ÖSSZEFOGLALÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRŐL
Tájékoztató a 2017. április 26.-án szerdán megtartott rendes Képviselő-testületi ülésről

Szép számú érdeklődés mellett a testület 8 tagjával kezdődött az áprilisi soros ülés.
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta a belső ellenőr által készített
2016. évi éves ellenőrzési jelentését. Mikóné Horváth Rita regisztrált belső ellenőr jelen volt az ülésen,
és megköszönte az iránta tanúsított bizalmat.
A 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. önkormányzati rendeletének módosítását a testület
elfogadta. Ezzel együtt a 2016. évi zárszámadás kiegészítése is napirendre került, melyet szintén
egyöntetűen elfogadott a Képviselő-testület.
A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2016. évi szakmai munkájának értékelését
elfogadta a Képviselő-testület valamint elismerését fejezi ki az intézmény dolgozóinak lelkiismeretes
munkájukért.
A Szabolcs Nyári Fesztivál előkészületeiről is szó esett a testületi ülésen. Kiss Kornélia
közművelődés-szervező elmondta, hogy a rendezvény szervezése még folyamatban van, a
közreműködő civil szervezetekkel és intézményekkel folyamatosan egyeztetnek. A képviselő-testület
támogatja a programtervezetet, melyet a későbbiek folyamán, a végleges program kialakulása után
fogunk közzétenni.
Kiss Kornélia közművelődés-szervező beszámolt a 2016. évi munkájáról, melyet elfogadott a testület
és egyúttal gratulálnak immár 10 éves munkájához.
A Szociális és Gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről szóló 2/2015. önkormányzati rendeletet
kellett módosítani a helyi járdaépítés és a járdafelújítás munkadíjának szociális kölcsönből való
biztosítása miatt. A szociálisan rászoruló emberek számára ez jól illeszthető a meghirdetett járdaépítési
programmal, a kölcsön összege maximum 100.000,- Ft lehet, ezt vállalkozó által kiállított számlával
szükséges igazolni.
A Képviselő-testület működési szabályzatát módosították, hogy a Településfejlesztési és Értéktár
Bizottság feladatkörét bővíthessék a komposztálási program érdekében. Ez a program részletesen
kidolgozást igényel, az igények felmérése, az eljárásokhoz kötődő szabályok, a megállapodások
megkötése és a használat ellenőrzése komoly és összetett feladat, melyet így kívánnak bizottsági
hatáskörbe emelni.
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról készült beszámolót elfogadta a Képviselő-testület. Pár
kiegészítéssel.
Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési pályázaton részt kíván venni az Önkormányzat,
melynek célja az Egészségügyi Centrum II. ütemtervének megvalósítása. A projekthez szükséges
önerő 1,5 millió forint, az elnyerhető támogatás összege 28,5 millió forint.
A településen lévő vasútállomás virágosításához igényel támogatást az Önkormányzat, összesen 135
ezer Forintot. A pályázatot a Vasutas Települések Szövetségéhez kell benyújtani.
A Józsefes Gyermekekért Alapítványnak nyújtott támogatást 2017. márciusában az Önkormányzat,
melyből a németországi testvértelepülésre Staufenberge utaztak el az általános Iskolás gyerekek
kézilabdásai. A támogatási elszámolásáról szóló beszámolót elfogadta a Képviselő-testület.

Szabolcspuszta vonatkozásában szolgalmi jog alapítására volt szükség, mert ezen a területen ivóvíz
hálózat kiépítésére történt még 2015. októberében. A terület jelenleg nem önkormányzati tulajdonban
van, az üzemeltetés miatt szükséges szolgalmi jogot megállapítani.

A Drv. Zrt. 2017. márciusi levelében tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a VII. számú
szennyvízátemelő felújításánál a tervezett költségekhez képest egymillió forint megtakarítás
keletkezett. Ezt az összeget egy tartalékszivattyú beszerzésére fordítja Pusztaszabolcs Város
Önkormányzata. Ezzel a tervvel egyetért a Képviselő-testület és felhatalmazza a polgármestert arra,
hogy az eszközt megrendelje a DRV Zrt.-től.

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gyura Mihályné és Domak György
pusztaszabolcsi lakosok kérelmét, melyben a Köztársaság utca végére „Zsákutca” útjelző tábla
kihelyezését kérték, megismerték és úgy döntöttek, hogy támogatják a jelzőtábla kihelyezését, a
kérelmező költségére, önkormányzati felügyelet mellett.
Pusztaszabolcs Város is jogosult a lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására, melyet a
központi költségvetéstől kell kérni. A támogatást közvetlen a Drv Zrt. kapja a lakossági vízfogyasztás
árkompenzációba építik bele. Ez már több éve bevett gyakorlat, a Képviselő-testület ismételten
támogatja a lehetőséget és felkéri a Polgármestert, hogy az állami támogatással kapcsolatos feladatokat
hajtsa végre és nyújtsa be a pályázatot.
Pusztaszabolcs, 2017. április 27.
Csányi Kálmán
polgármester

