Sajtóközlemény a 2017. február 22.-én szerdán megtartott Képviselő-testületi ülésről

A februári testületi ülésen minden képviselő megjelent, 9 fővel ülésezett a grémium.
Az ülés a napirendi pontokra tért ki elsőnek, figyelembe véve a megjelent nagyszámú érdeklődőt és
civilszervezeti vezetőt.
Az első napirendi pontra tették a Pusztaszabolcson működő civil szervezetek 2016. éves
elszámolásának elfogadását és a 2017. évi működési támogatásának pályázatait és annak elbírálását.
Minden civil szerveztet 2016-os évi elszámolását elfogadták. Az önkormányzati támogatást 2017-re
11 civil szervezet kérte. A Humán Bizottság javaslata alapján megajánlott támogatást fogadta el a
testület, azzal a kiegészítéssel, hogy a Tiszta Utak, Élő Táj Egyesület a számára kért támogatást nem
használhatja fel a Street Art rendezvény lebonyolítására, mivel az Önkormányzat nem kívánja ezt a
programját támogatni. Magyarázatként elmondta Csányi Kálmán polgármester, hogy a civil
szervezetek működésébe és programjaikba nem kívánnak beleszólni, de az újabb utcafestés program
nem tesz hozzá a város képének pozitív alakításához, nem kívánja az önkormányzat irányítani és
megszabni, hogy milyen típusú festmények legyenek a falakon, így a rendezvényt nem tudja az
Önkormányzat támogatni. Ezektől függetlenül méltatlan lenne az erre kért összeggel kevesebbet
odaítélni az egyesületnek, ezért a magasabb támogatást ítélte meg a Képviselő-testület.
A napirend 2. pontja szerint a 2017. évi költségvetési rendelet megalkotását kérte Csányi Kálmán
polgármester. A költségvetési rendelet-tervezet még a testületi-ülésen is módosításra került, a civilszervezetek 2017. évi támogatásának előre tervezetthez képest magasabb összegét a tartalékból
kellett pótolni, illetve az IKK Intézetének Katasztrófavédelmi vizsgálatának következményét az
Önkormányzat szakértői díjából fedezik, így a Szociális és Családsegítő Intézmény támogatásának
összegét is át kellett kalkulálni a tervezetben. Ezekkel a módosításokkal fogadta el a Képviselőtestület a 2017-es évi költségvetési tervet.
Az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervét a Képviselő-testület nemleges tartalommal fogadta
el, mert az új értékhatárok szerint a közétkeztetés ellátásához sem szükséges közbeszerzés.
A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény által biztosított házi segítségnyújtás kapacitás
bővítésére egy rendeletváltozás miatt volt szükség, a tervezetet elfogadta a testület, de Adorjánné
Bozsódi Irén jelzése szerint a jogszabályok folyamatos változtatása miatt még akár áprilisban is
visszatérhet napirendre ennek a Szakmai Program és Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása,
hogy a jogszabályoknak meg tudjanak felelni.
A 2017. évi közművelődési rendezvénytervezet egyhangúan elfogadta a Képviselő-testületet.
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést „a helyi népszavazás
kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról” szóló 19/2016. önkormányzati
rendeletének szükséges módosításait elfogadta.
Tudomásul vette a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság tájékoztatóját a polgármester, az
önkormányzati képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok vagyonnyilatkozat-tételét a Képviselőtestület. A vagyonnyilatkozatokat mindenki határidőn belül teljesítette.

Következő napirendi pontnál a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság települési értéktárra
vonatkozó 2016. évi II. félévi munkájáról szóló beszámolót fogadta el a Képviselő-testület.
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2016. évi működéséről a
beszámolót elfogadta a testület.
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetéséhez az Önkormányzat 813.960 Ft
támogatást ad. Az előzetes tanulmány és felmérés alapján Pusztaszabolcson 32 rászoruló gyermek
kíván élni ezzel a lehetőséggel.
Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat és a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum között létrejövő, a Szakgimnáziumát érintő
vagyonkezelési szerződés tervezetet és felkéri a Polgármestert a szerződés aláírására.
Csatlakozási szándékát fejezte ki a Képviselő-testület az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez című pályázathoz (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16). A pályázattal 7.000.000 Ft támogatás
lehet elnyerni. Az önkormányzati adórendszer, az iratkezelő rendszer és a hagyatéki leltár rendszer
elektronikus küldése lehetővé válik így az ASP rendszerben, jelentősen megkönnyítve az
adatszolgáltatást. A pályázat eszközök beszerzésére is lehetőséget fog adni.
2016-ban a Képviselő-testület arról döntött, hogy a Rákóczi Szövetség részére 40.000,- Ft összegű
egyszeri támogatást nyújt. A pénzbeli segítségre a határon túl élő gyermekek magyar
iskolaválasztását segítő programjához volt szükség. A megítélt támogatási összeg teljes mértékben
felhasználásra került. A támogatást elszámolását elfogadta a testület.
Karbantartási szerződést köt az Önkormányzat a város térfigyelő-rendszer rendszeres átvizsgálásával.
A beadott dokumentumok és árajánlatok alapján az új szolgáltató Grill Zoltán pusztaszabolcsi
vállalkozó lesz megbízva.
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2017. évi közcélú
vízgazdálkodási feladatok ellátására a Dunaújvárosi Vízgazdálkodási Építőipari és Környezetvédelmi
Társulattal üzemeltetési szerződést köt.
Csányi Kálmán polgármester 2017.évi szabadságának ütemezését elfogadta a Képviselő-testület.
A vízi közművek fejlesztéséhez 15 éves időtávra gördülő fejlesztési terv készítésének szükségességét
a 0211. Évi CCIX. törvény szabályozza. A terv részét képezi a fejújítási és pótlási terv, illetve a
beruházási terv is. Ehhez az Önkormányzat meghatalmazást bocsátott ki a DrV Zrt. részére. A
Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a feladatok elvégésére.
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kocsis Balázzsal a Sport u.
2/2. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő III/2. számú üzletre vonatkozóan már megkötött
bérleti szerződést módosítja, az abban meghatározott bérleti díjat 10% kedvezménnyel csökkenti,
tekintettel az ATM automata feltöltésének biztosítása és a folyamatos rendelkezésre állás miatt, a
vállalkozó kérelme alapján.
Pusztaszabolcs külterületén Felsőcikola-pusztán található lakások számára az ivóvíz rendszer
felújításához szükséges külterületi utak térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról döntött a
Képviselő-testület az 505/2016. és az 506/2016.-os rendeletében. A Nemzeti Földalapkezelő

szervezet Fejér Megyei Kirendeltsége által kért nyilatkozatokat az Önkormányzat megtette, felkéri a
Képviselő-testület a polgármestert, hogy ezen nyilatkozatot továbbítsa az NFA Fejér Megyei
kirendeltsége felé.
Pusztaszabolcs, 2017. február 23.
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