Ikt.szám: 328-3/2011.

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2011. FEBRUÁR 4-I KÖZMEGHALLGATÁSÁNAK

JEGYZŐKÖNYVE

HATÁROZATOK SZÁMA:
34, 35/2011. (II. 4.)
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Jegyzőkönyv
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. február 4-én 17.00 órakor
a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.) megtartott
közmeghallgatásáról

Jelen voltak:

Czompó István
polgármester
Szőke Erzsébet
alpolgármester
Czöndör Mihály, Csányi Kálmán, Csiki Szilárd, Kátai György, Paál Huba,
Szajkó János, Tüke László – képviselők

Meghívottak:

Vezér Ákos
L. Simon László
Kiss Kornélia
Kocsis József
Dr. Mák Attila
Vészi Zsolt
Forgó Árpádné
Barics József
Csányiné Pergel Andrea
Koczkás József
Somogyi Béla
Talló Ferencné
Végh Kornél
Paragh Margit
Ekker László
Sterné Kenyér Mariann

jegyző
Országgyűlési képviselő
Szabolcs Híradó főszerkesztője, közművelődés-szervező
József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és
Óvoda igazgatója
Őrsparancsnok, Adonyi Rendőrőrs
Körzeti megbízott
OKSB tag
Jobbik Helyi csoportja
Psz-i Polgári Egyesület,
Kulturális Értékmentő Egyesület
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Erőnlét Egyesület
Harmónia Nyugdíjas Egyesület
„Nyelvi Kultúráért” Alapítvány
Könyvtáros
Közterület-felügyelő
jegyzőkönyvvezető

A közmeghallgatáson megjelent pusztaszabolcsi lakosok száma: 60 fő körül.

Czompó István: Köszöntötte a közmeghallgatáson megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes, mivel 9 képviselőből 8 fő megjelent. Elmondta, hogy L. Simon László országgyűlési
képviselő jelezte, hogy késve fog érkezni a közmeghallgatásra. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta
Szőke Erzsébet és Tüke László képviselőket.

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
34/2011. (II. 4.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Szőke Erzsébet és Tüke László
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére.
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal
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(17.01 órakor megérkezett Csányi Kálmán képviselő, a képviselő-testület jelenlévő tagjainak száma 9
főre változott)

Czompó István: Ismertette napirend-tervezetét és javasolta elfogadását.

A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
35/2011. (II. 4.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg:
Napirend 1. pontja:
Tájékoztató a 2010. év várospolitikai eseményeiről
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 2. pontja:
Tájékoztató Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2011. évi költségvetés-tervezetéről
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Napirend 3. pontja:
Közérdekű kérdések, javaslatok
Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 1. pontja:
Tájékoztató a 2010. év várospolitikai eseményeiről
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Elmondta, hogy megpróbálja rövidre fogni mondanivalóját, mert több
közmeghallgatás után olyan észrevételt kapott – teljesen jogosan – hogy túl sokáig beszélt, és így
elvette a lehetőséget a hallgatóságtól, hogy kérdezzenek, vagy véleményt formáljanak.
Tájékoztató elején bemutatta a képviselő-testület tagjait, és ismertette betöltött tisztségüket.
Véleménye szerint a 2010. év a katasztrófák éve volt. Szerencsére a katasztrófák a települést
elkerülték, de nagyon nagy mennyiségű csapadék esett Pusztaszabolcson, ami próbára tette a néhány
évvel ezelőtt kiépített árokrendszert. A csapadékos időjárás miatt adódtak problémák a
csatornarendszerrel is, és a képviselő-testület novemberben döntött a csatornarendszer egy
szakaszának cseréjéről, hogy a csatornarendszer Mátyás király utcai, József Attila utcai, Velencei úti
szakaszain, és a Hársfa utcai átemelőnél jelentkező problémák megszűnjenek. Megemlítette, hogy a
csatornarendszerbe nagymennyiségű csapadékvíz kerül, ami nemcsak a csatornarendszer hibájából
adódik, hanem abból, hogy a kevésbé jogkövető állampolgárok a csatornarendszerbe vezetik el a
csapadékot. Ez a dolog összetett problémát jelent: túlterhelik a csatornarendszer kapacitását, és a
biológiai szennyvíztisztítóba nagyon felhígult szennyvíz kerül, aminek következtében elpusztulnak a
baktériumok, megszűnik a tisztítás, az élővizekbe nagy mennyiségű szennyvíz kerülhet. A
szennyvíztisztító telep 1997-ben került átadásra az akkori szabványoknak megfelelően, de a jelenlegi
szabványoknak nem felel meg. A Környezetvédelmi Felügyelőség 2015. december 31-ig adott
haladékot az önkormányzatnak a szennyvíztisztító rekonstrukciójára. A beruházás 100 millió forint
körüli összeget jelent.
(17.15 órakor megérkezett L. Simon László országgyűlési képviselő.)
Czompó István: Felsorolta az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatait. A legfontosabb
kötelező feladatok: az oktatási, nevelési intézmény működtetése, a közvilágítás, a közutak, a
köztemető fenntartása, az egészségügyi és a szociális alapellátás biztosítása, a vízrendezés és a
csapadékvíz elvezetés.
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Felsorolt néhány nem kötelező önkormányzati feladatot, amelyek éves szinten mintegy 12 millió
forintot tesznek ki: Civil szervezetek támogatása. Rendezvények, például, a Szabolcs Napok
megrendezése, Székesfehérvárra az Alba Volán buszjárat finanszírozása, Életmód és Szenvedélyek
Napja megrendezése, Szabolcs Híradó helyi újság fenntartását, a Tó Tévé Szabolcs Magazin adásainak
finanszírozását, és a partnertelepülési kapcsolatokat: Staufenberg, németországi és Kisiratos, romániai
testvértelepüléseket. Megjegyezte, hogy a képviselő-testület a későbbiekben bővítheti a
partnerkapcsolatait.
Beszámolt arról, hogy tavaly 10 soros ülést, egy alakuló ülést, 8 rendkívüli ülést, és egy
közmeghallgatást tartott a képviselő-testület, melyek során 24 rendeletet alkotott és 412 határozatot
hozott. A tavalyi költségvetés 892 millió forint volt, ebből az oktatási-nevelési intézmény
támogatására 314 millió forintot költött az önkormányzat. A normatíva egyetlenegy évben sem volt
elegendő egyetlenegy oktatási, nevelési intézmény fenntartására sem. Információi szerint a kormány
változtatni kíván a pedagógusok bérének finanszírozási módjáról, kérte L. Simon László országgyűlési
képviselőt, hogy ismertesse, milyen módom fog változni a pedagógusok bérének állami
finanszírozása.
Felsorolt néhány 2010-ben megvalósult beruházást: 1.300.000,- Ft-ért vásárolt az önkormányzat 2 db
nagyobb teljesítményű szivattyút a Hársfa utcai átemelőbe. Sor került a Vörösmarty, Hársfa, utcák
aszfaltozására 16 millió Ft értékben, melynek 50%-át pályázati forrásból, 50%-át önkormányzati
forrásból fedezték. Sor került a Petőfi Sándor utca egy szakaszának csapadékvíz elvezetésére. 2010ben 1,5 millió forintot költött az önkormányzat önkormányzati telkek visszavásárlására. Sajnálatát
fejezte ki, amiért az önkormányzat az elmúlt 20 évben, a piaci értéknél lényegesen alacsonyabb eladási
ár ellenére sem tudott minden Akácfa utcai telket értékesíteni. A tornaterem ablakcseréjére 4.954 ezer
Ft-ot, a Manóvár Óvoda felújítására 6.471,- ezer Ft-ot költött az önkormányzat. A Művelődési Ház
felújítására az önkormányzat sikeresen pályázott, és eddig a 88 millió Ft-ból 27 millió Ft-ot használtak
fel. A pályázat 90%-os támogatottságú konstrukcióban lett kiírva, melynek megvalósításához 10%
önkormányzati önrész volt szükséges. Véleménye szerint, ha ilyen konstrukcióban íródnak ki
pályázatok, akkor az ahhoz szükséges 10%-os önkormányzati önrész biztosítását esetlegesen kedvező
kamatozású hitelfelvétellel is lehet biztosítani, mert csak pályázatokkal lehet fejlesztéseket
megvalósítani. Az oktatási-nevelési intézmény pályázaton 39 millió Ft-ot nyert a kompetencia alapú
oktatásra és 22 millió Ft-ot az interaktív és laptop pályázatokon. Adony Város Önkormányzatával
konzorciumban benyújtott pályázaton 2,7 millió Ft-ot nyert az önkormányzat könyvtárfejlesztésre.
Elmondta, hogy 2010-ben a civil szervezeteket összességében 4.450.000,- Ft-tal támogatta az
önkormányzat. A Boldogasszony Közösségi Ház fenntartását 500.000,- Ft-tal, a hagyományos
orgonakoncertek megrendezését 300.000,- Ft-tal támogatta az önkormányzat.
Végül megköszönte a civil szervezeteknek, az intézményeknek és mindenkinek a települési
rendezvények megszervezéséért végzett munkáját, valamint a programokon való részvételét.

Napirend 2. pontja:
Tájékoztató Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2011. évi költségvetés-tervezetéről
Előterjesztő: Czompó István polgármester
Czompó István: Elmondta, hogy a képviselő-testület január 28-i ülésén tárgyalta a 2011. évi
költségvetés első tervezetét, mely az irányt szabja meg a végleges költségvetési rendelet-tervezethez.
A költségvetés-tervezet szerint a várható éves bevétel 793 millió forint, a kiadások összege 875 millió
forint, ami azt jelenti, hogy 82 millió forint hiány szerepel a tervezetben. Az elkövetkező hét feladata
lesz, hogy megvizsgálják, hogy milyen módon lehet a hiányt lefaragni. A hiány megszüntetésére
működési hitelfelvétel is megoldás lehet, amit mindenképp szeretne elkerülni. Megemlítette az
önkormányzat 1998. évi helyzetét, amikor fél évig az önkormányzat működési hitelből élt.
Hangsúlyozta, hogy fontos a pályázati lehetőségek kihasználása. Megemlítette, hogy az önkormányzat
2011. évi költségvetés-tervezetében 25 millió Ft céltartalék szerepel, pályázati önrészek biztosítására,
illetve 4 millió Ft általános tartalék szerepel, az előre nem tervehzető költségek fedezetére.
Elmondta, hogy 24 millió Ft-tal kevesebb a normatív támogatás, mint 2010-ben volt, ami az oktatásinevelési intézmény 8 millió Ft-os normatív támogatás csökkenéséből és 16 millió Ft személyi
jövedelemadó arányos százalékának csökkenéséből tevődik össze. Egy interjút hallott azzal
kapcsolatban, hogy a költségvetési törvényben elkülönítettek egy keretet a nehéz helyzetbe került
önkormányzatok megsegítésére. Vannak valóban nehéz helyzetben lévő önkormányzatok, amelyeknek
nagyon alacsony a normatív támogatásuk, nincs iparűzési adóbevételük, így nem képesek a kötelező
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feladataikat ellátni. Egyetértett azzal, hogy az állam támogassa ezeket a nehéz helyzetben lévő
önkormányzatokat. Sajnálatát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy azok az önkormányzatok is állami
támogatásra számíthatnak, akik 2-3 évvel ezelőtt kötvényt bocsátottak ki, és a türelmi idő leteltével
nem tudják a törlesztőrészleteket visszafizetni.
Az önkormányzat 2011. évi költségvetési hiányával kapcsolatban elmondta még, hogy a költségvetés
első fordulós tervezetében szerepelnek fejlesztések is, amelyek megvalósítására lehet, hogy nem lesz
lehetőség, mert a hiány csökkentése érdekében fájdalmas döntések szükségesek, amik több területet is
érinthetnek.
Ismertette a 2011. évi közmunka programot. Munkaügyi Központ Ercsi Kirendeltségével
együttműködve, február 1-jétől az önkormányzat közcélú munkásokat tud foglalkoztatni.
Pusztaszabolcson jelenleg 117 fő van a közcélú foglalkoztatottak körében. A jelenleg hatályos törvény
értelmében, aki 30 munkanapot, napi 4 órai foglalkoztatásban nem tud igazolni, az 2012-ben nem lesz
jogosult bérpótló juttatásra, ami 28.000,- Ft.
Megemlítette, hogy 2011-től megszűnt a vállalkozók kommunális adója, ami éves szinten kb. 2 millió
Ft kiesést jelent az önkormányzatnak.
Elmondta, hogy a költségvetés-tervezetben szerepel az uszodai hozzájárulás 13 millió Ft értékben,
amely tétel korábban nem volt. A mostani képviselő-testület többsége megszavazta a javaslatot, hogy
az önkormányzat 2011. június 30-ig finanszírozza az uszoda működtetését, de utána lehetőség lesz egy
új, kedvezőbb konstrukcióban történő üzemeltetésre, ami az éves 16 millió Ft-os, Pusztaszabolcsra eső
működési költségek 30-40 %-os csökkentését jelenti. Megköszönte L. Simon László képviselő úr
segítségét, hogy létrejöhet a kistérségi tanuszoda kedvezőbb üzemeltetési formája.
A költségvetés-tervezetben szerepelnek 2011-re vállalt kötelezettségek: a Könyvtár és Művelődési
Ház felújításának befejezésre 66.977 ezer Ft, aminek 90 %-a a pályázati rész, 10 %-a az
önkormányzati önrész. Megjegyezte, hogy információi szerint egyszerűsödik a közbeszerzések kiírása,
mert véleménye szerint a jelenlegi rendszer nagyon bürokratikus, és egyéb dokumentációkat is
csatolni kellett a pályázatokhoz, amik további kiadásokat jelentettek az önkormányzatoknak. Szerepel
a tervezetben még a József Attila utcai csatornaszakasz cseréje 6.300 ezer Ft-ért, a szociális ellátásokra
7 millió Ft illetve a z orvosi ügyeleti ellátásra 3.900 ezer Ft kistérségi hozzájárulás. Éves szinten közel
20 millió Ft-tal növelné az önkormányzat kiadásait, ha nem kistérségi társulás útján lenne a szociális
ellátás és az orvosi ügyelet ellátva. Véleménye szerint, amíg lehetőség van, élni kell a kistérség adta
előnyökkel.
Szerepel a költségvetésben a Műfüves futsal pálya építésére benyújtott pályázat önrészeként 2.609,ezer Ft. A Polgárőrség pályázhatott térfigyelő kamerákra, a pályázathoz szükséges önrészt az
önkormányzat biztosította, illetve – mivel a Polgárőrségnek nincs elegendő forrása – az önkormányzat
a pályázati összeget megelőlegezte, mert a pályázat utófinanszírozott, így ez összesen 3.333,- ezer Ft
kötelezettséget jelent. Ezenkívül plusz egy kamera elhelyezéséhez és az URH rendszer kiépítéséhez
hozzájárult az önkormányzat 1 millió Ft-tal. A tervek szerint 2011. március-áprilisban kiépülhet a
térfigyelő rendszer, amelytől a közbiztonság javulását várják.
A Római Katolikus Egyházközösség támogatására 500.000,- Ft, civil szervezetek támogatására 4
millió forint lett tervezve.
A kisgyerekes szülők részéről jelentkező igény, a játszótér, melynek tervezésére és építésére 5 millió
Ft lett betervezve.
Végig kell gondolni az Integrált Közösségi Szintér pályázat megvalósítását, mely a Kastély egy
részének felújítását tenné lehetővé. A pályázat egy EU-s, nettófinanszírozású pályázat, az
önkormányzatnak az Áfá-t kell önrészként biztosítani. A pályázat megvalósulása után 5 évig fenn kell
tartani és működtetni a szolgáltató pontot.
Megköszönte a jelenlevők figyelmét és kérte, hogy mondják el véleményüket az elhangzottakról,
illetve tegyék meg javaslataikat, kérdéseiket.
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Napirend 3. pontja:
Közérdekű kérdések, javaslatok
Major Imre (Adonyi út 6.): Megköszönte az iskolába dolgozó tanítók, tanárok munkáját, mert unokái
nagy örömmel mesélnek az iskolai tanításról. Megköszönte a Polgárőrség által végzett munkát. A
településen több betörés történt, de jó tudni, hogy éjjel a polgárőrök vigyáznak a lakókra. Nem
tetszését fejezet ki a település több kereskedője ellen, mert több alaklommal kifogásolható minőségű
élelmiszert vásárolt a helyi boltokban. Megemlítette, hogy az ingatlana előtti árokban rendszeresen
megáll a víz, mert az árok alján lévő betonelemek nem egy szintben vannak, véleménye szerint a
betonelemekből vágni kellene, hogy a víz el tudjon folyni az árokban.
Gazsó Renáta (Szilágyi Erzsébet u. 34.): Elmondta, hogy a kisgyerekes szülők problémáit szeretné
ismertetni. A közmeghallgatásról csak pár napja értesült, nem tudott teljes körű felmérést végezni,
csak néhány ismerősével beszélt a problémákról. Örömmel hallotta, hogy a 2011. évben az
önkormányzat napirendre tűzi a játszótér témáját. A játszótérrel kapcsolatban sokan sok félét
mondanak, valaki biztosan állítja, hogy lesz, valaki biztosan állítja, hogy nem lesz játszótér
Pusztaszabolcson. Megkérdezte, hogy ha nem valósulna meg a játszótér építése, akkor van-e annak
valamilyen akadálya, hogy a három évesnél fiatalabb kisgyerekes szülők a gyerekeikkel – egy
meghatározott időpontban, amikor az óvodások nem használják az óvoda udvarát – bemehessenek az
óvoda udvarára. Az utcák nagyon szemetesek, nem alkalmasak arra, hogy kisgyerekkel sétáljanak
rajtuk. A pici gyerekeknek is jó, ha néha közösségben tudnak lenni. Korábban volt baba-mama torna is
de megszűnt. Tudja, hogy nehéz az önkormányzat helyzete, de nagyon jó lenne, ha az önkormányzat
ingyenesen biztosítana egy termet, és jó lenne, ha lenne az óvónők közül valaki, aki továbbvinné ezt a
foglalkozást. Többek gondolkoznak azon, hogy játszóházat nyitnak. Megkérdezte, hogy van-e rá mód,
hogy az önkormányzat őket támogassa például eszközvásárlással, vagy helyiség biztosításával.
Megemlítette még, hogy nagyon rosszállapotúak a járdák, nem lehet rajtuk tolni a babakocsit. Több
szülő jelezte a település más részéről, hogy nagyon sok a kóbor kutya. Megemlítette, hogy jó lenne, ha
lenne néhány pad a közterületeken, vagy a parkban.
Nagy Imre (Velencei út 62.): Elmondta, hogy Velencei úti menti járdán szinte nem lehet közlekedni
gyalogosan, mert sok kerékpáros közlekedik a járdán. Megemlítette, hogy az óvoda előtt nagyon sok
autó van, és a Kossuth Lajos utca Vízmű előtti részén a járdát jó lenne helyreállítani, hogy azon
lehessen közlekedni. Tudomása szerint a járda meg van, csak mélyebben, mert fel lett töltve az a
szakasz.
Lencsés Anna: (Velencei út 78.): A járdák állapotával kapcsolatban elmondta, hogy sok helyen, ahol
építkezés folyt, tönkre tették a járdákat. Véleménye szerint fel kellene szólítani azokat, akik
tönkretették a járdát, hogy javítsák ki. Nem mindenre az önkormányzattól várni a megoldást.
Szalai Borbála (Béke u. 37.): Egyetértett azzal, hogy az utcák szemetesek, de véleménye szerint erről a
lakók is tehetnek. Elmondta, hogy az árkok nagyon mélyek, azok tisztántartása az ő fizikai erőnlétét
meghaladják. A Béke utca közlekedhetetlen, a Szilágyi Erzsébet utcán közlekedik, ahol azt tapasztalta,
hogy az árokból kiszedett szemetet az árokpartján hagyták. Elmondta még, hogy sok kutya van az
utcákon, és úgy érzi, hogy a településen nincs az állattartás megszervezve, sok helyen rosszak a
kerítések, feltételezhetően ezért van sok kutya az utcákon, és zaklatják a járókelőket. Véleménye
szerint a segélyeket aszerint kellene adni, hogy milyen a segélyezettek hozzáállása, illetve el kellene
várni, hogy a portájuk rendbe legyen. Kellene egy környezetvédelmi tervet készíteni arra, hogy a
portájukat tegyék rendbe, és próbáljanak meg veteményezni, amiből meg tudnának élni. Ő is a
veteményeiből él. Véleménye szerint ellenőrizni kell az állattartást és a porták rendben tartását.
Tapasztalata szerint néhány porta úgy néz ki, mint egy szemétdomb, emberi használatra alkalmatlan,
városrendészeti szempontból is elítélendő. Elmondta, hogy kérdéseit, észrevételeit leírta, melyet
átnyújtott a polgármester úrnak.
Barics József, Jobbik Pusztaszabolcsi Szervezetének elnöke (Árok u. 3.): A polgármester úr ismertette
a költségvetés-tervezetet, amiből láthatják, hogy jó pár dologra nem lesz pénz, és a 82 millió Ft hiány
miatt valószínűleg nem lesz játszótér 2011-ben, ami régóta probléma a településen. Megkérdezte,
hogy a polgármester úr ciklusa alatt konkretizálja-e a játszótér, és esetlegesen egy bölcsőde kérdését.
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Megkérdezte, hogy van-e a polgármester úrnak a ciklusa alatt konkrét terve, ami a helyi
munkahelyteremtést elősegítené. A kampány alatt sokszor beszéltek az egészségügyi központról. A
költségvetés tervezetében ezt nem látta, megkérdezte, hogy lesz-e ez ügyben idén döntés, vagy a
ciklus alatt várható-e az egészségügyi központ létrehozása. A csatornarendszerrel kapcsolatban
megkérdezte, hogy az illegális rákötéseket nem lehetne-e ellenőrizni, mert véleménye szerint ezek
okozzák a problémát. Polgármester úr említette a katasztrófákat. Megkérdezte, hogy Pusztaszabolcson
létezik-e katasztrófavédelmi terv, vagy katasztrófavédelmi központ. Véleménye szerint a településnek
is fel kellene készülni a belvízre. Látta, hogy az önkormányzat a Cikolai-tavak bérleti jogát szeretné a
város számára megszerezni, megkérdezte, hogy milyen tervek vannak a tavak hasznosítására. Az
iskola és az óvodák össze lettek vonva, megkérdezte, hogy vannak-e számok azzal kapcsolatban, hogy
az intézmények összevonásával mennyit spórolt az önkormányzat.
Molnárné Tóth Beáta (Kastély u. ): Elhangzott, hogy nagyon szűkek a keretek. Megkérdezte, ami
minden tanévben kérdés, hogy az iskolaotthonos oktatás biztosítása az alsó tagozatban fenntartható-e
vagy sem. Véleménye szerint jogos elvárás, hogy az alsós tagozatosoknak egésznapos oktatást
biztosítsanak. Megkérdezte még, hogy a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségét nem lehetne-e bővíteni,
mert jelenleg egy hely van a településen, ahol szelektíven lehet hulladékot elhelyezni.
Kiss János (Petőfi S. u. 21.): Megköszönte, hogy az önkormányzat megoldotta az utcában a
csapadékvíz elvezetését. Tavaly is kifogásolta az ivóvíz minőségét, véleménye szerint azóta is
borzalmas, nem változott a víz minősége semmit. Megkérdezte, hogy ki felügyeli a közmunkások
munkavégzését, mert véleménye szerint oda kellene figyelni arra, hogy a közmunkások hogyan végzik
a munkát. Megemlítette a kpm-es utak állapotát, illetve a Besnyőre vezető úti vízátfolyást, ahol évek
óta nincs megoldva a víz elvezetése. Csak az árkot kellene kiásni 100-200 méter hosszan, hogy ne az
úton folyjon át a víz. A közútkezelő csak táblákat helyez ki, meddig kell várni, hogy az úton ne legyen
vízátfolyás, amíg valaki meg nem hal?
Pergelné Szilágyi Márta (Mátyás király u. 85.): Elmondta, hogy évek óta probléma, hogy a buszok
betolatnak a Manóvár Óvoda elé, és mindig abban az időben, amikor a legtöbben viszik haza a
gyerekeket az óvodából. Megkérdezte, hogy meg lehetne azt oldani, hogy a buszok ne az óvoda előtt
forduljanak meg. Nagyon balesetveszélyes, főleg azért, mert a buszsofőr semmire nincs tekintettel. Az
óvoda környéke egy hónapja tele van kóbor kutyákkal, ami gondot okoz. Tisztában van azzal, hogy az
iskolaotthonos oktatás esélye szinte a nullával egyenlő, de ők, mint szülők próbálkoznak továbbra is.
Megkérdezte, hogy a Manóvár Óvoda Napocska csoportjába nem lehetne-e még egy óvó nénit
alkalmazni, mert egy óvónővel megoldani képtelenség, az óvónő betegen van a csoportban. A
gyereket nem viszi betegen az óvodába, de előbb-utóbb betegen fogja hazavinni, mert az óvónő
betegen is dolgozik, nem tud betegállományba menni, mert nincs, aki váltsa.
Jankovics Jolán (Dózsa Gy. u. 27.): Örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az országgyűlési
képviselő úrral személyesen találkozhat. A délelőtti fogadóórájára nem tudott eljönni, mert dolgozik.
Megkérdezte, hogy ősszel nem lehetne-e még egy közmeghallgatást tartani, ahol be tudnának számolni
arról, hogy a felsorolt problémák közül mi valósult meg. Javasolta, hogy a közmeghallgatások idejét
időben hirdessék meg, Szabolcs Magazin, plakátok segítségével. Elhangzott, hogy milyen rossz a
járdák állapota. Lefényképezte a Sport út 9. előtti járdát, ami évek óta járhatatlan. Nem tudja kinek a
feladata lenne ezen járda szakasz javítása, lehet, hogy a MÁV-é, vagy az ott lakóké. Sötétben
életveszélyes ez a járda. Elhangzott a kerékpáros közlekedés kérdése, a Velencei úton nagyon megnőtt
a forgalom. Megkérdezte, hogy a Velencei útra nem lehetne-e kerékpársávot festeni. Sokan azért
mennek a járdán kerékpárral, mert nagy az autóforgalom a Velencei úton. Megkérdezte, hogy a
településen pár helyre nem lehetne-e hivatalos hirdetőtáblákat kihelyezni, hogy a lakók ne fára
elhelyezett plakátról értesüljenek a testületi ülés időpontjáról. Elmondta, azért jött el elsősorban, hogy
elmondja, hozzájuk január 25-én hajnali fél ötkor betörtek. Tudomása szerint a Polgárőrség csak
hajnali 2 óráig járőrözik, a legtöbb betörés viszont hajnali 2 és 6 óra között történik. Megkérdezte,
hogy tud-e az önkormányzat ez ügyben bármit tenni. Javasolta, hogy a Szabolcs Híradó újságban
jelenjen meg az a szám, ahol a rendőrséget el lehet érni, mert a 107-es hívószám tárcsázásával percek
telnek el, mert átkapcsolják a hívást. Hozzájuk a rendőrség 1,5 óra elteltével érkezett ki helyszínelni.
Mit csinált volna, ha ezen idő alatt visszamennek azok, akik betörtek hozzájuk. Megkérdezte, hogy az
önkormányzat nem tudná-e a rendőrséget támogatni egy telefonnal, amin bármikor el lehet érni a
járőröző rendőröket. A Dózsa György utcában a szemközti házba háromszor, a szomszéd házba lakó
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idős bácsihoz kétszer törtek be, nyugdíjhordás utáni időben. Egymásra a szomszédok figyelnek, de
véleménye szerint az kevés, kérte ez ügyben a segítséget.
Böjthy Mariann ( Május 1. u. 4.): Megkérdezte, hogy mikor lehet az óvodában, vagy az iskolában
melegétkezési utalvánnyal fizetni a térítési díjakat. A környező településeken ez már mindenhol
megoldott. A településen egy vállalkozó működteti a közétkeztetést, ezért nem tudja, hogy az
önkormányzat tud-e a vállalkozóval egyeztetni ez ügyben. A családoknak nagy segítséget jelentene,
főleg, ahol két gyerek van, két gyerek után fizetik az ellátást, és semmilyen támogatásban nem
részesülnek.
Somogyi Béla (Szilágyi E. u. 36/1.): Megkérdezte, hogy nem lehetne-e a rendőrségi híreket
megjelentetni a Szabolcs Híradóban. Az emberek a településen történt betörésekről nincsenek
informálva. Javasolta, hogy az önkormányzat vásároljon az óvodásoknak sárga mellényt, és ha
kirándulni mennek a gyerekek azt viseljék, a balesetek megelőzése miatt.
Tóth János (Gépállomás u. 32.): Megkérdezte, hogy a beutazó kereskedők, akik a települések utcáin
árulnak azoknak a névsorát, autójuk rendszámát meg tudhatnák-e a lakók. Megkérdezte, hogy minden
esetben szükség van-e az engedély kiadására. A zenéjük nagyon hangos, véleménye szerint jó lenne,
ha szombaton és vasárnap nem zenélnének a település utcáin.
Czompó István: Átadta a szót L. Simon országgyűlési képviselőnek.
L. Simon László: országgyűlési képviselő: Megköszönte, hogy meghívást kapott a közmeghallgatásra,
elmondta, hogy számára megtiszteltetés, hogy a közmeghallgatáson részt vehet. Egyetértett Czompó
István polgármesterrel, hogy igazságtalan lenne, ha azokat az önkormányzatokat is támogatnák, akik
felelőtlenül gazdálkodtak. Lehet, hogy félre érthető volt az államtitkár úr ezzel kapcsolatos
nyilatkozata, ezért pontosítaná az elhangzottakat: a kormány 31 milliárd Ft-ot különített el arra, hogy a
működési hiányokat, pályázati formában finanszírozza. Az önkormányzat jelenlegi hiánya majdnem a
költségvetés 10 %-a, melynek egy része működési hiány, mert például a normatíva nem fedezi a
kötelező feladatokat. Ennek a finanszírozására ír majd ki a kormány pályázatot, 31 milliárd Ft-os
kerettel. Véleménye szerint ez a keret kevés, az országban több, mint 3000 önkormányzat van, a Fejér
Megyei Önkormányzat 1,5 milliárd Ft-os hiánnyal számol. Az önkormányzatok valóban nagyon nehéz
helyzetben vannak, de a felelőtlen gazdálkodást, a fejlesztési hiteleket ebből a keretből nem lehet
kiváltani. Van a választókörzetében is olyan település, aminek megtakarítása van, tehát nem adósodott
el, de igaz fejleszteni nem tudott. Az ország költségvetéséből látszik, hogy nem tudnak az
önkormányzatoknál jelentős fejlődést elérni, az összevont önkormányzati normatíva összesen 7%-kal
növekedett, ami örvendetes, mert az előző években mindig csökkent a normatíva, de ez a normatíva
növekedés nem jelenti az oktatási normatíva növekedését. Véleménye szerint a 7%-os emelkedés is
kevés, még mindig a 2002. évi normatíva szint alatt vannak. Megemlítette az Iváncsai uszoda kérdését.
Véleménye szerint felelőtlenül lett az uszoda felépítve, de úgy gondolja, ha már megvan az uszoda,
akkor törekedni kell arra, hogy kihasználják. Reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az
uszodával kapcsolatos per rövid időn belül le fog zárulni. A polgármesterekkel tárgyaltak, és a
tárgyalások eredményeképpen eljutottak oda, hogy 2011. első félévében a települések finanszírozzák
az uszoda működtetését, és mindegyik település gyerekei igénybe veszik az uszoda szolgáltatásait.
Közben az állam, a felelőtlen szerződéseket felülvizsgálva új szerződéseket fog megkötni, a szándék
az, hogy Iváncsa, vagy a Kistérség fogja megkapni az uszoda tulajdonjogát, ami után jóval
kedvezőbben lehet majd az uszodát működtetni. Reményei szerint az új szerződés 2011. első
félévében megtörténik, a jövő hét folyamán fog az államtitkár asszonnyal egyeztetni. Az oktatással
kapcsolatban elmondta, hogy a kormány gondolkodik azon, miképp lehetne az oktatási rendszert
átalakítani, ami érinteni fogja közalkalmazottak helyzetét is. Véleménye szerint az nem lesz, hogy az
önkormányzat a fenntartó, de az állam fizeti a pedagógusok bérét. Ha az állam átvesz egy intézményt,
akkor állami alkalmazott lesz a pedagógus. Egyetértett azzal, hogy a normatíva nem elegendő az
iskolák fenntartására és a pedagógusok fizetésére, ennek a helyzetnek a kezelése ebben a ciklusban
fontos. Elmondta még, hogy a közbeszerezési törvény átfogó módosítása előtt állnak, bízik abban,
hogy a módosítás az adminisztráció csökkenését fogja eredményezni. Elmondta, hogy kül- és
belterületi útépítési pályázatok lesznek, már készen vannak a regionális fejlesztési tanács pályázati
kiírás tervezetei. A pályázatok jelentős támogatásúak, legtöbb esetben 10-15 %-os önkormányzati
önrész kell. Reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy ezeken a pályázatokon Pusztaszabolcs is

9

eredményesen fog részt venni. Megköszönte a polgármester úr közmunkaprogrammal kapcsolatos
tájékoztatóját. A Cikolai-tavakkal kapcsolatban elmondta, hogy régóta tárgyal ez ügyben a
polgármester úrral, reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy idén eredményeket érnek el, a tavak
hasznosítását végig kell gondolni. A bölcsődével kapcsolatban elmondta, hogy a választókerület 23
település mindegyikén bölcsödét szeretnének a kisgyerekes szülők. A jelenlegi jogszabályok
értemében 10.000 fő feletti településeken kötelező bölcsődét működtetni. Véleménye szerint a
bölcsődéket nem lehet rentábilisan fenntartani. A kormánynak nem az a programja, és nem az a célja,
hogy minden kistelepülésen bölcsőde legyen, hanem az, hogy olyan családtámogatási rendszer legyen
– ezért van 2011-től családi adózás – hogy az anyák a gyermekeik három éves koráig otthon legyenek,
és ne azon legyenek, hogy minél hamarabb visszamennek dolgozni, és a gyerekeket bölcsődébe adják.
A szándék fordított. Véleménye szerint irreális ábránd, hogy minden településen legyen bölcsőde.
Ugyanez a meglátása az egészségügyi központtal kapcsolatban is. Véleménye szerint a megyében
létrejött több beruházás – a velencei is – fenntarthatatlanok. Milliárdokat költöttek a létrehozásukra,
Európa egész területén nincs az, ami az elmúlt pár évben történt, hogy Székesfehérvárhoz 20 km-re
két járóbeteg ellátó központot is felépítenek. Véleménye szerint nem az a fejlődés iránya, hogy minden
településnek legyen saját járóbeteg ellátó központja vagy uszodája, hanem hogy a szolgáltatás minél
gyorsabb elérését úgy oldják meg, hogy nagy, gazdaságilag fenntartható centrumok jöjjenek létre.
Nem tudja, Pusztaszabolcs milyen egészségügyi központot akar létrehozni, de a legfontosabb az, - ezt
támogatja – hogy jó színvonalú alapellátás legyen, megfelelő ügyeleti rendszerrel. Ha van gazdasági
értelemben is fenntartható egészségügyi központ fejlesztési terv Pusztaszabolcson, és az
önkormányzat kéri a segítségét, akkor támogatni tudja a megvalósítását. Megköszönte a figyelmet.
Elmondta, hogy általános politikai kérdésekről nem kíván többet mondani, mert nem politikai
fórumon, hanem közmeghallgatáson vesz részt.
Czompó István: Elmondta, hogy amelyik kérdésre nem tud egyből válaszolni, arra a kérdésre írásban
fog utólag válaszolni, ezért kérte a hozzászólókat, hogy a nevüket és címüket mondják el. Major Imre
kereskedelemmel kapcsolatos hozzászólására elmondta, hogy az általa említett problémákkal keresse
fel a Hivatalban Somoráczné Oros Anikó igazgatási előadót. Elmondta még, hogy az árokkal
kapcsolatos észrevételét Ekker László közterület-felügyelő feljegyezte. Gazsó Renáta hozzászólásával
kapcsolatban elmondta, hogy a közmeghallgatás meghívói már az elmúlt héten kikerültek, és a város
honlapján is elérhető volt. Az önkormányzati ülések meghívói – az elhangzottakkal ellentétben – nem
fákra szoktak felkerülni. A játszótér megvalósításáról a testület fog dönteni. Nem tudja, milyen
fájdalmas döntéseket kell meghozni, hogy a 82 millió Ft-os hiány megszűnjön. Megemlítette, ha
csődhelyzetbe kerül egy önkormányzat, akkor csődbiztost neveznek ki az önkormányzathoz, aki csak a
kötelező feladatok ellátását engedélyezi, véleménye szerint ezt a helyzetet senki sem szeretné.
Elmondta, hogy utána néznek, hogy van-e lehetőség kisgyerekes szülőknek az óvoda udvarának
használatára, amikor az óvodások nem használják az óvodai játékokat. Javasolta, hogy a baba-mama
tornával kapcsolatban vegyék fel a kapcsolatot Kiss Kornélia közművelődés-szervezővel, illetve
Kocsis Józseffel, a József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda igazgatójával. Elmondta,
hogy önkormányzat által kialakított játszóházra nem lát lehetőséget, illetve, hogy az önkormányzat
eszközök biztosításával nem támogathat magánszemélyeket. Megoldás lehet, hogy a kisgyerekes
szülők alakítanak egy egyesületet, civil szervezetet, és pályáznak önkormányzati támogatásra.
Egyetértett azzal, hogy nagyon rosszak a település járdái. A programjában említi a település járdáit.
Előrelépést az jelentene, ha a lakók is maguknak éreznék a járdaproblémát. Egyetértett Lencsés Anna
észrevételével, de sajnos nem csak az építkezések miatt vannak rossz állapotban a járdák. Lesz erre
vonatkozóan javaslata. Megemlítette az önkormányzat útépítésre vonatkozó rendeletét, amely
lehetőséget biztosít arra, hogy a lakók kezdeményezésére és közel 50%-os hozzájárulásával szilárd
útburkolattal lássák el az adott útszakaszokat. Megemlítette, hogy egyedül a Gárdonyi Géza utca lakói
vállalták, hogy hozzájárulnak az útépítéshez, így lett abban az utcában aszfalt burkolatú út. A kóbor
kutyákkal kapcsolatos észrevételeket megköszönte, és kérte, hogy mindenesetben jelezzék a problémát
Ekker László közterület-felügyelőnek, hogy intézkedhessenek. Megemlítette, hogy az önkormányzat
többszázezer Ft-ot költ éves szinten a kóbor kutyák befogására, elszállítására. A padokkal
kapcsolatban elmondta, hogy a Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány
hat évvel ezelőtt kihelyezett két padot, amiket egy hónapon belül eltulajdonítottak. Elmondta, hogy
rendszeres problémát jelent az is, hogy unatkozó fiatalok, általában hétvégi éjszakákon kidöntenek,
vagy megfordítanak egy-egy közlekedési táblát, amivel akár életveszélyes szituációk is
kialakulhatnak. Elhangzott, hogy szemetesek az utcák. A közmunkások által rengeteg szemét került
összegyűjtésre, de folyamatosan sok szemét van, véleménye szerint az emberek hozzáállásán kellene
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változtatni. Nagy úr jelezte, hogy kerékpárosok közlekednek a járdákon, kérte a rendőrség jelenlévő
képviselőit, hogy a problémára figyeljenek. Szalai Borbálának megköszönte, hogy leírta kérdéseit.
Elmondta, hogy a közcélú munkások segítségével végzik a mélyebb árkok tisztítását, ahol idősebb
emberek nem tudják megoldani az árok kitisztítását. A segélyezettek portájának rendbetétele a
szociális törvényben is bent van, de véleménye szerint annak megítélése szubjektív, és felmerül annak
kérdése, ha valaki albérletben él, akkor annak a portának a rendbetétele kinek a felelőssége. Elmondta,
hogy Barics úr bölcsődével kapcsolatos kérdésére L. Simon László válaszolt. A játszótér létesítése a
programjában szerepel, de nem tudja megmondani, mikorra valósulhat meg, de a játszótér
megvalósítását támogatja, a lehetőségekhez mérten. Véleménye szerint a munkahelyteremtő
beruházások nagyon jól hangzanak, nem vitatja, hogy mennyire fontosak, de nehéz olyan befektetőt
találni, aki munkahelyteremtő beruházásba kezd. Pusztaszabolcs földrajzi fekvése kedvező, közel van
az M6-os, az M7-es autópálya, de a befektetőt csak akkor valósítják meg a beruházást, ha biztosan
látják annak nyereségességét. Nagyon fontos lenne helyben munkahelyeket teremteni, mert a bejáró
munkavállalókat nagyban terheli a munkába járás útiköltsége. Elmondta, hogy Pusztaszabolcsnak nem
járóbeteg ellátó központ létestésére vannak tervei – L. Simon László országgyűlési képviselő
valószínűleg félreértette a kérdést – hanem a mentőállomás épületében orvosi rendelők és a nővédelmi
központ áthelyezésére. Az önkormányzat saját erejéből nem tudja megvalósítani a beruházást, de
eddig még nem volt pályázati lehetőség, amire az önkormányzat tudott volna pályázni. Egyetértett L.
Simon László képviselővel, hogy a járóbeteg központok fenntartása nem rentábilis. Az egészségügyi
központra kész kiviteli tervek vannak, amit hosszabbítani kell. A tervek elkészítésére költeni kell, mert
pályázatokon csak úgy lehet részt venni, ha már meglévő kivitelezési tervek vannak, mert a pályázatok
beadási határideje rövid, akkor nem lenne idő a terveztetésre. Az önkormányzatnak több út építésére is
meglévő tervei vannak, amiket hosszabbítatni kell, amik újabb költségeket jelentenek. Elmondta, hogy
az önkormányzatnak van katasztrófavédelmi terve. A belvízzel kapcsolatban elmondta, hogy
véleménye szerint Pusztaszabolcson 1945 után nem lett volna szabad a házak alatti pincékre építési
engedélyeket kiadni. Hasonló belvíz, mint idén csak 1999-2000-ben volt, és olyan helyken is volt víz a
pincékben, ahol korábban nem. Megemlítette, hogy a település 1945 után észak-nyugati irányba
terjeszkedett, ami véleménye szerint rossz döntés volt az akkori vezetés részéről, mert korábban az a
rész mocsaras terület volt. Elmondta, hogy a település szeretné megszerezni a Cikolai-tavak kezelési
jogát, a környék 25-30 évvel ezelőtti állapota gyönyörű volt, de sajnos lepusztult. A tavak
hasznosítását véleménye szerint az önkormányzat közösen, egy horgászatot-természetet kedvelő
szervezettel közösen tudná megvalósítani. Az országban több olyan példa is van, hogy önkormányzati
tulajdonú tavak horgászegyesületek kezelésében vannak. Az iskola otthonos oktatással kapcsolatban
elmondta, hogy nem kötelező önkormányzati feladat, ennek ellenére első és második évfolyamon,
egy-egy osztályban az önkormányzat finanszírozza. A szülők szeretnék, hogy harmadik évfolyamon is
legyen egésznapos oktatás, kérte, hogy gondolják azoknak a szülőknek a helyébe magukat az
iskolaotthonos osztályba járó szülők, akiknek gyerekét nem vették fel az egyetlen egésznapos
osztályba. Az egésznapos oktatás harmadik évfolyamon történő bevezetését – ellentétben több
képviselővel – szakmailag nem tartja indokoltnak. Jó lenne, ha normatívát lehetne igényelni az
iskolaotthonos oktatásra.
L. Simon László: országgyűlési képviselő: Elmondta, hogy a magyarországi cigányság integrációjának
fontos része lenne, hogy a gyerekek egész nap az iskolában legyenek, ezért kell, hogy meglegyen
ennek az oktatásnak a normatívája. A problémát feljegyezte.
Czompó István: Elmondta, hogy az önkormányzat úgy döntött, hogy a harmadik évfolyamon történő
egésznapos oktatást a nem kötelező órák terhére kell, hogy megoldja az intézmény. A szülők közül
többen kérték, hogy ne az intézményre bízza az önkormányzat, hanem döntse el, hogy támogatja-e az
egésznapos oktatás 3. évfolyamon vagy sem. A nem kötelező órák terhére történő egésznapos oktatás
az intézményen belül feszültséget eredményez, mert a harmadik osztályban történő egésznapos
oktatással elveszik annak a lehetőségét, hogy felsőben szakköröket, felzárkóztatókat, különórákat
tudnának tartani. A szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban elmondta, hogy a településen egy helyen
van szelektív hulladékgyűjtő pont, de második éve az önkormányzat a házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtést megoldotta. Pet palackot, papírt 2 havonta elszállítják az ingatlanok elől, illetve
évente kétszer az elektronikai hulladékot gyűjtőpontról. Az üveg hulladék ingatlanról történő szelektív
elszállítása nincs megoldva. Elmondta, hogy létrejött a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás, aminek Pusztaszabolcs is tagja, mellyel négy hulladékgyűjtő és egy
hulladékudvar kialakítására is sor kerül a településen, reményei szerint 2-3 éven belül. Az ivóvízzel
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kapcsolatos problémát jelezni fogja a DRV munkatársainak. A Besnyőre vezető út problémája
felvetődött bizottsági és testületi ülésen is. Az önkormányzat kérte a közútkezelő Székesfehérvári
igazgatóságát, hogy intézkedjenek a vízátfolyással kapcsolatban, mert a szakasz balesetveszélyessé
válhat. Az közútkezelő tájékoztatta, hogy szintezést végeznek, mert húzódik ott egy földkábel. Az
érintett területtől kb 100-150 méter árkot kellene kiásni, hogy a víz el tudjon folyni a Keserű-völgyi
árokba. Pergelné Szilágyi Márta észrevételével kapcsolatban elmondta, hogy testületi ülésen felmerült
az óvoda előtt forduló buszok problémája, a probléma nagyon összetett, nem tudja milyen megoldást
lehet találni. Az önkormányzat decemberi döntésén úgy döntött – amiért sok a parkoló autó az óvoda
előtt, ami balesetveszélyes – hogy az utca jobb oldalára „Várakozni tilos” táblát helyez ki.
Tóth János (Gépállomás u. 32.): A buszok úgy fordulnak meg, hogy kinn van a kötelező haladási
irányt jelző tábla, a buszok nem is fordulhatnának meg az óvoda előtt. A tolató busz balesetveszélyes,
KRESZ szerint egy személynek kellene segíteni a buszsofőrnek a tolatáskor. A helyi járattal nincs ez a
gond, mert a busz a Kossuth Lajos utca Széchenyi utca kereszteződésében fordul meg, nem pedig az
óvoda előtt.
Czompó István: Javasolta, hogy a Napocska csoport problémájával Pergelné Szilágyi Márt keresse fel
Kocsis Józsefet, az intézmény igazgatóját. Jankovics Jolán javaslatával elmondta, hogy a
közmeghallgatás tartásának szabályai vannak, de annak nincs akadálya, hogy az önkormányzat
fórumokat tartson a lakóknak. Megköszönte a járdával kapcsolatos észrevételét. Elmondta, hogy utána
fognak nézni, hogy a járda javítása az önkormányzat, vagy a MÁV feladata-e. Egyetértett a rendőrségi
központi szám hívásának nehézségeivel. Elmondta, a Szabolcs Híradóban benne van a Dunaújváros
Kapitányság száma, amit célszerű hívni. Elmondta még, hogy az önkormányzat több éve támogatja a
Polgárőrséget mobiltelefonnal. Bőjthy Mariann melegétkeztetéssel kapcsolatos hozzászólásával
kapcsolatban elmondta, hogy a vállalkozó szuverén joga, hogy elfogadja a melegétkeztetési utalványt,
az önkormányzat és a vállalkozó közötti szerződésben az önkormányzat nem kötelezte a vállalkozót az
étkezési utalvány elfogadására. Ezt utólag, csak a vállalkozó jóindulatán múlik, hogy bele tudják-e
tenni a szerződésbe. A felmerült kérést a vállalkozónak meg fogja említeni. Somogyi Béla
hozzászólásával kapcsolatban elmondta, hogy véleménye szerint nincs akadálya, hogy a rendőrségi
hírek megjelenjenek a Szabolcs Híradóban. A mozgóboltokkal kapcsolatban elmondta, hogy a
pusztaszabolcsi lakosoknak biztosan igényük van erre a tevékenységre. Megfontolandó, hogy vasárnap
délutánonként ne legyen lehetősége a mozgóárusoknak hangjelzéssel hívni a lakókat.
Megköszönte L. Simon László, országgyűlési képviselőnek, hogy részt vett a közmeghallgatáson.
Kiss János (Petőfi S. u. ): Elmondta, hogy nyáron, a temetőben dolgozó közmunkások egész nap
tüzeltek, képtelenség volt szellőztetni a füsttől.
Czompó István: Elmondta, hogy idén nem lesz az önkormányzatnak lehetősége arra, hogy a temető
területén közmunkásokat foglalkoztasson.
Csordás Viktor (Deák Ferenc utca 7.): Elmondta, hogy a piros jelzése ellenére többen átmennek a
sorompón. A Szabadidősport Egyesület – aminek tagja – szívesen segít közlekedésben, nevelésben,
mert sok szülő a pici gyerekével együtt megy át a piros sorompón. A településen több helyen
eltulajdonították a csatornafedőket. Nevelő célzattal az egyesület, ha tud segít abban, hogy a fiatalok
hasznosan töltsék szabadidejüket.
Czompó István: Kérte a lakosokat, hogy ha észreveszik, hogy eltulajdonítottak például
csatornafedeleket, akkor szíveskedjenek a Hivatalt ez ügyben értesíteni, hogy intézkedni tudjanak.
Kérte, ha közvilágítás nem működik, és bejelentik a Hivatalba, akkor minden esetben az utcát, és az
oszlop számát is mondják be. Megköszönte a hozzászólásokat, javaslatokat, véleményeket és a
megjelenést.
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19.42 órakor a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

K. m. f.
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