Ikt.szám: 336-12/2019.

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2019. JÚNIUS 5-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

JEGYZŐKÖNYVE

HATÁROZATOK SZÁMA:
188;189;190;191;192;193/2019. (VI.5.)
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Jegyzőkönyv
Készült Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019.június 5-én 17.00 órakor
a Polgármesteri Hivatal Üléstermében (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.)
megtartott rendkívüli nyílt üléséről
Jelen voltak:

Csányi Kálmán
polgármester
Tüke László
alpolgármester
Kovács Dénes, Majda Benedek, Horváth Zoltán, Simonné Zsuffa Erzsébet- képviselők

Meghívottak:

dr. Nagy Éva

jegyző

Herczeg Emília
Márkus Kinga

Polgármesteri Hivatal hatósági osztályvezetője
jegyzőkönyvvezető

Csányi Kálmán: Köszöntötte a megjelenteket, az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 9 fő megválasztott képviselőből 6 fő megjelent. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek
javasolta Simonné Zsuffa Erzsébet és Kovács Dénes képviselőket.
Simonné Zsuffa Erzsébet: Elmondta, hogy nem biztos, hogy az ülés végéig tud maradni. Tudja, hogy nem
volt Himnusz, ezért lehetne hitelesítő, de 6 óráig tud maradni, mert dolgozik.
Szavazásra bocsátotta határozati javaslatát, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri Kovács Dénes és Horváth Zoltán képviselőket a mai rendkívüli nyílt ülés jegyzőkönyvének
hitelesítésére.
A jelenlévő 6 fő képviselőből 6 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
188/2019. (VI. 5.) határozata
A jegyzőkönyv-hitelesítők felkéréséről
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Kovács Dénes és Horváth Zoltán
képviselőket a mai rendkívüli nyílt ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy három napirendi pontot javasol. 1. napirendi pontként javasolta a
„Pusztaszabolcs Május 1. u. útépítés kivitelezése” című előterjesztést, 2. napirendi pontként a
„Pusztaszabolcs Felsőcikola víziközmű építéséhez vastalanító berendezés kiépítése” című előterjesztést
szeretné tárgyalni, valamint 3. napirendi pontként a „Fogorvosi ügyeleti ellátásra kötött együttműködési
megállapodás módosítása” című előterjesztést javasolja.
A jelenlévő 6 fő képviselőből 6 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
189/2019. (VI. 5.) határozata
A mai rendkívüli nyílt ülés napirendjének meghatározásáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai rendkívüli nyílt ülés napirendjét az alábbiak
szerint határozza meg:
Napirend 1. pontja:
Pusztaszabolcs Május 1. u. útépítés kivitelezése
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Napirend 2. pontja:
Pusztaszabolcs Felsőcikola víziközmű építéséhez vastalanító berendezés kiépítése
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Napirend 3. pontja:
Fogorvosi ügyeleti ellátásra kötött együttműködési megállapodás módosítása
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
Napirend 1. pontja:
Pusztaszabolcs Május 1. u. útépítés kivitelezése
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy az előterjesztést a mai nap folyamán elektronikus úton elküldték a
képviselők számára. Ismertette az előterjesztést. Mivel a rendes képviselő-testületi ülés előtti utolsó
pillanatban érkezett az ajánlat, ezért a pénzügyi feltételeket nem tudta átnézni az ülésig. Van lehetőség arra,
hogy meg tudják csinálni határidőig az aszfaltozást, ezért véleménye szerint dönteniük kell azzal
kapcsolatban, hogy elvégeztessék-e. Ha nem döntenek pozitívan, akkor nem lehetséges. A Strabag az
ajánlathoz felhasználta az Alba Geotrade Zrt. által készített terveket, melyeket 2011-ben készített. Azért
csak egy cégtől kért ajánlatot, mert még abban sem volt biztos, hogy valaki ilyen rövid határidőn belül
vállalni fogja az aszfaltozási munkálatokat.
Horváth Zoltán: Elmondta, hogy a költségeket átnézve látja, hogy össze lett ollózva a kivitelezés
költségének finanszírozása. Örül, hogy meg lesz csinálva a Május 1. utca, mert épp ideje volt, hogy arra az
oldalra is csináltassanak egy jól járható utat. Kérte, hogy ha lehetséges, akkor rakassanak arra az útszakaszra
lassítót.
Csányi Kálmán: Kiegészítené a II. számú határozati javaslatot, mely szerint a Május 1. utcának főútvonal
jellege legyen az Akácfa utcához képest, tehát az Akácfa utcában helyezzenek ki egy elsőbbségadás
kötelező táblát. A Május 1. utcára a 3,5 t-nál nehezebb autók számára önkormányzati engedéllyel sem lehet
behajtani.
Majda Benedek: Csatlakozott Horváth Zoltán képviselővel, javasolta a mobil fekvőrendőrt.
Csányi Kálmán: A vitát lezárta.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy megbízza a STRABAG KFT-t a Pusztaszabolcs, Május 1. utca útépítésének 2019.
06. 26-ig történő kivitelezésével. Az útépítés összege az ajánlat szerint nettó 18 525 538+áfa azaz
23 527 433,-Ft. Felkéri a polgármestert a STRABAG Kft-vel kötendő szerződés aláírására.
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2019. évi költségvetése módosításának a fentiek szerint
beterjesztésére.
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A jelenlévő 6 fő képviselőből 6 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
190/2019. (VI. 5.) határozata
Strabag Kft-vel történő szerződéskötésről
szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megbízza a STRABAG
KFT-t a Pusztaszabolcs, Május 1. utca útépítésének 2019. 06. 26-ig történő kivitelezésével. Az útépítés
összege az ajánlat szerint nettó 18 525 538+áfa azaz 23 527 433,-Ft. Felkéri a polgármestert a STRABAG
Kft-vel kötendő szerződés aláírására.
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2019. évi költségvetése módosításának a fentiek szerint
beterjesztésére.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy a 160/2019.(V.29) sz. KT. határozatát módosítja úgy,
hogy az egyirányú forgalomszabályozást a Május 1. utca és az Akácfa utca tekintetében nem rendeli el az
alábbi kiegészítéssel:
- Az Akácfa utca elejére kerüljön ki egy elsőbbségadás kötelező tábla.
A jelenlévő 6 fő képviselőből 6 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
191/2019. (VI. 5.) határozata
Forgalomszabályozásról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy a 160/2019.(V.29) sz. KT.
határozatát módosítja úgy, hogy az egyirányú forgalomszabályozást a Május 1. utca és az Akácfa utca
tekintetében nem rendeli el az alábbi kiegészítéssel:
- Az Akácfa utca elejére kerüljön ki egy elsőbbségadás kötelező tábla.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: 2019. június 15.
Napirend 2. pontja:
Pusztaszabolcs Felsőcikola víziközmű építéséhez vastalanító berendezés kiépítése
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy erről az előterjesztésről már volt szó az előző testületi ülésre íródott két
ülés közti eseményekről szóló tájékoztatóban. Ismertette az előterjesztést. Kért a DRV-től jogi álláspontot,
hogy beengedhetnek-e Cikolára vonatkozóan más üzemeltetőt. A jogászok szerint az üzemeltetési
szerződés, amelyet novemberben fogadtak el, csak belterületre vonatkozik. Elméletileg lehetne mással
szerződni, de ha a DRV-vel szeretnének szerződést kötni, akkor a jelenlegi szerződést módosítanák.
Felmerült, hogy ha a DRV-vel nem tudna megegyezni, akkor az üzemeltetési szempontokat érvényesítő
üzemmérnök véleménye helyett egy olyan döntéshozót kellene találni, aki számára nem csak az
üzemeltetési szempontok a fontosak, hanem az, hogy a DRV egy teljes települést, teljes egészében ellát.
Az üzemeltetési 100%-os érvényesítése helyett elfogad egy csökkentett műszaki tartalmú termék
behelyezését, mely nem 70 millió, hanem 22,5 millió forintba kerülne. Azért kapták meg a képviselők a
tervezési és kivitelezési megbízási szerződés tervezetét, mert véleménye szerint, ha elindítják az első
ütemet, mely arról szólna, hogy elkezdik a tervek elkészítését, csak akkor kapják meg az engedélyt, ha a
vízjogi üzemeltetési engedélyt is megkapják a hatóságoktól, ha a DRV-vel meg tudnak egyezni. A cég,
akivel kapcsolatba kerültek, Baranya- és Somogy-megyei településeknek készítettek és adtak át vastalanító
berendezéseket.
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Simonné Zsuffa Erzsébet: Elmondta, hogy látta az előterjesztésben, hogy van egy 20 és egy 70 milliós
ajánlatuk. Megkérdezte, hogy a DRV is úgy gondolja, hogy Cikolának elég lesz a kisebb teljesítmény és
hogy a DRV-nek jelezték-e, hogy mit szeretnének vásárolni és engedélyezte.
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy a Velencei Üzemmérnökség számára nem elegendő. Az ajánlatból kiderül,
hogy nagy vita van azzal kapcsolatban, hogy az irányítástechnika milyen típusú felszereltséggel
rendelkezzen. Az üzemigazgató ezt szeretné, a feljebb lévő személy pedig azt, hogy van remény a
csökkentett műszaki tartalmú vastalanító berendezés befogadására DRV részéről. Azt látja, hogy van esély,
860.000 forint elköltése környékén lehet majd látni, hogy sikerül-e továbblépni, vagy sem. Azt az
információt kapta, hogy a DRV magasabb vezetése elfogadta a koncepciót.
Horváth Zoltán: Megkérdezte, hogy ha megrendelik, akkor mindenképp ki kell fizetniük, vagy csak akkor,
ha megvan a vízügyi engedély.
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy a tervezetben több ütem van betervezve. a kivitelezés csak akkor
lehetséges, ha megvan a vízügyi engedély. A 3.2. pontban az szerepel, hogy „a kivitelezés kizárólag jogerős
vízjogi létesítési engedély birtokában kezdhető meg”. A 2011. évi CCIX víziközmű szolgáltatásokról szóló
törvény 32.§ 1.a) bekezdése arról szól, hogy a hivatal egyéb okok miatt is kijelölhet üzemeltetőt, akinek el
kell fogadni az üzemeltetési feladatokat.
Simonné Zsuffa Erzsébet: Elmondta, hogy egy aggodalma van, hogy nem lesz jó a 20 millió forintos
vastalanító. Úgy emlékszik, hogy pár éve még 10 millió forintról volt szó, nem 70 millió forintról. Attól
fél, hogy nem lesz jó.
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy az üzemeltetővel történő megbeszélés során az derült ki, hogy az iváncsai
vastalanító rossz tapasztalataiból indulnak ki, mely egy 2800 fő település kapacitását kell ellátni és nem
szeretnék, hogy ismét megismétlődjön. Ez viszont 150 fős településrész ellátásáról szól, ebből ered az
ellentét. Véleménye szerint az 50 millió forintos tételnél érdemes megkockáztatni.
A vitát lezárta.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy Pusztaszabolcs-Felsőcikola vonatkozásában a Bangó Ernő (Vasi Agilitas Kft) által
adott ajánlatot fogadja el. Felkéri a polgármestert a jogerős létesítési engedély beszerzésére, valamint a
szerződés aláírására.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert az önkormányzat 2019. évi költségvetése módosításának
beterjesztésére.
A jelenlévő 6 fő képviselőből 5 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 1 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
192/2019. (VI. 5.) határozata
Vastalanító berendezés kiépítéséről
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pusztaszabolcs-Felsőcikola
vonatkozásában a Bangó Ernő (Vasi Agilitas Kft) által adott ajánlatot fogadja el. Felkéri a polgármestert a
jogerős létesítési engedély beszerzésére, valamint a szerződés aláírására.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert az önkormányzat 2019. évi költségvetése módosításának
beterjesztésére.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
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Napirend 3. pontja:
Fogorvosi ügyeleti ellátásra kötött együttműködési megállapodás módosítása
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Csányi Kálmán: Elmondta, hogy arról szól, hogy kötöttek egy együttműködési megállapodást 2010
környékén a fogorvosi ügyelet ellátására vonatkozóan. Közben a fogorvosi ügyeletet ellátó orvosok
személye változott. Ahhoz, hogy az új orvosok ki tudják állítani a számlát és a számlát az önkormányzat
be tudja fogadni, ahhoz szerződést kell módosítani.
A vitát megnyitotta, de mivel senki nem jelezte hozzászólási szándékát, a vitát lezárta.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Dunaújvárosi Fogorvosok Egyesületével 2010. október 14-én kötött és 2014.
február 18-án, valamint 2016. június 6. napján módosított együttműködési megállapodás 2.1. pontját az
alábbiak szerint módosítja.
’2.1. Orvos neve:
„dr. Kéthelyi Ágnes
Dunaújváros, Vasmű u. 10.”
bejegyzés kikerül és helyébe:
„dr. Kosztándi-Molnár Arnold Dunaújváros, Vasmű u. 10.” rögzítésre kerül.
„dr. Aladzsity Mária
Dunaújváros, Vasmű u. 10.”
bejegyzés kikerül és helyébe:
„dr. Kovács Henrietta Zsófia
Dunaújváros, Vasmű u. 10.” rögzítésre kerül.
A megállapodás egyéb részei változatlanok maradnak. ’
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a módosításról szóló együttműködési megállapodást
aláírja.
A jelenlévő 6 fő képviselőből 6 fő igen, 0 fő nem szavazattal és 0 fő tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
193/2019. (VI. 5.) határozata
Együttműködési megállapodás módosításáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dunaújvárosi Fogorvosok
Egyesületével 2010. október 14-én kötött és 2014. február 18-án, valamint 2016. június 6. napján
módosított együttműködési megállapodás 2.1. pontját az alábbiak szerint módosítja.
’2.1. Orvos neve:
„dr. Kéthelyi Ágnes
Dunaújváros, Vasmű u. 10.”
bejegyzés kikerül és helyébe:
„dr. Kosztándi-Molnár Arnold Dunaújváros, Vasmű u. 10.” rögzítésre kerül.
„dr. Aladzsity Mária
Dunaújváros, Vasmű u. 10.”
bejegyzés kikerül és helyébe:
„dr. Kovács Henrietta Zsófia
Dunaújváros, Vasmű u. 10.” rögzítésre kerül.
A megállapodás egyéb részei változatlanok maradnak. ’
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a módosításról szóló együttműködési megállapodást
aláírja.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
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17.23 órakor Csányi Kálmán polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

K. m. f.

Csányi Kálmán
polgármester

dr. Nagy Éva
jegyző

Kovács Dénes
képviselő

Horváth Zoltán
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők

