kátyúzására vonatkozó kérelem 

Előterjesztő: Szőke Erzsébet alpolgármester 
Napirend 8. pontja 

Javaslat használati megállapodás módosítására 
Előterjesztő: Szőke Erzsébet alpolgármester 

http://www.pusztaszabolcs.hu
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Napirend 9. pontja 

Tájékoztató a búcsú megrendezéséről 
Előterjesztő: Szőke Erzsébet alpolgármester 

Napirend 10. pontja 
A járási hivatalok kialakításával kapcsolatban kötendő megállapodás 

Előterjesztő: Szőke Erzsébet alpolgármester 

Felelős: Szőke Erzsébet alpolgármester 
Határidő: azonnal 

             
 
Tájékoztató a két ülés közti eseményekről 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

360/2012. (X. 25.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt 
időszak eseményeiről szóló alpolgármesteri tájékoztatót tudomásul veszi. 

Felelős: Szőke Erzsébet alpolgármester 
Határidő: azonnal 

             
Napirend 1. pontja 

Tájékoztató a 2013. január 1-jétől az állami intézményfenntartó központ fenntartásába 
kerülő köznevelési intézmények feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon 
működtetésének kérdéseiről 

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
361/2012. (X. 25.) Kt. számú határozat 
 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. január 1-jétől az állami 
intézményfenntartó központ fenntartásába kerülő köznevelési intézmények feladatainak ellátását szolgáló 
ingó és ingatlan vagyon működtetésének kérdéseiről szóló tájékoztatót tudomásul vette. 
 
Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 

             
Napirend 2. pontja 

Hozzájárulás az iváncsai tanuszoda működtetéséhez 
Előterjesztő: Szőke Erzsébet alpolgármester 

 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

362/2012. (X. 25.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 2012. évi 
költségvetésének „Kistérségi uszoda perköltség” céltartalék és a „Pályázati önrész” céltartalék 
előirányzatát megszünteti, az „Útépítés, terveztetés, járdaépítés és javítás” beruházási előirányzatát 
lecsökkenti 8.675 ezer Ft-tal, a „Játszótér építés” beruházási előirányzatát lecsökkenti 125 ezer Ft-tal  a 
2012. évi dologi kiadás előirányzatának 38.800 ezer Ft-os növelése mellett. 
A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert az önkormányzat 2012. évi költségvetése módosításának 
beterjesztésére. 
A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert, hogy az iváncsai tanuszoda működtetésének 2010. évi 
hozzájárulásáról - annak lehetséges csökkentéséről - folytasson egyeztető tárgyalásokat Iváncsa Község 
Polgármesterével annak érdekében, hogy a hozzájárulás megfizetése 2013-ban történjen. 

Felelős: Szőke Erzsébet alpolgármester  
Határidő: azonnal 
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Napirend 3. pontja 

Az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési terve 
Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző 

 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

363/2012. (X. 25.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. éves belső ellenőrzési 
tervét az előterjesztés szerint jóváhagyja. 

Felelős: Vezér Ákos jegyző 
Határidő: azonnal 

             
Napirend 4. pontja 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat mezőgazdasági földterületeinek 2013. évi hasznosítása 
Előterjesztő: Szőke Erzsébet alpolgármester 

 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

364/2012. (X. 25.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évre az önkormányzat mezőgazdasági 
földterületeinek bérleti díját 3,50 Ft/m² összegben állapítja meg. 

Felelős: Szőke Erzsébet alpolgármester 
Határidő: 2013. december 31. 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

365/2012. (X. 25.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az alpolgármestert, kezdeményezzen 
egyeztető tárgyalást a földcsere lehetőségéről a bérbe adott földterületek szomszédságában lévő földek 
tulajdonosaival annak érdekében, hogy az önkormányzati földek egy tömbbe kerüljenek a temető és a 
Hársfa utca közötti területen. 

Felelős: Szőke Erzsébet alpolgármester 
Határidő: azonnal 

             
Napirend 5. pontja 

Rendőrségi mobiltelefon cseréje 
Előterjesztő: Szőke Erzsébet alpolgármester 

 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

366/2012. (X. 25.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat által 
üzemeltetett, de a Rendőrség használatában lévő 06-20/967-6247 hívószámú mobiltelefon készülék 
előfizetési szerződését újabb két évvel meghosszabbítsa, ezzel egyidejűleg a készüléket a Telenor Zrt. az 
aktuális akciója keretében 0 Ft-ért korszerűbbre cserélje úgy, hogy a korábban az önkormányzat által a 
rendőrség számára vásárolt mobiltelefon kerüljön leselejtezésre, az újonnan vásárolt készülék pedig 
bevételezésre a tárgyi eszköz nyilvántartásba. 
A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert az előfizetői szerződés meghosszabbítására és a 
szükséges nyilatkozatok megtételére. 

Felelős: Szőke Erzsébet alpolgármester 
Határidő: azonnal  

             



 9 
Napirend 6. pontja 

Ercsi turisztikai egyesület létrehozása 
Előterjesztő: Szőke Erzsébet alpolgármester 

A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

367/2012. (X. 25.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte Ercsi Város Önkormányzat „B.E.R. 
Háromszög” Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesületének létrehozásával kapcsolatos szándékát, 
annak céljait, azzal egyetért és támogatja az egyesületet, azonban az egyesület tagja nem kíván lenni. 

Felelős: Szőke Erzsébet alpolgármester 
Határidő: azonnal 

             
Napirend 7. pontja 

Iskolai konyhához vezető út kátyúzására vonatkozó kérelem 
Előterjesztő: Szőke Erzsébet alpolgármester 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

368/2012. (X. 25.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú 158/1. hrsz-ú 
ingatlanon lévő iskolai konyhához bevezető út kátyúzását az idei évben nem tudja elvégeztetni. 
A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés tervezésekor figyelembe veszi a bevezető út kátyúzásának 
szükségességét. 
A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert, intézkedjen az iskolai konyhához vezető út javításáról oly 
módon, hogy a közmunkások működjenek közre a vállalkozó által hozatott murva elterítésében. 

Felelős: Szőke Erzsébet alpolgármester 
Határidő: a 2013. évi költségvetés készítése 

             
Napirend 8. pontja 

Javaslat használati megállapodás módosítására 
Előterjesztő: Szőke Erzsébet alpolgármester 

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

369/2012. (X. 25.) Kt. számú határozat 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Springball Sport Egyesület Pusztaszabolcsi 
Moonlight Latin Tánccsoporttal 2011. szeptember 12-én – a MÁV Iskola egyik termének használatára 
vonatkozóan – kötött megállapodást, a tánccsoport vezetőjének személyében bekövetkezett változás miatt 
módosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a használati megállapodás, melléklet szerinti 
módosításának aláírására. 

Felelős: Szőke Erzsébet alpolgármester 
Határidő: 2012. november 30. 

             
Napirend 9. pontja 

Tájékoztató a búcsú megrendezéséről 
Előterjesztő: Szőke Erzsébet alpolgármester 

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

370/2012. (X. 25.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a 2012. évi búcsú megrendezésével 
kapcsolatos pénzügyi feladatokat és azzal egyetért. 
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Vidámpark Vállalkozók Országos Szövetsége - az általa 
felajánlott 170 ezer forintos összeggel - a Pusztaszabolcsi Sport Clubot támogassa, hogy a búcsú 
megrendezése után a pályát helyre tudják állítani. 

Felelős: Szőke Erzsébet alpolgármester 
Határidő: azonnal 
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Napirend 10. pontja 

A járási hivatalok kialakításával kapcsolatban kötendő megállapodás 
Előterjesztő: Szőke Erzsébet alpolgármester 

 
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

371/2012. (X. 25.) Kt. számú határozat 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei Kormányhivatal (8000 
Székesfehérvár, Szent István tér 9.) és Pusztaszabolcs Város Önkormányzat (2490 Pusztaszabolcs, 
Velencei út 2.) között a járási hivatalok kialakítása tárgyában kötendő megállapodást a mellékelt 
megállapodás-tervezet szerint jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a megállapodás aláírására. 

Felelős: Szőke Erzsébet alpolgármester 
Határidő: azonnal 

             


